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STYRESAK 110-2009  SAMARBEIDSAVTALE MELLOM  
 KOMMUNENE I NORD-NORGE OG  
 HELSE NORD RHF 
 
Møtedato: 15. desember 2009 

 
Bakgrunn og sammendrag 
I styresak 77-2009 Samhandlingsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord 
RHF vedtok styret å gi adm. direktør i oppdrag å få etablert en samarbeidsavtale med KS1

1 KS – Kommunenes Sentralforbund 

 
Nord-Norge på vegne av kommunene i landsdelen.  
 
Forslag til slik avtale fremmes her for behandling. Parallelt skjer det behandling i styrene for 
de tre fylkeskretsene i KS Nord-Norge. Avtalen er utarbeidet i nært samarbeid med KS. Det 
operative og viktigste samarbeidet om utviklingen av helsetjenesten i landsdelen skjer mellom 
kommunene og helseforetakene.  
 
Målsettingen med avtalen er å styrke grunnlaget for en god utvikling av den samlede 
helsetjenesten i Nord-Norge gjennom samarbeid, dialog og informasjonsutveksling basert på 
et nært og likeverdig samarbeid mellom kommunene og helseforetaksgruppen.  
 
Formål med og innhold i avtalen 
Helse Nord RHF har ansvar for det samlede spesialisthelsetjenestetilbud til landsdelens 
befolkning. Dette innebærer også omfattende planleggingsarbeid med sikte på langsiktig 
utvikling av helsetjenesten. Det regionale helseforetaket fordeler ressurser mellom 
helseforetakene. Rammene for utvikling av spesialisthelsetjenesten lokalt legges med 
konsekvenser for lokalsamfunn på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Disse forhold gjør 
det viktig for Helse Nord RHF å ha kontakt med representanter for kommunene.  
 
I Nord-Norge er det 88 kommuner, 38 av disse har færre enn 2000 innbyggere. Under ti av 
kommunene har mer enn 10 000 innbyggere. Kommunene har ulike forutsetninger for å yte 
gode helsetjenester til befolkningen. Skal Helse Nord RHF’s arbeid med planlegging og 
utvikling av spesialisthelsetjenestene, fordeling av ressurser og bidrag til en samlet utvikling 
av landsdelen ivaretas på en god måte er det nødvendig å ha god kontakt med representanter 
for kommunesektoren. Her er Kommunenes Sentralforbund (KS) i Nordland, Troms og 
Finnmark det naturlige kontaktpunkt. Organisasjonen har tre fylkeskretser, men ett regionalt 
sekretariat.  
 
Avtalen skal understøtte lokale avtaler og danne grunnlag for samhandling mellom kommuner 
og helseforetak som likeverdige parter. De lokale, operative avtalene mellom de enkelte 
helseforetak og deres samarbeidskommuner danner grunnlaget for det konkrete, lokale 
samarbeidet. Denne regionale avtalen skal understøtte disse ved å bidra til at de lokale 
samarbeidsavtalene og den praktiske gjennomføring av disse skal bygge på omforente 
overordnede verdier og prinsipper.  
 
Samarbeid mellom kommunesektoren i Nord-Norge og Helse Nord RHF på andre områder 
har sitt utgangspunkt i denne avtalen. Gjennom avtalen er også KS del av kontaktorganet 
mellom fylkeskommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF.  
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Slik kombineres perspektivene fra tjenesteinnhold, organisering og regional utvikling på en 
felles arena for alle aktører med ansvar. Dette gir også muligheter til å ta opp felles og 
omfattende utfordringer eksempelvis i forhold til framtidig rekruttering og utdanning i større 
bredde og med mer slagkraft. 
 
