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Samarbeidsavtale med UiT Norges arktiske universitet
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret i Porsanger vedtar å inngå samarbeidsavtale med Det
helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, og tiltrer utkast til
avtale som foreligger.
Vedlegg til saken:
1 Utkast til samarbeidsavtale mellom Porsanger kommune og UiT Helsefak
2 Vedlegg 1 avtalefestede praksisplasser Samisk sykepl Porsanger_rev_02_2021
Sakens bakgrunn
Etter at Kunnskapsdepartementet i 2018 tildelte 25 studieplasser til samisk
sykepleierutdanning, har UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Samisk
høgskole samarbeidet om utvikling og etablering av denne. De har også underveis i
planleggingsfasen hatt dialog med kommuner i regionen, også Porsanger. Studiet
er nå realisert og 1. kull på utdanningen startet opp i januar 2021. Utdanningen er
desentralisert over 4 år med undervisningssamlinger i Kautokeino.
Målet med samisk sykepleierutdanning i nordsamisk språkområde er å utdanne
sykepleiere med nordsamisk språk- og kulturkompetanse, slik at den samiske
befolkningen skal få en likeverdig helse- og sosialtjeneste.
Dialogen med kommunene i etableringsfasen har i hovedsak rettet seg mot avtaler
om samarbeid om praksis, da en stor del av utdanningen er lagt opp med
praksisstudier. Porsanger har i denne fasen gitt positive tilbakemeldinger på at en
ønsker å være en samarbeidspartner og bidra med praksisplasser og veiledning av
studenter også fra den samiske sykepleierutdanningen.
I forbindelse med dette arbeidet ble det avdekket behov for revidering av
eksisterende samarbeidsavtaler eller inngåelse av avtaler med kommuner der dette
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ikke foreligger fra før, og Porsanger kommune har nå mottatt utkast til samarbeidsavtale for godkjenning.
Vurdering
Porsanger kommune tar også i dag imot studenter ved UiT innenfor flere
fagområder, herunder eksempelvis sykepleie og vernepleie. Både i et
rekrutteringsperspektiv, men også fordi studenter kan bringe inn ny og oppdatert
kunnskap inn i organisasjonen. De aktuelle tjenester er positive til å ta imot
studenter og stiller med egne veiledere til den enkelte.
At samisk sykepleierutdanning nå er etablert, betyr et økt behov for praksisplasser
og da særlig i kommuner innenfor det samiske språkforvaltningsområdet. Avtalen
er derfor forankret hos aktuelle tjenesteledere og hovedtillitsvalgt for NSF lokalt
som alle tiltrer at den forelagte avtale inngås.
For å unngå en opphopning av praksisbehov, ble det lagt inn forslag fra Porsanger
om at behovet for praksisplasser til studenter på den samiske sykepleierutdanningen skal implementeres i UiT`s eksisterende praksisplan og -avtale. Dette
er etterkommet, og medfører en helhetlig oversikt og forutsigbar fordeling av behov
for praksisplasser ved de ulike studiesteder på UiT gjennom hele året. Det er
dermed ikke behov for å inngå en særskilt avtale for den samiske
sykepleierutdanningen.
Økonomiske konsekvenser
Avtalen vil ikke gi økonomiske konsekvenser for kommunen, men er et godt
deltiltak i arbeidet med å rekruttere til og stabilisere helsefaglig kompetanse i
kommunen.
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Samarbeidsavtale mellom
Porsanger kommune og
Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet
1.

Innledning
Samarbeidsavtalen bygger på bestemmelsene i lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005
nr. 15, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 (helse- og
omsorgstjenesteloven), Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64, samt Forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 30. juni 2006.
Denne avtalen omfatter samarbeid mellom Porsanger kommune og Det helsevitenskapelige fakultet
ved UiT Norges arktiske universitet.

2.

Formål
Formålet med avtalen er å legge til rette for godt samarbeid innenfor utdanning, forskning og
formidling, og styrke kommunen som praksisarena for utdanning av helsepersonell.
Partene skal bidra til å tilrettelegge gode praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhengen mellom det
teoretiske grunnlaget og handlinger i praksis.
Partene har som siktemål å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit
til helsepersonell og helsetjeneste.

3.

