Møtereferat fra samarbeidsmøte mellom regionrådssekretariat og
Helgelandssykehuset HF
Møtetype
Møtedato
Møtested
tilstede

Samarbeidsmøte
17.11.21
Digitalt
Indre Helgeland regionråd
• Kjell Idar Juvik -regionrådssekretær
Helgelandsrådet
• Stig Sørra -regionrådssekretær
Helgelandssykehuset
• Knut Roar Johnsen -samhandlingssjef
• Hege Mørk- rådgiver senter for samhandling

Agenda:

Status Helsefellesskap Helgeland
• Oppfølging av saker fra forrige møte 13.9.21
• Planlegging av Dialogmøte
• Fastsetting av dato for Dialogmøte

Sak 1.
Kommunene/jurist kan bidra for å finne en løsning på mulig organisering for kommunene ved
etablering av Helsefellesskap Helgeland?
Flere plasser i landet har etablert helsefellesskap før den nye kommuneloven kom i januar 2021.
Dette praktisert ulikt ut fra hvilken tidligere organisering av samarbeidet mellom foretak og
kommuner har vært.
Når Helgelandskommuner vedtar deltakelse i Helsefellesskap Helgeland må man se på hvilke
juridiske føringer som gjelder. Dette være seg hvilke lovhjemler som ligger til grunn for å kunne
delta i et evt oppgavefellesskap/vertskommune samarbeid.
Ved ansettelse av interkommunal samhandlingssjef må man bruke kommuneloven.
Hvordan dette skal organiseres skal ordfører/rådmenn ta seg av. Rådmann i Rana har påtatt seg å ta
dialogen med Alstahaug for å komme videre i denne prosessen mtp organisering.
Sak 2.
Medbestemmelse- økonomi -diskusjon
Store versus små kommuner inn i helsefellesskapet
Alle kommuner bør ha lik medbestemmelse
Kan løse det økonomiske i en fordelingsnøkkelmodell etter fast sum og antall innbyggere slik det
gjøres i andre saker hvor de samarbeides mellom kommuner på Helgeland.

Sak 3.
Videre arbeid
Prøver å arrangere et «dialog/seminar» møte i januar for å kunne lande prosessen om deltakelse i
Helsefellesskap Helgeland. Dette slik at politikere og rådmenn møtes for diskusjon og informasjon.
Foredragsholdere fra andre plasser i landet bes holde innlegg.
Møtet legges opp til å være fysisk
Tidsramme 10.00.15.00
Forslag til datoer sjekkes opp av samhandlingssjef og regionrådssekretariat
I etterkant av møtet er det registrert at Helgelandssykehuset kan delta i Dialogmøte på følgende
dato:
Foreløpige ledige datoer for Helseforetaket
Uke 1)
• Mandag – 3. januar
• Onsdag – 5. januar
• Torsdag – 6. januar
• Fredag – 7. januar
Uke 2)
• Mandag – 10. januar
• Onsdag – 12. januar
• Torsdag – 13. januar
• Fredag – 14. januar
Uke 3)
• Mandag – 17. januar
• Torsdag – 20. januar
Uke 4)
• Mandag – 24. januar OBS Spekter Helse
• Onsdag – 26. januar
• Fredag – 28. januar
Uke 5)
• Mandag – 31. januar
• Fredag – 4. februar
Uke 6)
• Mandag – 7. februar
• Onsdag – 9. februar
• Torsdag – 10. februar
• Fredag – 11. februar
Uke 7)
• Mandag – 14. februar
• Fredag – 18. februar

Sak 4.
Hvem informeres om status etter dagens møte?
Saken refereres til:
Regionrådsmøtene
OSO
KSU for Helsefellesskap Helgeland

Sak 5.
Neste møte
1.12.21 kl 12.00-13.00