I avtalen er det etablert følgende: 
 
• Et felles regionalt samarbeidsutvalg som skal møtes to ganger i året 
• En regional samhandlingskonferanse 
• Helse Nord RHF inviteres til KS strategi- og høstkonferanser 
• KS Nord-Norge inviteres til Helse Nords styreseminar og ledersamlinger 
• KS Nord-Norge inviteres til å delta i kontaktorganet mellom fylkeskommunene i Nord-

Norge og Helse Nord RHF 
• KS mottar planer og utredninger til høring 
• KS mottar Helse Nords årlige melding 
• KS oppnevner representanter for kommunesektoren til råd og utvalg hvor Helse Nord ber 

RHF ber om representasjon  
 
Avtalen gjelder for to år og skal evalueres underveis. Begge parter har ansvar for å bidra med 
saker og problemstillinger inn til møter i samarbeidsutvalget. Det blir særlig viktig å legge 
vekt på strategier og teknikker for oppfølging av de diskusjoner og initiativ som tas med 
utgangspunkt i dette samarbeidet. Det gjelder både overfor helseforetakene og ikke minst den 
store kommunesektoren med så mange enheter av svært varierende størrelse.  
 
I første omgang blir det nå et felles løft å arrangere regional samhandlingskonferanse i slutten 
av mai i 2010. Videre vil et viktig tema å sette på dagsorden være folkehelsesatsingen som 
fylkeskommunen har et primæransvar for. Her vil det regionale kontaktutvalget kunne spille 
en viktig rolle for å ta mer koordinerende initiativ særlig nå etter at kommunene i 
statsbudsjettet for 2010 har fått bevilget midler til satsing på forebyggende helsearbeid.  
 
Konklusjon 
Samarbeidsavtalen mellom KS Nord-Norge på vegne av kommunene i landsdelen og Helse 
Nord RHF skaper en nødvendig arena for samhandling om utvikling av den samlede 
helsetjeneste i landsdelen. Helse Nord RHF vil prioritere dette arbeidet for å styrke grunnlaget 
for den operative samhandlingen som må skje mellom kommunene og helseforetakene. Et 
utvidet samarbeid mellom kommunene, Helse Nord og fylkeskommunene omkring bl.a. 
utdanning av helsepersonell og forebyggende helsearbeid vil også kunne få ytterligere kraft 
som følge av etableringen av avtalen.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Kommunene i Nord-Norge er for Helse Nord en svært viktig samhandlingspartner for å 

utvikle og bedre tilbudet til befolkningen. Styret i Helse Nord RHF vil sterkt understreke 
behovet for ytterligere å styrke og systematisere samhandlingen i og mellom alle nivå i 
helsetjenesten. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar forslag til avtale om samarbeid mellom kommunene i 

Nord Norge og Helse Nord RHF. 
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3. Styret i Helse Nord RHF vil understreke at arbeidet særlig må ta initiativ som bidrar til 
gode prosesser mellom kommunene og lokale helseforetak i styrking av 
helsetjenestetilbudene til befolkningen 

 
4. Styret i Helse Nord RHF vil også understreke behovet for at arbeidet innrettes slik at det 

oppnås resultater på strategisk viktige områder som utdanning av helsepersonell og 
forebyggende helsearbeid/folkehelsearbeid 

 
 
Bodø, den 4. desember 2009 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Utkast til avtale om samarbeid mellom kommunene i Nord-Norge,  

her representert ved KS i Finnmark, Troms og Nordland og Helse Nord RHF 
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Avtale om samarbeid  
mellom kommunene i Nord-Norge 

og Helse Nord RHF 
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UTKAST TIL: Avtale om samarbeid mellom kommunene i Nord-Norge, her representert ved KS i 
Finnmark, Troms og Nordland og Helse Nord RHF 
 
Bakgrunn: 
KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet inngikk i 2007 en nasjonal rammeavtale om 
samhandling på helse- og omsorgsområdet. Denne regionale rammeavtalen mellom KS i de tre 
nordnorske fylker og Helse Nord RHF bygger på forannevnte avtale og er å betrakte som et verktøy for 
regional oppfølging av intensjonene i den nasjonale rammeavtalen. 
 
Avtalens parter: 
Avtalens parter er KS ved fylkesstyrene i de tre nordnorske fylker og Helse Nord RHF.   
 