Utdanning
Porsanger kommune skal tilby gode praksisarenaer i den kommunale helse- og velferdstjenesten
med relevante læresituasjoner, kunnskapsbaserte tjenester og kompetente veiledere.
Praksis utgjør et sentralt element i studentenes lærings- og kvalifiseringsprosess i
utdanningsløpet, og studentene må få praksiserfaringer – og veiledning som gjør dem i stand til å
utøve sin fremtidige yrkesrolle på en faglig forsvarlig måte.
Praksisfeltet skal legge til rette for at studenten får gode fysiske arbeidsbetingelser, og gode
muligheter for erfaring med relevante praksissituasjoner og pasienter/klienter som utgangspunkt
for teoretisk og praktisk kunnskapsutvikling. Det stilles krav til veiledere og veilederfunksjonen
både fra universitetet og praksisfeltet.
Praksisveileder må ha norsk autorisasjon innenfor aktuelt yrke, være faglig kvalifisert, og skal
som hovedregel ha formell veilederkompetanse. Helsefak plikter å tilby veilederutdanning til
praksisveiledere. Veilederutdanningen skal være av god kvalitet, herunder tilstrekkelige
opplysninger og opplæring i skikkethetsvurderinger. Det tilbys slik veilederutdanning hvert
semester, og utdanningen tilrettelegges for regionale studiegrupper dersom det er tilstrekkelig
med deltakere. Kommunen skal legge til rette for ansatte som ønsker å ta slik utdanning.
Studieprogram skal bistå praksisfeltet med behov for veiledning og oppfølging av student.
Veileder skal sette seg inn i aktuelle læringsmål for praksisperioden og ha fokus på å stimulere
studentenes læringsutbytte. Veileder har ansvar for faglig veiledning og evaluering av
studentenes innsats og ferdigheter i praksis i samarbeid med studieprogram. Evalueringene følger
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til enhver tid vedtatte retningslinjer. En praksisveileder kan ivareta veiledningsansvar for flere
studenter samtidig.
Partene skal i samarbeid tilrettelegge for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) og
internasjonalisering i utdanningene.
Partene vil legge til rette for å etablere kombinerte stillinger for fagutvikling der det synes
hensiktsmessig, samt for å knytte tettere forbindelser mellom utdanningsinstitusjon og
praksisfelt.
4.

Forskning og utviklingsarbeid
Kompetanseløftet 2020 forutsetter et godt samspill mellom utdanning, forskning og
tjenesteutvikling. Det skal arbeides aktivt for å legge til rette for økt samarbeid om forskningsog utviklingsarbeid mellom partene. På de årlige dialogmøtene skal samarbeid om forsknings- og
utviklingsprosjekter prioriteres og konkretiseres med milepæler, og det enkelte forsknings- og
utviklingsprosjekter skal reguleres i nærmere avtaler. Hensikten er å styre forskning og utvikling
mer strategisk.
Partene har ansvar for at det legges til rette for godt forskningsarbeid.
For å styrke dette saksfeltet skal partene legge forholdene til rette for at studenter tilknyttet
videreutdanning/masterutdanning skal kunne jobbe med spesifikke oppgaver basert på reelle
caser/problemstillinger i kommunen.

5.

Formidling
Partene skal så langt det er praktisk mulig ha felles mål for å styrke rekrutteringen til
kommunehelsetjenesten, og skal videre synliggjøre felles forsknings-, utviklings- og
utdanningssamarbeid.

6.

Samarbeidsorgan
Det skal gjennomføres et årlig dialogmøte mellom partene som er lederforankret. Om mulig skal
det tilrettelegges slik at også andre relevante fagmiljø ved UiT kan delta i dialogmøtet. Her skal
samarbeidet evalueres, kompetansebehov og ønsker om forskning og fagutvikling konkretiseres,
og ansvar for oppfølging klargjøres. Dialogmøtet skal også prioritere bruken av midler som
stilles til disposisjon for samarbeidet. Det legges til rette for felles årlig dialogmøte for aktuelle
kommuner i Øst-Finnmark.
For å styrke dialogen mellom partene skal det oppnevnes kontaktpersoner for hver av partene.

7.

