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OSO – Finnmark - Sak 3/2020: Opprettelse av Helsefellesskap 

Vedtak: 

1. OSO tar informasjon om etablering av helsefellesskap til orientering. 

2. OSO ber KS og Finnmarkssykehuset oppnevne to representanter fra kommunen og 
to fra Finnmarkssykehuset til et partssammensatt utvalg. Frist: 9. mars. 

3. OSO slutter seg til følgende utkast til mandat for det partssammensatte utvalget: 
Innen en frist utarbeide forslag til organisering og sammensetning av 
helsefellesskapet, samt rammer rundt de to øverste nivåene. Foreslå videre 
behandling/drøfting mot en felles anbefaling som blir forpliktende for partene og 
medfører forutsigbarhet i saksbehandlingen i fellesskapet. 

4. Etablerte avtaler og samarbeidsstrukturer (ex. LFSO og OSO) skal ligge til grunn 
men videreutvikles. 

5. Arbeidsgruppen forbereder sak til OSO møte i juni 2020 



Arbeidsgruppen

• Bente Moen, Porsanger kommune

• Ulf Syvertsen, Nordkapp kommune

• Vivi Brenden Bech, Finnmarkssykehuset

• Siw Blix, Finnmarkssykehuset

Innspill til arbeidsgruppens rapport er innhentet fra:

• Alle kommuner

• Brukerutvalg

• Fastlegeråd

• OSO Finnmarks

• Samhandlingskoordinatorer i Finnmarkssykehuset 





Innhold i ny organisering – partnerskapsmøte

Arbeidsgruppen foreslår at partnerskapsmøte består av:
• Rådmenn fra alle kommuner i Finnmark
• Administrerende direktør og foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset
Observatør med talerett:
• Samhandlingsutvalget
• Statsforvalteren
• Universitetet 
• Tillitsvalgte
• Fastlege
• Brukerrepresentant
• KS



Innhold i ny organisering – Strategisk samarbeidsutvalg

Arbeidsgruppen foreslår at SU består av:

• Fem representanter fra sykehusets foretaksledelse

• Fem representanter fra kommune-/kommunalsjefer

Observatør med tale- og forslagsrett:

• Tillitsvalgte

• Fastlege

• Brukerrepresentant

• Samhandlingssjef og samhandlingssekretariat kommuner (sekretariat)



Innhold i ny organisering – sekretariatsfunksjonen

Samhandlingssekretariatet består av:

• Samhandlingssjef fra Finnmarkssykehuset

• Samhandlingssjef fra kommunene

• Fire samhandlingsrådgivere fra foretaket

• Fire rådgivere/fagansvarlige fra kommunene (som sitter i LFSO)

• Sekretariatet ledes henholdsvis annen hvert år av samhandlingssjef for 
Finnmarkssykehuset og samhandlingssjef for kommunene. 



OSO – Finnmark - Sak 28/2020: Etablering av Helsefellesskap 

Vedtak:

1. OSO vedtar den foreslåtte organiseringen av Helsefellesskapet      
mellom Finnmarkssykehuset og kommunene i Finnmark etter 
modell fremlagt av arbeidsgruppen

2. OSO sender vedtaket til kommunene for behandling i           
kommunestyrene etter konsensusprinsippet 

3. OSO ved leder initierer et samarbeid mellom kommunene for å 
avklare organisering og finansiering av kommunenes 
sekretariatfunksjon i helsefellesskapet. 



Erfaringer fra etablering Helsefellesskap Finnmark:

Oversendte sak om tilslutning til helsefellesskap til Finnmarks kommunene 
november 2020 til kommunestyre-behandling innen 31.12.2020.

• Enstemmig vedtatt i foretaksledelsen og styret FIN i desember 2020

• Kommunestyremøtene i desember opptatt av budsjettbehandling

• Noen kommuner har ikke første kommunestyremøte før i april

• 4 av 18 kommuner har ennå ikke svart 

• Flere kommuner utfordringer i forhold til mangel på helse- og 
omsorgssjef, skifte i politisk styre og registering av sak sendt via 
postmottak



Forbehold i vedtak fra enkelte kommuner: 

Vedtak fra Tana kommunestyre PS 5/2021, 04.02.21:
Tana kommune tilslutter seg til etablering av helsefelleskap slik den er 
beskrevet i rapporten
«Helsefelleskap- sammen for pasientene», datert 10.10.2020 med forbehold at 
minst to tredjedeler av kommunene innen helseforetaksområdet 
(Finnmarkssykehus) også tilslutter seg til helsefellesskapet

f. eks Porsanger: endre avtaletekst under pkt. 4.2: 
«endre ordet beslutte med innstiller til kommunestyret/ formannskap». 



Manglende tilbakemelding på henvendelse om felles søknad på tilskudd 
for etablering av sekretariatsfunksjon for Finnmarks kommunene:

Leder av OSO sendte henvendelse til alle kommunene via e-post om å gå 
sammen om å søke tilskudd i forhold til krav om 2/3 oppslutning for 
tilskudd før jul.

• To kommuner Tana og Vadsø ga respons  

• Purret på nytt før påske

• Kommunene ønsket å behandle saken om ny organisering av 
samhandlingen først

• Leder av OSO oppfordret til å kontaktet Stadsforvalteren for drahjelp –
innkalle til felles møte

• KS – fraværende i prosessen



To adskilte kommunikasjonslinjer fra regjerningen ut til kommuner og 
helseforetak:

• Helsedirektoratet kommuniserer med KS og Statsforvalter

• Helse og omsorgsdepartementet kommuniserer med de regionale 
helseforetakene – tatt kontakt med Helse Nord.  

Helse Nord RHF initiativ til erfaringsutvekslingsmøter mellom dem og 
samhandlingssjefene i de fire foretakene ( Helgelandsykehuset, 
Nordlandsykehuset, UNN og Finnmarkssykehuset). 

Opplever ingen kommunikasjon om etablering av helsefellesskap mellom 
de to kommunikasjonslinjene fra regjeringsnivået eller andre



Prosessen med etableringen så langt: 

Tatt lengere tid enn antatt

• Covid- 19 utbruddet på Hammerfest sykehus forsinket prosessen 
• Kommunene jobber ikke i samme takt som foretaket
• Ønsker ikke å overstyre prosessen fra foretakets side 

– målet er likeverdige parter!
Kommunesiden og foretakssiden er styrt fra ulikt hold på nasjonalt nivå – mangler 
overordnede felles møteplasser

OSO skal i møte 7. juni gjøre et vedtak om nedsettelse av arbeidsgruppe for å 
utarbeide forslag til vedtekter, planlegging av partnerskapsmøte og gjennomføring.
Partnerskapsmøtet i oktober må trolig forskyves – får ikke alt på plass til den tid. 



OSO – Finnmark - Sak 17/2021: Etablering av Helsefellesskap 

• Forslag til vedtak:

• OSO tar status om helsefellesskap Finnmark til orientering,

• OSO ber KS og Finnmarkssykehuset å oppnevne 3 representanter 
fra kommunen og tre representanter fra Finnmarkssykehuset
innen 23. august 2021. 

• OSO slutter seg til følgende utkast til mandat for det 
partssammensatte utvalg Innen 13.september 2021 utarbeide 
forslag til vedtekter og planlegge første partnerskapsmøte. Foreslå 
videre behandling/drøfting mot en felles anbefaling som blir 
forpliktende for partene og medfører forutsigbarhet i 
saksbehandlingen i fellesskapet. 

• Arbeidsgruppen forbereder sak til OSO-møtet 20. september 2021


