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Styresak 101-2015 Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF og 

fylkeskommunene i Nord-Norge 
 
 
Formål/bakgrunn 
Helse Nord og fylkeskommunene i Nord-Norge har siden 2002 hatt en 
samarbeidsavtale.  
 
Utviklingen av spesialisthelsetjenesten er av betydning i mange sammenhenger, og de 
folkevalgte både i kommuner og fylkeskommuner er folkets lokale og regionale 
talspersoner også i slike spørsmål, selv om de ikke har et formelt ansvar på 
spesialisthelseområdet. Helsetjenesten er ofte tema i det politiske ordskifte slik vi så 
blant annet ved siste valg.  
 
Formålet med samarbeidsavtalen er å sikre informasjonsutveksling og kommunikasjon 
om utviklingen av spesialisthelsetjenesten og samarbeid om relaterte helseutfordringer 
og helseoppgaver i landsdelen. Avtalepartnere er enige om at ansvaret for tjenestene 
best kan ivaretas, når regionale folkevalgtes synspunkter også er del av Helse Nords 
beslutningsgrunnlag i saker av vesentlig betydning for tilgjengeligheten i 
tjenestetilbudet. Samarbeidet skal medvirke til å ivareta hensynet til et godt, forsvarlig 
helsetilbud til befolkningen i Nord-Norge.  
  
Den reviderte avtalen er i stor grad videreføring av tidligere avtale og praksis. 
Informasjonsutveksling i ulike sammenhenger (formelle møter, deltakelse i fylkesting 
og fylkesutvalg) er fortsatt hovedinnholdet, men avtalen har noen endringer: 
- Det er enighet om at det formelle møtepunktet mellom de tre fylkeskommunene og 

Helse Nord RHF skal være Nordnorsk råd som fylkeskommunene har etablert som 
en samarbeidsarena i nord.  

- Fylkeskommunene skal motta Helse Nords Årlige melding for å kunne gi innspill til 
neste års planer. 

- Fylkeskommunale planer innen utdanning og samferdsel, av betydning for 
spesialisthelsetjenesten, skal være tema i samarbeidet. 

- Folkehelsesatsing skal være fast tema på samarbeidsmøtene. 
  
Helse Nords virksomhet er av stor betydning for utviklingen av landsdelen. 
Fylkeskommunen, sammen med kommunene, påvirker regional utvikling. I dette 
perspektivet er det både naturlig og nødvendig at store offentlige aktører samarbeider 
og samspiller. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord godkjenner samarbeidsavtalen med Finnmark, Troms og Nordland 
fylkeskommune slik den ble lagt frem i denne saken. 
 
 
 
Bodø, den 17. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Samarbeidsavtale mellom Helse-Nord og fylkeskommunene i Nord-Norge 
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SAMARBEIDSAVTALE 

 
 
Fylkeskommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF er enige om å formalisere sitt 
samarbeid i tilknytning til møtene i Nord-norsk Råd. Det skjer for å sikre 
informasjonsutveksling og kommunikasjon om utviklingen av spesialisthelsetjenesten 
og samarbeid om relaterte helseutfordringer og helseoppgaver i landsdelen. Partene er 
enige om at ansvaret for tjenestene best kan ivaretas når regionale folkevalgte 
synspunkter også er del av Helse Nords beslutningsgrunnlag i saker av vesentlig 
betydning for tilgjengeligheten i tjenestetilbudet. Samarbeidet skal medvirke til å ivareta 
hensynet til et godt, forsvarlig helsetilbud til befolkningen i Nord-Norge.  
  
1. Kontaktmøter 
Det avvikles to årlige kontaktmøter mellom Helse Nord RHF og fylkeskommunene i regi 
av Nord-norsk Råd.  Helse Nord RHF melder inn saker til sekretariatet. I kontaktmøtene 
skal orienteres om bl.a. 
 
- utviklingen i spesialisthelsetjenesten 
- planer fylkeskommunene eller Helse Nord har av betydning for 

spesialisthelsetjenesten og relaterte helseoppgaver 
- forebyggende og helsefremmende arbeid. De respektive fylkeskommunene og Helse 

Nord orienterer. 
- aktuelle saker 
 
Fra Helse Nord RHF møter styreleder og adm. direktør.  
 
En representant fra hver fylkeskommune inviteres til Helse Nord RHFs seminarer for 
helseforetaksstyrene.   
 
2. Samarbeidet mellom fylkeskommunene i Nord-Norge og Helse Nord 
Fylkeskommunene skal årlig motta Helse Nord RHFs melding for å kunne gi innspill til 
kommende års budsjett og planer. 
 
Fylkeskommunene skal være høringsinstans på regionalt nivå i det enkelte fylke i 
høringssaker vedr. organisering og utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet. Ved 
fastsetting av høringsfrister skal det tas hensyn til nødvendig tid for politisk behandling. 
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Fylkeskommunene skal kunne uttale seg om vesentlige endringer av funksjons- og 
oppgavefordeling mellom helseforetakene, som er av betydning for tilgjengeligheten til 
helsetjenester, før behandling i Helse Nord RHFs styrende organer.  Planer for utvikling 
og prioritering av faglige områder skal også fylkeskommunene kunne uttale seg om 
 
Fylkeskommunene skal orienteres om forhold som i vesentlig grad påvirker 
spesialisthelsetjenestetilbud, sysselsetting etc. i Helse Nord RHF. 
 
Helse Nord RHF skal kunne uttale seg om endringer av fylkeskommunale 
utdanningstilbud, av betydning for spesialisthelsetjenesten, før behandling i 
fylkeskommunens styrende organer.  
 
Fylkeskommunene skal orientere, informere og innlede samarbeide med Helse Nord om 
endringer av samferdselspolitikk/kommunikasjoner som kan påvirke pasientstrømmer 
og tilgjengelighet i regionen. 
 
Helse Nord RHF inviteres til å delta i fylkeskommunenes regionale utviklingsarbeid. 
 
Samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid reguleres gjennom egen 
samarbeidsavtale om folkehelsearbeid mellom Helse Nord RHF og hver av de tre 
nordnorske fylkeskommuner. Partene skal i tillegg vurdere felles satsing på forskning og 
kompetanseutvikling.  
 
Det må arbeides for å styrke og utvikle avdelingen for forskning og pasientsikkerhet. 
 
Aktuelle helserelaterte samarbeidsprosjekt mellom Helse Nord RHF og en eller flere av 
fylkeskommunene, som ikke er forankret i gjeldende samarbeidsavtaler mellom partene, 
tas opp til separat vurdering og drøfting. 
 
Oppfølging av tjenesteavtale nr. 10 Samarbeid om forebyggende arbeid mellom 
helseforetak og kommuner skal være fast punkt på kontaktmøter mellom Helse Nord 
RHF og fylkeskommunene. 
 
Helse Nord RHFs ledelse inviteres årlig til fylkestingene for å presentere status og 
utviklingstrekk som grunnlag for debatt i fylkestinget. Saker av spesiell betydning kan 
tas opp mellom partene ved behov. 
 
Fylkeskommunene orienteres rutinemessig om sakslister til styremøtene i Helse Nord. 
 
Avtalen forutsettes behandlet av politiske organ i fylkeskommunene og Helse Nord 
RHFs styre. 
 
Bodø, den dd. måned 2015 
 
 
Runar Sjåstad      Line Miriam Sandberg 
Finnmark fylkeskommune     Troms fylkeskommune 
 
 
Ingelin Noresjø      Bjørn Kaldhol 
Nordland fylkeskommune     Helse Nord RHF 
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