Ansvar og forpliktelser
Partene har et felles ansvar for å realisere formålet i denne avtale.
Det er utarbeidet en oversikt over avtalefestede praksisplasser i kommunen. Studenter vil i størst
mulig grad gjennomføre sin praksis i par. Ved uforutsette situasjoner må kommunen og Helsefak
i samarbeid forsøke å tilrettelegge for omorganisering av praksisplassene. Partene skal gi varsel
om ønsket regulering på et tidligst mulig tidspunkt, og senest innen 6 måneder. Det er utarbeidet
egne rutiner for kommunikasjon mellom partene tilknyttet praksisutplassering.
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Oversikt over antall praksisplasser og rutiner for kommunikasjon evalueres årlig.
Helsefak skal gjennomføre studiene i overensstemmelse med studie- og rammeplaner, og skal
legge til rette for dialog med praksisfeltet ved omfattende studieplanrevisjon.
Studenter som gjennomfører praksisstudier er å regne som arbeidstakere ved praksisinstitusjonen
og omfattes derfor av Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65 og av Lov om
skadeerstatning av 13. juni 1969 nr. 26.
Helsefak innhenter politiattest fra alle nye studenter i tråd med bestemmelsene i «forskrift om
opptak til høgre utdanning» av 6.1.2017 – Kapittel 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning.
Kommunene kan kreve oppdatert politiattest der dette anses som nødvendig.
Helsefak informerer om og innhenter egenerklæring om meticilinresistente stafylokokker
(MRSA) og tuberkulosekontroll fra studenter som skal i klinisk praksis.
8.

Gjensidig informasjonsplikt
Partene skal så tidlig som mulig gjensidig underrette hverandre om planer og tiltak som kan få
innvirkning på partenes oppfyllelse av respektive forpliktelser etter samarbeidsavtalen og i
nødvendig grad underrette hverandre om vedtak som berører samarbeidet.
Dersom det skulle oppstå en upåregnelig og særlig omstendighet som gjør det umulig for en av
partene å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, skal den andre parten varsles om dette
uten ugrunnet opphold.

9.

Tvistebestemmelser
Uenighet om tolkning av avtalen og faktiske endrete forutsetninger som påvirker avtalens
omfang skal søkes løst mellom partene gjennom drøftinger.

10.

Varighet
Samarbeidsavtalen løper fra den er godkjent av begge parter og inntil den sies opp av en eller
begge avtaleparter, eller erstattes av ny avtale. Avtalen sies opp med minimum 9 – ni – måneders
varsel, og får virkning fra neste studieår. Ved vesentlige organisasjonsendringer i institusjonene,
må avtalen revideres.
Hver av partene kan foreslå endringer i denne samarbeidsavtalen. Endringene må godkjennes av
begge parter. Tillegg og endringer til avtalen skal dateres, være skriftlig og vedlegges dette
avtaledokumentet.

Tromsø den ……

Porsanger den ……

………………………………

……………………….........
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Thrina Loennechen
Dekan
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet

Aina Borch
Ordfører
Porsanger kommune
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Avtalefestede praksisplasser Porsanger kommune - rev. 01/2021 - kommunal praksisplan
Studieprogram
Sykepleie bachelor (S)

Studieår

Emnekode

Praksisnavn

Ant. uker

1.

SYP-1190

8 uker

33-40

6

H21

2./3.
2./3.
2./3.
2./3.

SYP-2192
SYP-2192
SYP-2192
SYP-2192

8 uker
8 uker
8 uker
8 uker

16-23
43-50
4-11
43-50

2
2
2
2

V22
H22
V23
H23

Rullering, kullet deles i 4
Rullering, kullet deles i 4
Rullering, kullet deles i 4
Rullering, kullet deles i 4

2./3.
2./3.
2./3.
2./3.

SYP-2193
SYP-2193
SYP-2193
SYP-2193

8 uker
8 uker
8 uker
8 uker

16-23
43-50
4-11
43-50

4
4
4
4

V22
H22
V23
H23

Rullering, kullet deles i 4
Rullering, kullet deles i 4
Rullering, kullet deles i 4
Rullering, kullet deles i 4

3.

SYP-2690

Grunnleggende sykepleie
Rulleringspraksis Psykisk helse
Praksistudier i sykepleie psykisk helse
Praksistudier i sykepleie psykisk helse
Praksistudier i sykepleie psykisk helse
Praksistudier i sykepleie psykisk helse
Rulleringspraksis hjemmesykepleie
Praksisstudier i hjemmesykepleie
Praksisstudier i hjemmesykepleie
Praksisstudier i hjemmesykepleie
Praksisstudier i hjemmesykepleie
Sykepleiefag og ledelse
Sykepleiefag og ledelse (sykehjem)

8 uker

5-12

6

V24

1.
2.
2.
3.
3.

FYT-1120
FYT-2120
FYT-2120
FYT-2620
FYT-2620

Bevegelsesanalyse og funksjonsundersøkelse
Undersøkelse, vurdering og tiltak
Undersøkelse, vurdering og tiltak
Dyktiggjøring og selvstendighet i klinisk fysiot.
Dyktiggjøring og selvstendighet i klinisk fysiot.

3 uker
6 uker
6 uker
6 uker
6 uker

V
39-44
V
45-50
V

3.

FYT-2510

Fordypning i helsefremmende og forebyggende arbeid

10 uker

V

1.
1.
1.
1.
2.

HEL-3003
HEL-3004
HEL-3041
HEL-3166
HEL-3009

Aldring, livsvilkår og helsefremmende arbeid
Geriatriske lidelser og legemiddelbruk i eldre år
Hjerneslag og geriatrisk rehabilitering
Palliasjon i alderdommen
Demens og alderspsykiatriske lidelser

2 uker
1 uke
2 uker
2 uker
2 uker

H
V
V
V
H

Sykepleie bachelor heltid (S-2020)

Sykepleie bachelor heltid (S-2020)

Sykepleie bachelor heltid (S-2020)

Periode (uker)

Avtaletall

Sem

Kommentar

Fysioterapi - heltid (2020)
V21
H21
V22
H22
H22

Fysioterapi - heltid (2018)
MA aldring og geriatrisk helsearb (3 årig)
Ved behov
Ved behov
Ved behov
Ved behov
Ved behov

praksis primært på eget arbeidssted
Valgemne:HEL-3041/HEL-3166
Valgemne:HEL-3041/HEL-3166

Vernepleie bachelor heltid (H2021)
1.

VPL-1207

Kommunikasjon og relasjoner i praksis

9 uker

13-22

Ved behov

V22

2.

VPL-1210

Rehabilitering, helsearbeid og miljøterapi i praksis

9 uker

3-11

Ved behov

V23

3.

VPL-1213

Velferdsendring i praksis

12 uker

38-49

Ved behov

H23

Vernepleie bachelor heltid (H2020)
1.

VPL-1207

Kommunikasjon og relasjoner i praksis

9 uker

13-22

Ved behov

V21

2.

VPL-1210

Rehabilitering, helsearbeid og miljøterapi i praksis

9 uker

3-11

Ved behov

V22

3.

VPL-1213

Velferdsendring i praksis

12 uker

38-49

Ved behov

H23
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primært dagsenter, avlastning, boliger og
andre tjenester for personer med
utviklingshemming
primært sykehjem og hjemmesykepleier.
Gjerne TPS-plasser
primært rus og psykiatri, barne- og
ungdomstjenester, tjenester for personer
med utviklingshemming eller
funksjonshemming.
primært dagsenter, avlastning, boliger og
andre tjenester for personer med
utviklingshemming
primært sykehjem og hjemmesykepleier.
Gjerne TPS-plasser
primært rus og psykiatri, barne- og
ungdomstjenester, tjenester for personer
med utviklingshemming eller
funksjonshemming.

Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
024
Arkivsaksnr:
2020/2329-2
Saksbehandler: Bente Larssen

Saksframlegg
Saknummer

3/21

Utvalg

Møtedato

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Eldrerådet
Utvalg for helse og omsorg
Kommunestyret

17.02.2021

Etablering av helsefelleskap Finnmark
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret i Porsanger vedtar å gå inn helsefellesskap med kommunene i
Finnmark og Finnmarkssykehuset.
Vedlegg til saken:
1 Vedlegg 2 - Rapport helsefellesskap
Sakens bakgrunn
Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP - Meld. St 7 2019-2020) ble lagt frem 22.
november 2019 og ble behandlet i Stortinget i mai 2020. I denne gis et tydelig
bilde på hva som er de sentrale føringer for samhandlingsfeltet. Regjeringen ønsker
å etablere 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus med utgangspunktet i
helseforetaksområdene. I helsefellesskap vil helseforetak, kommuner, fastleger og
brukere møtes for å planlegge helsetjenesten sammen.
Vurdering
Helsefellesskap er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Det innebærer at ordningen er
konsensusbasert, og for kommunens del bygger på prinsippene i det lokale
selvstyre. De løsninger som velges må godkjennes gjennom vedtak i
kommunestyrer og styrene i helseforetakene. Det er opp til kommunene og
helseforetakene å avgjøre hvordan de vil organisere helsefelleskapene innen hvert
enkelt område. Det er en ambisjon at helsefelleskapene i større grad enn dagens
OSO skal bli i stand til å treffe forpliktende beslutninger. Konsensusprinsippet
innebærer nødvendigvis ikke at kommunene frasier seg myndighet innenfor
temaene som behandles. Det krever at kommunene sørger for lokal behandling og
forankring av saker, om nødvendig i kommunestyret. Representantene utvalgt av
kommunene i 16 samarbeidsorganene vil ha et ansvar for å sikre at kommunene de
representerer har formidlet sitt syn i sakene som behandles, og at representanten
ivaretar kommunenes syn.
På møte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 24. februar (sak3/2020) vedtok OSO
å nedsette en arbeidsgruppe som skal legge frem et forslag til organisering og
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sammensetning av Helsefellesskap i Finnmark. Utvalget fikk følgende mandat:
Innen juni 2020 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.
Arbeidsgruppen har bestått av Bente Moen (Porsanger kommune), Ulf Syversen
(Nordkapp kommune), Siw Blix (Finnmarkssykehuset) og Vivi Brenden Bech
(Finnmarkssykehuset). Arbeidsgruppen har underveis presentert saken og fått
innspill i arbeidet fra brukerutvalget, faslegerådet og OSO.
I tillegg har forslag til rapport vært sendt ut for innspill fra instanser som vil bli
berørt av endring.
Samiske forvaltningsområdet
Det er fem kommuner i det samiske språkforvaltningsområdet i Finnmark (Tana,
Nesseby, Porsanger, Kautokeino og Karasjok). Sammensetningen må sikre at en i
det videre arbeidet i helsefellesskapet kan gjennomføre tiltak som ivaretar
samhandlingen om samiske pasienter. Finnmarkssykehuset har etablert Sàmi
klinihkka og kompetansen der må benyttes. I tillegg er det etablert utviklingssenter
for sykehjem og hjemmetjenester for den samiske befolkningen i Norge. Dette er
også en ressurs inn i helsefellesskapet med tanke på språk og kulturell
kompetanse.
Arbeidsgruppen har foreslått følgende organisering av helsefellesskap:
Organisering av helsefellesskap
Arbeidsgruppen ser det som hensiktsmessig at helsefellesskapet inndeles i de tre
nivå som beskrevet i ny nasjonal helse – og sykehuseplan. I tillegg mener
arbeidsgruppen at det må etableres ett sekretariat med ansvar for alle utvalg.
1. Partnerskapsmøte og dialogmøte:
Partnerskapsmøtet skal være det strategiske overordnede organet for
samhandlingsfeltet mellom kommunene i Finnmark og Finnmarkssykehuset.
Det er ett årlig møte der politisk og administrativ ledelse i kommuner og
foretak møtes. Alt som forplikter skal opp i partnerskapsmøte (eksempel
tjenesteavtaler og sykestueavtalen). Dialogmøte er et formøte før
partnerskapsmøte. I møtet utveksles informasjon og orientering i viktige
saker av politisk betydning.
Arbeidsgruppen foreslår at dialogmøtet består av:
• Politisk ledelse i alle kommuner
• Administrativ ledelse i alle kommuner
• Styret i Finnmarkssykehuset
• Administrerende direktør med foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset
Arbeidsgruppen foreslår at partnerskapsmøte består av:
• Kommunedirektører fra alle 17 kommuner i Finnmark
• Administrerende direktør og foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset
Observatør med talerett:
• Samhandlingsutvalget
• Fylkesmannen
• Universitetet
• Tillitsvalgte
• Fastlege
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• Brukerrepresentant
• KS
2. Strategisk samarbeidsutvalg (SU)
Strategisk samarbeidsutvalg (SU) er et partssammensatt utvalg mellom
kommuner og Finnmarkssykehuset som beslutter saker av overordnet,
prinsipiell karakter og saker med større økonomiske og administrative
konsekvenser. Utvalget vil følge opp de føringer som er gitt av
partnerskapsmøte. Kommunestyret og styret i helseforetaket delegerer makt
og myndighet til samarbeidsutvalget til å fatte vedtak som binder begge
parter ved konsensus innenfor de rammer som er vedtatt. Dette anbefales
avtalefestet. Strategisk samarbeidsutvalg blir tilsvarende dagens OSO, men
med litt annen representasjon.
Arbeidsgruppen foreslår at SU består av:
• Fem representanter fra sykehusets foretaksledelse
• Fem representanter fra kommune-/kommunalsjefer
Observatør med talerett:
• Tillitsvalgte
• Fastlege
• Brukerrepresentant
Samhandlingssjef/ sekretariatsfunksjon for foretak og kommunene deltar fast i
møtene og ivaretar sekretærfunksjonen. Disse to er i tillegg til de fem faste
representantene fra foretak og kommuner.
3. Faglige samarbeidsutvalg / underutvalg
De faglige utvalgene sørger for å utvikle prosedyrer og tjenestemodeller, og
vil jobbe mer i nærhet til pasientnivå. Arbeidsgruppen foreslår at LFSO (lokal
faglig samarbeidsorgan) og fastlegerådet fortsetter, mandat beholdes inntil
etablering av helsefellesskap. KSU (kvalitetsutvalget) oppnevnes ved behov
og sammensetningen vil være avhengig av oppdrag
Faste underutvalg oppnevnes av SU. Midlertidige utvalg/KSU kan oppnevnes
av SU og samhandlingssekretariatet.
Sekretariatet til Helsefellesskap
Den nye organiseringen i helsefellesskapet på tre nivåer, forutsetter betydelig økt
sekretariats kapasitet. Dette for å forberede og gjennomføre møtene, følge opp og
iverksette de beslutninger som fattes. Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i
sekretariatet antas å ha betydning for å binde sammen de tre nivåene. Dagens OSO
‘drives utelukkende med sekretariatressurser fra helseforetaket. Dersom
helsefellesskapet skal kunne etableres som en likeverdig samhandlingsstruktur,
forutsetter det at også kommunesiden stiller med dedikerte sekretariatressurser.
Kommunene må selv finne hensiktsmessige løsninger for organisering av egne
sekretariats ressurser for arbeidet i helsefelleskapene. Det er naturlig at kommunen
selv vurderer hvordan et slik sekretariat kan etableres. Helsedirektoratet har
bevilget midler som kommunene kan søke på for å etablere sekretariatsfunksjon.
Partene må sammen finne hensiktsmessige og samstemte løsninger for
samarbeidet om sekretariatsfunksjonen. Målet er at sykehus og kommuner som
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likeverdige partnere sammen 18 skal utvikle bærekraftige og sammenhengende
helse- og omsorgstjenester. Sekretariatsfunksjonen skal bidra inn i arbeidet med
saksfremlegg og dokumentasjon i alle utvalg i helsefellesskapet.
Kommunedirektøren anbefaler at Porsanger kommunestyre gir sin tilslutning til å
inngå i helsefellesskap sammen med øvrige kommuner og Finnmarkssykehuset.
Dersom ikke alle kommuner deltar i helsefellesskapet, eller for få kommuner deltar
så vil kommunedirektøren å gjøre en ny vurdering av Porsanger kommunes
tilknytning til helsefellesskapet, og kommer tilbake til kommunestyret med det.

Økonomiske konsekvenser
Det er i 2020 bevilget kr 4.8 mill. til fordeling i kommunene for å etablere
sekretariatsfunksjoner for kommunene i helsefellesskapene. Tilskuddet skal dekke
lønnskostnader for personen som ansettes i funksjonen. Øvrige driftskostnader
synes ikke å være tatt inn i dette beløpet.
Ordningen forespeiles å vare i perioden 2020-2023. Det er kun kommunene som
kan få tilskudd. Minst to tredjedeler av kommunene i helsefellesskapet må stille seg
bak søknaden. Tilskuddet utgjør ca. 0,5 mill kroner pr år og vil utgjøre ca. 50 %
stilling.
Det er per nå uavklart om det må til kommunal egenandel, kommunedirektøren
legger til grunn at det blir gjort gjeldende etter at ordningen med finansiering går
ut.
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Vedlegg 2.

Helsefellesskap
Sammen for pasientene

Dato: 19.10.2020
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Forord
Befolkningsframskriving viser at Norge får en stadig eldre befolkning samtidig som
andelen yrkesaktive går ned. Det er nødvendig for at pasientens helsetjeneste skal
kunne realiseres på en bærekraftig måte. Sykehus og kommuner må levere tjenester i
fellesskap som er tilgjengelig og brukervennlig samt av høy kvalitet. En kompetent og
informert befolkning vil ha økte forventninger til hva helse- og omsorgstjenesten skal
levere. Spesialist- og kommunehelsetjeneste må forbedre innholdet i klinisk
samhandling og kjenne hverandres fag- og arbeidshverdag. Pasienter, brukere og
pårørendes behov er helt sentral i utviklingen av helse- og omsorgstjenesten.
Kommunene og spesialisthelsetjenesten må sammen sikre at pasienten opplever en
helhetlig og sammenhengende helse – og omsorgstjeneste. Sammen skal vi skape
pasientens helsetjeneste og legge til rette for aktiv deltagelse. En må jobbe i team på
tvers av nivåer og bruke muligheter som ny teknologi gir.
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1. Innledning og bakgrunn
Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP - Meld. St 7 2019-2020) ble lagt frem 22.
november 2019 og ble behandlet i Stortinget i mai 2020. I denne gis et tydelig bilde på
hva som er de sentrale føringer for samhandlingsfeltet.
Formålet med NHSP er at pasienter og pårørende skal oppleve en helhetlig og
sammenhengende helsetjeneste, tuftet på en god samhandlingskultur og felles forståelse
av hva helseforetak og kommuner skal samhandle om i et likeverdig partnerskap.
Planen viser til at vi blir flere og vi blir eldre. Det gjør det krevende å forene ønsker og
muligheter innenfor ressursrammer tjenesten har til rådighet. Det er særlig knapphet på
arbeidskraft som vil sette grenser for hvordan vi kan løse oppgavene. En bærekraftig
helsetjeneste forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien gir oss, bruker
kompetanse hos de ansatte best mulig og løser oppgavene så effektivt som mulig.
Regjeringen ønsker å etablere 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus med
utgangspunktet i helseforetaksområdene. I helsefellesskap vil helseforetak, kommuner,
fastleger og brukere møtes for å planlegge helsetjenesten sammen. Etablerte avtaler og
samarbeidsstruktur skal ligge til grunn, men videreutvikles. Fastlegene bør få en
rådgivende rolle, kommunene i helseforetaksområdet bør samordne seg bedre enn i dag,
og nasjonale myndigheter må være tydeligere i sine forventninger til hva kommuner og
sykehus skal oppnå i de nye helsefellesskapene. Regjeringen anbefaler at
helsefellesskapene skiller tydeligere mellom hhv. overordnede, prinsipielle og
strategiske beslutninger.
Helsefellesskap er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Det innebærer at ordningen er
konsensusbasert, og for kommunens del bygger på prinsippene i det lokale selvstyre. De
løsninger som velges må godkjennes gjennom vedtak i kommunestyrer og styrene i
helseforetakene.
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Figur 1