Avtalens intensjoner og verdigrunnlag 
Avtalen skal understøtte lokale avtaler og danne grunnlag for samhandling mellom kommuner og 
helseforetak som likevedrige parter. Det presiseres at de lokale, operative avtalene mellom de enkelte 
helseforetak og deres samarbeidskommuner danner grunnlaget for det konkrete, lokale samarbeidet. 
Denne regionale avtalen skal understøtte disse ved å bidra til at de lokale samarbeidsavtalene og den 
praktiske gjennomføring av disse skal bygge på omforente overordnede verdier og prinsipper: 

• Pasientenes behov skal være i fokus for samarbeidet 

• Helhetlige behandlings- og omsorgskjeder som sikrer koordinerte tjenester på tvers av 
forvaltningsnivåer og organisasjonsgrenser 

• Samarbeidet skal bevisstgjøre partene gjennom likeverdighet og gjensidighet, med fokus på 
dialog og samarbeid om forbedringer, kvalitetsutvikling og god ressursutnyttelse 

• Dialog ved omstilling og endring og respekt for gjeldende avtaleverk i arbeidslivet 

• Forankring av samarbeidet, på politisk nivå/styrenivå, ledernivå og i fagmiljøene, både i 
kommunene og helseforetakene 

• Gjensidig kompetanseutveksling mellom kommunene og helseforetakene 

• Involvere brukerne og frivillig sektor gjennom aktivering og medvirkning 

 
Avtalen forutsetter videre at partene setter fokus på regionale samarbeidsoppgaver som strekker seg ut 
over de geografiske grensene for de enkelte foretaksområder, slik at de samlede ressurser utnyttes til 
beste for befolkningen og den enkelte pasient. Samtidig må det utvises respekt og forståelse for at den 
variasjon som foreligger mht geografi, avstander og befolkning, både innen og mellom foretak, kan tilsi 
ulike løsninger innen samhandlingsfeltet.  
Partene skal generelt legge til rette for god og effektiv samhandling mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten både på overordnet styrende nivå (politisk/styre), administrativt nivå og på 
fagnivå.  
 
Organer og arenaer for samarbeid 
Gjennom den regionale rammeavtalen etablerer partene et overordnet samarbeidsorgan på regionalt 
nivå, samtidig som partene påtar seg en tilretteleggende funksjon for etablering av samarbeidsorganer 
innenfor de enkelte foretaksområder. Partene inviterer dessuten til gjensidig deltagelse i relevante fora 
for drøftelse av overordnede prinsipper og strategier. 
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Regionalt samarbeidsutvalg: 
Partene etablerer et overordnet samarbeidsorgan, benevnt Regionalt samarbeidsutvalg. I dette forum 
skal representanter for politisk og administrativ ledelse fra kommunene i Nord-Norge og ledelsen i Helse 
Nord RHF møtes for å drøfte saker av både prinsipiell, strategisk og praktisk betydning for 
samhandlingsfeltet.  
KS og Helse Nord RHF oppnevner hver fire medlemmer til Regionalt samarbeidsutvalg. Medlemmene 
fra KS oppnevnes av styrene i henholdsvis KS Nordland, Troms og Finnmarkt.  Fra Helse Nord RHF 
oppnevnes styreleder, administrerende direktør, samhandlingsansvarlig direktør og tt medlem fra 
helseforetakene. I tillegg oppnevnes to medlemmer fra brukerorganisasjonene, en oppnevnt fra 
kommunesiden og en oppnevnt fra foretakssiden.  
KS og Helse Nord RHF veksler om å ivareta lederfunksjonen i utvalget.  
 
Mandat for utvalget: 
Samarbeidsutvalget skal være et forum hvor representanter for politisk og administrativ ledelse fra 
kommunene i Nord-Norge og ledelsen i Helse Nord RHF møtes for å drøfte saker av prinsipiell, 
strategisk og praktisk betydning for samhandlingsfeltet. Ved behov kan utvalget opprette 
arbeidsgrupper/underutvalg for utredning eller gjennomføring av konkrete oppgaver av administrativ 
eller faglig art. Begge partene skal: 

• Bidra til å sette fokus på oppgave- og ansvarsfordeling mellom helseforetak og kommuner, og 
bidra til at lokalt planlagte samarbeidstiltak får nødvendig overordnet forankring 

• Bidra til at lokale samarbeidsstrukturer og avtaler samsvarer med omforente verdier og 
prinsipper 

• Bidra til felles forståelse av utfordringer og oppgaver og etablere felles planprosesser der dette 
er naturlig både i helseregionen og i de enkelte foretaksområder. 

• Legge til rette for større utviklingsprosjekter som understøtter bedre samhandling 

• Bidra til erfarings- og kunnskapsutveksling gjennom Internett og andre informasjonskanaler.  

