Partnerskapsmøtet 2021

Partnerskapsmøtet 2021
Møtedato: Torsdag 22. april 2021, kl. 09.00 – 16.00
Sted:
Digitalt møte – Teams
Kl. 09.00-12.00

Del 1: ÅPNING OG INNLEDENDE FOREDRAG
Kl. 09.00 - 09.15

Velkommen til møtet!
Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker

Kl. 09.15 - 09.45

Hva er viktig for meg - en brukerfortelling
Solveig Rostøl Bakken, pensjonist
Innbyggerens helsetjeneste - hva betyr det?
Paul Dahlø, Brukerutvalget og Kamilla Hammari Olsen, Regine
Elvevold og Iben Einan, Ungdomsrådet

Kl. 09.45 - 10.00

Pause

Kl. 10.00 - 10.15

HODs forventninger til de nye helsefellesskapene
Statssekretær Anne Grete Erlandsen, Helse- og
omsorgsdepartementet

Kl. 10.15 - 10.40

Hva håper kommunesektoren vi skal oppnå gjennom
helsefellesskapene?
Bjørn Arild Gram, Styreleder KS

Kl. 10.40 - 11.00

Pause

Kl. 11.00 - 11.20

Hva vil fastlegenes deltakelse bety for helsefellesskapet?
Nils Kristian Klev, leder Allmennlegeforeningen, Den norske
legeforening

Kl. 11.20 - 12.00

Hvordan kan helsefellesskapene skape «innbyggerens
helsetjeneste»?
Anita Schumacher, adm. direktør UNN og leder av OSO
Hogne Eidissen, kommunedirektør Senja og nestleder av OSO

Kl. 12.00 - 13.00

Lunsj
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Kl. 13.00-16.00

Del 2: SAKSFRAMLEGG, DRØFTING OG BESLUTNING
Sakliste
Sak 01/2021

Konstituering Partnerskapsmøtet 2021

Sak 02/2021

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 03/2021

Vedtekter for Helsefellesskapet Troms og Ofoten

Sak 04/2021

Oppnevning til Strategisk samarbeidsutvalg, med
valg av leder og nestleder

Sak 05/2021

Ishavserklæringen – partnerskapserklæring 20212023 for Helsefellesskapet Troms og Ofoten

Sak 06/2021

Helsefellesskapets sekretariatsfunksjon
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Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

01/2021
Konstituering Partnerskapsmøtet 2021
Partnerskapsmøtet
Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
22. april 2021

Helsefellesskapet Troms og Ofoten er etablert!
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og alle de 24 kommunene i opptaksområdet til
UNN har vedtatt å slutte seg til helsefellesskapet.
Ved møtestart tas et opprop for registrering av stemmeberettigete deltakere.
Avstemming i møtet vil skje på følgende måte:
- Møteleder ber medlemmer som stemmer for forslag til vedtak forholde seg i ro.
- Møteleder ber medlemmer som stemmer mot forslag til vedtak registrere dette med
navn + kommune, eventuelt navn + UNN, i dialogfeltet for Teamsmøtet.
Partnerskapsmøtet velger møteleder, møte-nestleder og sekretariat. Følgende er foreslått
som møteledere: Hogne Eidissen og Anita Schumacher. Følgende er foreslått som
møtesekretariat: Alf Lorentsen og Guri Moen Lajord.
Forslag til vedtak:
1. Som møteleder foreslås Hogne Eidissen, kommunedirektør Senja kommune
2. Som møtets nestleder foreslås Anita Schumacher, adm. direktør UNN HF
3. Som møtesekretariat velges Alf Lorentsen, helse- og omsorgssjef Karlsøy kommune,
og Guri Moen Lajord, konstituert samhandlingsleder, UNN HF
4. Partnerskapsmøtet godkjenner forslag til avstemningsmåte.

Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

02/2021
Godkjenning av innkalling og saksliste
Partnerskapsmøtet
Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
22. april 2021

Forhåndsinvitasjon til møtet ble sendt 26. august 2020. Innkalling til digitalt møte, inkludert
program og påmeldingsinformasjon, ble sendt 26.03.2021. Sakspapirer og
oppkoblingsinformasjon ble sendt 14.04.2021.
De to sistnevnte utsendelsene ble noe forsinket i påvente av vedtak fra kommunene som i
slutten av mars behandlet sak om tilslutning til helsefellesskapet, samt OSOs sluttbehandling
av helsefellesskapets styringsdokumenter i møte 25. mars 2021.
Forslag til vedtak:
1. Innkalling godkjennes.
2. Saksliste godkjennes.
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Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

03/2021
Vedtekter for Helsefellesskapet Troms og Ofoten
Partnerskapsmøtet
Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
22. april 2021

