
  

  

Pressemelding    15.november 2022 

 
 

Kommunen på Helgeland går sammen om å etablere Helsefellesskap Helgeland 
og ansetter felles interkommunal samhandlingsleder for kommunene 

 
 
Eline Monsen har fått jobben som Interkommunal samhandlingsleder for 
kommunene på Helgeland.   
 
Arbeidsgruppe bestående av utvalgte rådmenn og regionråds sekretariatene på 
Helgeland sendte tidligere i år et utkast til samarbeidsavtale om å etablere 
Helsefellesskap Helgeland mellom kommunene på Helgeland og 
Helgelandssykehuset, samt finansieringsmodell, og utlysningstekst for en 
interkommunal samhandlingsleder til behandling i de 17 kommunene.  
 
 
Av de 17 kommunene som er tilknyttet Helgelanssykehuset HF har de fleste nå 
vedtatt anbefaling om å etablere Helsefellesskap Helgeland og ansette en felles 
Interkommunal samhandlingsleder.   
 
For å ha et fagmiljø tilknyttet samhandlingsleder foreslo arbeidsgruppen at en av de 
fire regionsenter kommune (Alstahaug/Brønnøy/Rana/Vefsn) blir vertskommune for 
samarbeidet i henhold til Kommunelovens kapittel 20.   
 
Stillingen ble utlyst i høst og det kom 10 søkere på stillingene, etter en intervjurunde 
har nå arbeidsgruppen som etter fullmakt fra kommunen ansatt Eline Monsen til 
stillingen som Interkommunal samhandlingsleder for kommunene på Helgeland.  
Stillingen vil bli tilknyttet Brønnøy kommune som vertskommune.   
 
 
Eline Monsen kommer fra stillingen som områdeleder helse, velferd og kultur i 
Sømna kommune, hun har også i tillegg siden 01.01.20 hatt stillingen som Daglig 
Leder for Helgeland Rehabilitering på Sømna. Eline er 39 år bosatt i Sømna 
kommune, har to barn, utdannet sosionom og har de siste 15 årene jobbet i Sømna 
Kommune.  
 
Arbeidsgruppen er meget fornøyd med å ha fått en godt kvalifisert- og motivert 
person til stillingen, som også kjenner mange av kommunene på Helgeland godt. 
 
Vi ser frem til å få Eline på plass inn i denne nye stillingen og forventer at dette fører 
til mere samarbeid kommunen imellom og med Helglandssykehuset, som igjen vil gi 
pasientene et enda bedre tilbud. 
 
 Eline vil tiltre stillingen 1. februar 2023. 
 



 
 
 Arbeidsgruppe har hatt følgende sammensetning:  
 

Indre Helgeland Regionråd: 
Robert Pettersen Rådmann, Rana Kommune 
Lill Stabel  Rådmann, Nesna Kommune 
Kjell-Idar Juvik Sekretariatsleder IHR 
 
Helgelandsrådet: 
Børge Toft  Rådmann, Alstadhaug Kommune 
Frank Nilsen  Kommunedirektør, Brønnøy Kommune 
Stig Sørra  Sekretariatsleder HR 
Erlend Eriksen Kommunedirektør Vefsn Kommune 

  
  
Sentrale Prioriterte fokusområder for Helsefellesskapet: 

• Barn og unge 

• Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer 

• Skrøpelige eldre 

• Personer med flere kroniske lidelser 
 
Denne prioriteringen begrenser ikke ivaretakelsen av øvrige pasienter. 
 
Helsefellesskap Helgeland vil videreutvikle; 

• tettere og mer forpliktende samarbeid mellom partnerne, inkludert bruker- og 
fastlegesiden 

• felles planlegging 

• innovasjon og bruk av moderne teknolog 

• en felles innsats for å sikre nok helsepersonell med riktig kompetanse i alle 
ledd av helsetjenesten. Herunder;  

o sørge for utdanning av og kompetanseutvikling for helsepersonell  
o sørge for kompetansedeling på tvers av og innad i tjenestenivåene  
o arbeide for rekruttering og stabilisering av helsepersonell  

 
 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
Helgelandsrådet    Indre Helgeland Regionråd 
Stig Sørra      Kjell-Idar Juvik 
Sekretariatsleder    Sekretariatsleder  
902 14 433     99275171 
 

               


