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Ny styringsmodell for SiO
20. april 2016

Bjørn BuanEnhetsleder SiO

Dagens styringsform 
• Vertskommune med folkevalgt nemd i hhtkommuneloven
• Nemdas sammensetning, arbeidsform, oppgaver og fullmakter er beskrevet i Vertskommuneavtale(r):

– Være kommunenes felles strategiske organ for videreutvikling av helsesamarbeidet, og utvikle gode former for dialog mellom kommunene
– Gjennomføre tidsavgrensede prosjekter med ekstern finansiering, uten godkjenning i hver enkelt deltakerkommune i hvert enkelt tilfelle

Modell 1: Fosen
• 6 kommuner
• Legevakt, KAD-senger, DMS, Samfunnsmedisin, prosjekter etc mm
• IKSRepresentantskap fra kommuneneStyre av rådmenn(Desentralisert organisasjon)
• Vertskommuneløsning Ørland for merkantile tjenester
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Modell 2 Værnesregionen
• 6 kommuner
• Legevakt, DMS, forvaltningskontor prosjekter mm
• Vertskommuneløsning for en rekke tjenester/avtaler og en rekke vertskommunenemder 
• Fellers sekretariat hos vertskommune for drifts- og utviklingsorganisasjon
• Utviklingsorganisasjonen er underlagt Regionrådet
• Formell involvering av rådmannskollegiet innen sluttbehandling i Regionråd

Modell 3 Utprøvingsmodell
• Kommunestyrene overfører myndighet til Regionråd
• Regionrådet fungerer som representantskap i IKS 
• Arbeidsutvalget får styreinstruks overfor drift og utviklingsorganisasjon
• Modellen forutsetter aksept for avvik fra Kommuneloven

Modell 4 Delt modell
1. Driftsoppgaver (Legevakt, sengepost og nye tjenestetilbud) underlegges ny vertskommuneløsning (u nemd)
2. Utviklingsprosjekter underlegges Regionrådet
• Felles administrasjon for drifts- og utviklingsorganisasjon-Rådmannsutvalget gir råd til Regionrådet /AU om initiering og oppfølging av utviklingstiltak 
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Vurdering alternativer
• Null-løsning__________________________________
• IKS
• Modell 3 Utprøvingsprosjekt under Rr/AU
• Modell 4  Delt modell

Null-alternativet
• For: Avvente ny kommunestruktur
• Dagens tjenestenivå er akseptabeltOpprettholde status quo: «Vi vet hva vi har»
• Demokratisk kontroll
• Mot: Svak  eierstyringDagens modell klarer ikke ivareta intensjonene Vanskelig å oppnå konsensus om retning og finansiering Rådmannsnivået er ikke inkludert «Frittstående prosjekter ?»
• Betydelige ressurser medgår til å samle politisk nemdDriftsoppgavene er allerede under kommunal og statlig kontroll og tilsyn
• Mangler i dagens avtaleverk vanskelig å endre
• Mangetallighet og manglende fullmakter i nemda
• Dagens løsning tiltrekker ikke tilstrekkelig politisk og administrativ energi

IKS og alternativ 3 Rr
• IKS er et større grep. Per i dag for få aktiviteter til å rettferdiggjøre det. Ellers et redskap med sterk styringsmulighet. Svakere på demokratisk kontroll
• Alternativ 3 vil kreve unntak fra kommuneloven. Lite sannsynlig å få aksept fra KRD
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Prinsipp og ansvar 
SiO drift og utvikling, administrativ organisering

VERTSKOMMUNE

AU –Orkdalsregionen++ 

Adm leder/SEKRETARIAT

DRIFTSOPP-GAVERLegevakt

Kommune-koordinatorer

AU/RR, 21.3/28.3.12 10

RegionrådetOrkdalsregionen++ 

DRIFTSOPP-GAVERSengepost

RÅDMANN

Adm leder

RÅDMANNS-UTVALG

Prosjekter/                                                        Utvikling 1-n

Med. rådgiver

Elementer i avtaleregime
A Driftsoppgaver (lovpålagte)
• Vertskommuneavtale for drift (uten nemd) med styringsmodell
• Samarbeidsavtale med St Olavs/Orkdal sykehus/HelseMR
• Regulering av politisk behandling av prinsippsaker
• Instruks for leder og med faglig rådgiver
B Utviklingsoppgaver
• Samarbeidsavtale blant deltakere i vertskommuneavtale om utvikling, inkludert fullmakt vedr økonomi, plikter og rettigheter. Styringsmodell utvikling
• Instruks for Regionråd, arbeidsutvalg, rådmannsutvalg og sekretariat om representasjon, oppgaver, ekstern kontakt mm

AU/RR, 4.mars 2016