Kommunene og styret i UNN fikk 15. januar 2021 tilsendt forslag til vedtekter, som et av flere
grunnlagsdokumenter vedlagt sak meldt til behandling i kommunestyrer og UNN-styret. På
bakgrunn av innspill fra samarbeidspartnerne er det gjort noen mindre justeringer i vedlagte
forslag i forhold til forslaget sendt i januar.
Endringene innebærer en tydeliggjøring av medlemmer med stemmerett og stemmevekting
for gyldige vedtak, se § 3 Representasjon. Konsensusprinsippet er gjeldende, og anses som
oppnådd dersom det er stemmeflertall blant representantene på kommunesiden, og
tilsvarende er stemmeflertall for samme vedtak blant UNNs representanter.
Det er også tydeliggjort hvilken arbeidsform som er gjeldende for hhv. partnerskapsmøter og
møter i Strategisk samarbeidsutvalg, se § 6 Arbeidsform.
I tillegg er det underveis gjort en navneendring. Opprinnelig var helsefellesskapet benevnt
som Troms og Ofoten helsefellesskap. OSO besluttet i møte 11. februar 2021 og endre dette
til Helsefellesskapet Troms og Ofoten.
Forslag til vedtekter gjennomgås og godkjennes i møtet.
Forslag til vedtak:
1. Partnerskapsmøtet godkjenner forslaget til vedtekter for Helsefellesskapet Troms og
Ofoten.
2. Partnerskapsmøtet ber om at Strategisk samarbeidsutvalg følger opp eventuelle
behov for justeringer, jfr. § 7 Endring i vedtektene
Vedlegg 1: Forslag til vedtekter for Helsefellesskapet Troms og Ofoten
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Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

04/2021
Oppnevning til Strategisk samarbeidsutvalg, med valg av leder og
nestleder
Partnerskapsmøtet
Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
22. april 2021

Strategisk samarbeidsutvalg skal innenfor de rammene som partnerskapsmøtet beslutter,
drive felles strategisk planlegging og fatte beslutninger i konkrete samarbeidssaker. Her skal
faglige og administrative ledere i kommuner og helseforetak, samt bruker- og
fastlegerepresentanter møtes.
I vedtektenes § 3 framkommer hvordan oppnevning til helsefellesskapets ulike utvalg skal
skje. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) skal ha 16 medlemmer med stemmerett, som
oppnevnes på følgende måte:
- 6 representanter fra UNN HF, samt personlig vara for disse, oppnevnes av adm.
direktør i UNN
- 6 kommunale representanter, samt personlig vara for disse, oppnevnes av de
interkommunale politiske rådene
- 2 brukerrepresentanter, samt personlig vara for disse, oppnevnes av Brukerutvalget i
UNN og Ungdomsrådet i UNN, på vegne av brukerorganisasjonene
- 2 fastlegerepresentanter, samt personlig vara for disse, oppnevnes av Den norske
legeforening.
Medlemmer med møte- og talerett oppnevnes av sine respektive organisasjoner.
Dagens OSO-medlemmer ivaretar representasjonen i SSU inntil nye representanter formelt
er oppnevnt.
I henhold til vedtektene § 6, 2. ledd, skal Partnerskapsmøtet velge leder og nestleder av
SSU. Funksjonstiden er ett år, men kan forlenges ved behov. Det anbefales at ledervervene
alternerer mellom samarbeidspartnerne, og at leder og nestleder ikke representerer samme
samarbeidspartner. Fra høst 2019 til d.d. har UNN hatt lederen, og kommunene nestlederen
i OSO.
Representanter til SSU er ikke formelt oppnevnt. For å sikre en god start for
helsefellesskapet og komme i gang med arbeidsprosessene, er det likevel viktig at leder og
nestleder velges i dagens partnerskapsmøte. Aktuelle kandidater vil være faglige og
administrative ledere, for eksempel tilsvarende dagens stemmeberettigete OSO-medlemmer
fra kommunene og UNN.
Forslag til kandidater til ledervervet og nestledervervet i SSU kommende periode kan meldes
inn til Samhandlingsavdelingen i UNN, eller fremmes i møtet.
Forslag til vedtak:
1. Som leder av Strategisk samarbeidsutvalg 2021-2022 velges xxx
2. Som nestleder av Strategisk samarbeidsutvalg 2021-2022 velges xxx
3. Partnerskapsmøtet ber om at øvrige representanter oppnevnes i henhold til
helsefellesskapets vedtekter § 3, punkt 2).
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Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

05/2021
Ishavserklæringen – partnerskapserklæring 2021-2023 for
Helsefellesskapet Troms og Ofoten
Partnerskapsmøtet
Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
22. april 2021

Partnerskapserklæringen skal gi retning og overordnete føringer for helsefellesskapets
arbeid i perioden 2021-2023. Tidsperioden er samkjørt med virkeperioden for nåværende
Nasjonal helse- og sykehusplan (2020-2023).
Erklæringens valgte satsningsområder er basert på nasjonale føringer, hvor bl.a. utvikling av
gode og sammenhengende helsetjenester til fire prioriterte står sentralt.
Navnet Ishavserklæringen har sitt utspring i at partnerskapsmøtet opprinnelig skulle
avholdes på Scandic Ishavshotell i Tromsø. Koronapandemien satte en stopper for planene,
men OSO valgte å beholde navnet på erklæringen.
Ordfører i Harstad og styreleder i KS Troms og Finnmark, Kari-Anne Opsal, presenterer
Ishavserklæringen i Partnerskapsmøtet. Møtedeltakerne oppfordres til å komme med innspill.
Forslag til vedtak:
1. Partnerskapsmøtet godkjenner Ishavserklæringen 2021-2023.
2. Partnerskapsmøtet ber Strategisk samarbeidsutvalg innrette videre arbeid i
helsefellesskapet utfra intensjonene i Ishavserklæringen.
Vedlegg 2: Ishavserklæringen

Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

06/2021
Helsefellesskapets sekretariatsfunksjon
Partnerskapsmøtet
Arbeidsgruppa for etablering av helsefellesskap (nedsatt av Overordnet
samarbeidsorgan)
22. april 2021

I avtalen som ble inngått mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS om å etablere 19
helsefellesskap i Norge er kommunal sekretariatsfunksjon trukket fram som en viktig
forutsetning for å oppnå likeverd og lykkes i den nye samhandlingsstrukturen. Kommunene i
opptaksområdet til UNN har ikke hatt eget sekretariat i løpet av Samhandlingsreformens
virketid. Samhandlingsavdelingen i UNN har ivaretatt sekretariatet for både helseforetaket og
kommunene.
På bakgrunn av dette ble det igangsatt et arbeid for å få kommunene i Troms og Ofoten,
samt Lødingen, til å gå sammen om å etablere et interkommunalt samhandlingssekretariat.
Forslag til plassering og finansiering er lagt fram for kommunestyrene i forbindelse med
behandling av sak om tilslutning til helsefellesskapet.
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Forslaget gikk ut på at Tromsø kommune får arbeidsgiveransvar, søker statstilskudd på
vegne av alle kommunene, og oppretter kontorsted. Det ble også lagt fram forslag til driftsog lønnsbudsjett, og en fordelingsmodell som viser kostnad per kommune (fordelt på 24
kommuner).
Én kommune har ikke behandlet spørsmålet knyttet til sekretariatsfunksjonen. Status etter
kommunestyrebehandling i de andre 23 kommunene er:
- 16 kommuner har gitt sin tilslutning til foreslått plassering og finansieringsmodell. (En
kommune tar forbehold om at alle kommuner gjør likelydende vedtak.)
- Sju kommuner har sagt nei til foreslått plassering og finansieringsmodell, og bedt om
ny utredning mht. plassering og finansiering av sekretariatet.
For å søke statstilskudd kreves det at to tredjedeler av kommunene i helseforetaksområdet
stiller seg bak søknaden. OSO har i møte desember 2020 anbefalt Tromsø kommune å
starte prosessen med å etablere sekretariatet, og opprettholdt denne anbefalingen i sitt møte
i mars 2021.
Da det per nå er uenighet blant kommunene og usikkerhet rundt hvor mange av kommunene
som vil samarbeide om et sekretariat, er det behov for at det jobbes videre med dette. Når
Helsefellesskapet Troms og Ofoten formelt er etablert i Partnerskapsmøtet, anbefales det at
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) gis fullmakt til å gjøre en nærmere vurdering av
plassering, budsjett og kostnadsfordeling mellom kommunene. SSU vil vurdere alternativer
og gi sine anbefalinger. Endelig avklaring vedrørende det interkommunale samhandlingssekretariatet må deretter skje på kommunesiden, og hver enkelt kommune må ta sin
beslutning.
Inntil kommunene får etablert et felles samhandlingssekretariat vil Samhandlingsavdelingen i
UNN ivareta sekretariatsoppgavene knyttet til helsefellesskapet, slik at en unngår større
forsinkelser med hensyn til viktige oppgaver som venter den nye samhandlingsstrukturen.
Dette gjelder bl.a. den varslete lovendringen som gir kommunene og helseforetakene plikt til
å planlegge og utvikle tjenester sammen. Lovendringen forventes å trå i kraft 1. juli 2021, og
vil bl.a. innebære et omfattende utformings- og revisjonsarbeid med samarbeidsavtalene.
Arbeidet med nye avtaler bør startes opp tidlig høsten 2021, og det vil være en stor fordel om
kommunene får en egen samhandlingsleder/-koordinator inn i dette arbeidet så raskt som
mulig.
Forslag til vedtak:
1. Partnerskapsmøtet tar informasjon om status for etablering av interkommunalt
samhandlingssekretariat til orientering.
2. Partnerskapsmøtet gir Strategisk samarbeidsutvalg fullmakt til å videreføre prosessen
med å få etablert et interkommunalt samhandlingssekretariat.
3. Partnerskapsmøtet godkjenner at Samhandlingsavdelingen i UNN fungerer som
helsefellesskapets sekretariat på vegne av partnerne inntil interkommunalt
samhandlingssekretariat er etablert. Så snart kommunenes sekretariat er i funksjon
skal sekretariatsoppgavene ivaretas i fellesskap.
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