• Aktivt formidle og fokusere på de gode eksempler på vellykkede samhandlingsprosjekter 

Utvalget forutsettes å møtes minimum to ganger årlig.  
Partene dekker selv sine utgifter ved deltagelse i samarbeidsutvalget.  
Hovedprinsippet bør være at arbeidet i utvalget baseres på konsensus. 
 
Tilretteleggelse/bistand ved etablering av samarbeidsorganer i de enkelte foretaksområder. 
Partene har et overordnet ansvar for at det innefor de enkelte foretaksområder etableres representative 
og effektive samarbeidsorganer mellom foretakene og kommunene i de respektive foretaksområder. 
Helseforetakene oppnevner selv sine medlemmer i disse lokale samarbeidsorganer. Ved behov bistår 
KS kommunene i de enkelte foretaksområder i prosessene med å velge ut kommunerepresentanter til 
de lokale samarbeidsorganene.  
 
Generelt om kostnadsdekning 
Det generelle prinsipp er at partene deler kostnader knyttet til deltagelse i samhandlingsorganer, felles 
faglige aktiviteter og utviklingsprosjekter på en likelig måte. Avvik fra dette prinsipp må eventuelt 
begrunnes særskilt og forutsetter enighet mellom partene.   
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Samhandlings- og kontaktkonferanse. 
Mandat 

• Samhandlingskonferansen skal være en åpen og tilgjengelig arena for dialog mellom 
kommunene, Helse Nord og pasient/ brukerrepresentanter. 

• Samhandlingskonferansen skal være en arena for å læring og erfaringsutveksling, for drøfting 
av strategier og tiltak og for å sette nye samhandlingssaker på dagsorden.  

Deltagere 
Til samhandlingskonferansen skal inviteres: 

• Politisk og administrativ ledelse fra alle kommuner og foretak 

• Styremedlemmer 

• Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark 

• Faglige ledere i kommuner og helseforetak 

• Brukerrepresentanter 

• Aktuelle fagforeninger 

Organisering og kostnader 
KS og Helse Nord RHF skal i samarbeid planlegge og gjennomføre konferansen  
Samhandlingskonferansen skal arrangeres etter behov. 
Som hovedprinsipp dekkes felleskostnader likelig mellom partene. Enkeltdeltagere belastes reise- og 
oppholdsutgifter 
 
Fora for gjensidig invitasjon og deltagelse 
 
KS’ Høstkonferanser og Strategikonferanser 
I de tilfeller der samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten er tema på de 
årlige konferansene KS avvikler, inviteres Helse Nord RHF til disse som del av denne 
programposten.  
 
Helse Nords styreseminar og lederkonferanser 
KS inviteres til å delta med inntil fire representanter i disse fora. 
 
Deltakelse i regionalt kontaktorgan mellom fylkeskommunene i Nord-Norge, KS Nord-Norge og 
Helse Nord RHF 
KS Nord-Norge, representert ved styrelederne (eller de styret oppnevner) og regional sekretariatsleder 
deltar i regionalt kontaktorgan sammen med fylkeskommunene og inviteres på de halvårlige 
styreseminarene i Helse Nords regi.  
 
Høringer og oppnevning til ulike utvalg etc 
KS mottar til høring planer for utvikling av spesialisthelsetjenesten i landsdelen. KS mottar også Helse N 
Nords årlige melding for virksomheten til orientering.  
KS oppnevner på vegne av kommunene i Nord-Norge representanter til arbeidsgrupper etc. hvor Helse 
Nord ber om representasjon fra kommunesektoren i landsdelen. 
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Varighet 
Avtalen gjelder i 2 år fra underskriftsdato.  
 
Evaluering 
Hver av partene i det regionale samarbeidsutvalget skal evaluere avtalen senest innen 1. september 
2011. 

 
 
 
____________________ ____________________  ____________________ 
Styreleder   Styreleder    Styreleder  
Rolf Einar Mortensen  Gunda Johansen   Jann-Arne Løvdahl 
KS Finnmark   KS Troms    KS Nordland 
 
 
 
____________________  
Bjørn Kaldhol 
Styreleder 
Helse Nord RHF 
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