I nasjonal helse- og sykehusplan blir «østfoldmodellen» trukket frem med følgende
organisering.
I partnerskapsmøtet møtes administrerende direktør, direktørens ledergruppe ved
helseforetaket, alle rådmenn/kommunedirektør i HF-området, pasientorganisasjonene
og samarbeidsutvalget. Møtet skal gi overordnede strategiske føringer, mulighet for å
drøfte prinsipielle saker og retning for samhandlingen.
Partnerskapsmøte beskrives som todelt – I forkant av partnerskapsmøte arrangeres et
dialogmøte der politiske og administrativ ledelse i alle kommuner møter styret og
ledelsen i sykehuset for utveksling av informasjon og orientering om viktige saker av
politisk betydning.
Strategisk samarbeidsutvalg (SU), som på mange måter er en videreføring av dagens
OSO, skal innenfor rammen av det partnerskapet beslutter drive felles strategisk
planlegging og fatte beslutninger i konkrete samarbeidssaker. Her skal faglig og
administrativ ledelse i kommuner og helseforetak møtes.
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I faglige samarbeidsutvalg vil fagfolk i helse og omsorgstjenesten i kommuner og
helseforetak møtes. I disse utvalgene (. Fastelegeråd, midlertidige kliniske
samarbeidsutvalg (KSU)) skal det utvikles konkrete prosedyrer og tjenestemodeller
basert på føringer gitt av nivåene over.
Det er fire pasientgrupper som helsefelleskapene skal prioritere. Dette er personer med
sammensatte behov som ofte trenger hjelp både i kommunen og sykehus, og som
opplever fragmenterte helse- og omsorgstjenester.
• Barn og unge
• Personer med psykiske helse og rusproblemer
• Personer med flere kroniske lidelser
• Skrøpelige eldre
Kommunene og helseforetak i Østfold trekker frem at en av suksessfaktorene er at
saksbehandlingen foregår i to trinn. En sak settes først opp til drøfting i
samhandlingssekretariatet, før den i påfølgende møte i strategisk samarbeidsutvalg
settes opp som beslutningssak. Kommunene og foretaket har avtalefestet at
beslutninger er bindende ved konsensus. Deltagerne i samarbeidsutvalget og
samhandlingssekretariatet fra kommuner og sykehus kan forplikte dem de
representerer.
På OSO-møtet 24. februar(sak3/2020) vedtok OSO å nedsette en arbeidsgruppe som
skal legge frem et forslag til organisering og sammensetning av Helsefellesskap i
Finnmark.
Sak 3/2020: Opprettelse av Helsefellesskap
Vedtak:
1) OSO tar informasjon om etablering av helsefellesskap til orientering.
2) OSO ber KS og Finnmarkssykehuset å 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 består av Bente Moen (Porsanger kommune), Ulf Syversen (Nordkapp
kommune), Siw Blix (Finnmarkssykehuset) og Vivi Brenden Bech
(Finnmarkssykehuset). Arbeidsgruppen har underveis presentert saken og fått innspill i
arbeidet fra brukerutvalget, faslegerådet og OSO. I tillegg har forslag til rapport vært
sendt ut for innspill fra instanser som vil bli berørt av endring.
6
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2. Dagens organisering
2.1 Regionalt nivå
Regionalt samarbeidsutvalg, med medlemmer fra Helse Nord RHF og KS, to tillitsvalgte
og to brukerrepresentanter, ble oppnevnt i 2009, men var inaktivt fram til 2016. Dette
utvalget ledes av styreleder i Helse Nord RHF, og har fire medlemmer fra hver av
partene, samt deltagelse fra tillitsvalgte og brukere. I løpet av de siste tre årene er det
avholdt to møter i året.
I perioden 2005-2019 har det i regi av Helse Nord RHF vært et samhandlingsutvalg.
Utvalget besto av samhandlingslederne i HF ‘ene, fastleger fra hvert foretaksområde, en
OSO-representant fra hvert HF-område og samhandlingsansvarlig direktør i Helse Nord
RHF som leder. Dette utvalget har hatt fem-seksmøter i året.
Fra og med 2020 er samhandlingsutvalget erstattet med et Fagråd for samhandling
bestående av samhandlingslederne, fastleger og andre kommunale representanter
oppnevnt av de enkelte OSO ‘er. Fagrådet avholder minimum fire møter i året, og ledes
av samhandlingsleder fra ett av HF ‘ene. Helse Nord RHF har sekretariatsfunksjonen for
fagrådet.

2.2 Organisering av samhandlingsfeltet i Finnmark
Det er inngått overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom
Finnmarkssykehuset og kommune i tråd med nasjonal veileder. I overordnet
samarbeidsavtale er de ulike samhandlingsstrukturene avtalefestet.
Overordnet samarbeidsorgan – OSO
OSO er et partssammensatt rådgivende organ mellom kommunene og
Finnmarkssykehuset. Formålet er å legge til rette for gode og sammenhengende
pasientforløp i samarbeid mellom kommunene og Finnmarkssykehuset.
I tråd med formålet skal OSO ha følgende oppgaver:
• Følge opp overordnet Samarbeidsavtale mellom partene
•
•

Gi anbefaling i saker av prinsipiell, administrativ, faglig og økonomisk
karakter
Etablere samarbeidsfora og gi disse et mandat

•

Godkjenne retningslinjer

•

Drøfte og eventuelt avgjøre uenighetssaker knyttet til Overordnet
Samarbeidsavtale som ikke kan avgjøres på annet nivå eller kan søkes løst
gjennom forhandlinger. Som hovedregel er partene forpliktet til å løse saken
så nært pasienten som mulig (jfr. Overordnet samarbeidsavtale pkt.11)

•

Evaluere Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene årlig

OSO har ti medlemmer som oppnevnes for fire år av gangen, hvorav
Finnmarkssykehuset og kommunene har fem medlemmer hver.
7
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Leder og nestleder oppnevnes for to år av gangen. To av medlemmene skal ha
helsefaglig kompetanse, og én av disse skal være kommuneoverlege. Øvrige medlemmer
med møte- og talerett: èn pasient- og brukerrepresentant utnevnt av brukerutvalget i
Finnmarkssykehuset, Fylkeslegen i Finnmark, én representant fra KS samt
ansatterepresentasjon ved at ansattes organisasjoner kan møte med to representanter,
én fra kommunene og én fra Finnmarkssykehuset.
Samhandlingsenheten i Finnmarkssykehuset er sekretariat for OSO. