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Samarbeidsavtale mellom Steinkjer kommune og Inderøy kommune om felles
finansiering av samhandlingsleder i kommunehelsetjenesten.
Kommunedirektørens forslag til vedtak
1. Kommunedirektøren anbefaler at Inderøy kommune deltar i finansieringen av stilling som
samhandlingsleder. Avtalen gjelder for kommuner som har samarbeidsavtale med helseforetaket,
nordre del av Trøndelag.
2. Steinkjer kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret for stillingen
3. Utgifter for stillingen dekkes av kommunene etter en fordelingsnøkkel jf. Vedlegg. For Inderøy
kommune er kostnadene kr 42.376 pr år.
4.Vertskommunen fakturerer deltakerkommunene sin andel av utgiftene

Vedlegg
1 Anbefaling fra arbeidsgruppe samhandling helse nordre Trøndelag 011220
2 Signert samarbeidsavtale Helse Nord-Trøndelag HF
3 Protokoll PSU 18.02.21
4 Samarbeidsavtale mellom Steinkjer kommune og Inderøy kommune om samhandlingsleder i
kommunehelsetjenesten - redigert utgave 25.5.21

Bakgrunn
I forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen har det vært innleid bemanning gjennom
KS-systemet som har understøttet kommunenes felles arbeid på helseområdet. Dette arbeidet har
omfattet å utvikle en sekretariatsfunksjon i samarbeid med helseforetakenes
samhandlingsavdelinger for å legge til rette arbeidet i samarbeidsorganene. I tillegg har denne
ressursen bl.a. blitt brukt til å drifte nettverk for helseledere, drifte nettverk med representantene

for kommunesamarbeid innenfor helseområdet, holde kontakt med utdanningssystemet, koordinere
høringsuttalelser, frikjøp av fastleger, mm.
Arbeidet har i hovedsak vært finansiert gjennom skjønnsmidler fra Statsforvalteren og andre
tilskudd, samt et kommunalt spleiselag basert på kronebeløp pr. innbygger.

Vurdering
Kommunene og KS har høstet erfaring med Samhandlingsreformen siden 2012. Det er liten tvil om at
en felles ressurs i denne perioden er opplevd som nyttig for kommunene. Med bakgrunn i
erfaringene så langt, og med tanke på at det ikke er noe som tyder på at det kommunale ansvaret for
helseoppgaver vil avta framover, foreslås det at kommunene oppfordres til å bli med på et samarbeid
og i fellesskap finansiere en permanent stilling som samhandlingsleder.

Konklusjon
1. Kommunedirektøren anbefaler at Inderøy kommune deltar i finansieringen av stilling som
samhandlingsleder. Avtalen gjelder for kommuner som har samarbeidsavtale med helseforetaket,
nordre del av Trøndelag.
2. Steinkjer kommune ivaretar arbeidsgiveransvaret for stillingen
3. Utgifter for stillingen dekkes av kommunene etter en fordelingsnøkkel jf. Vedlegg. For Inderøy
kommune er kostnadene kr 42.376 pr år.
4.Vertskommunen fakturerer deltakerkommunene sin andel av utgiftene

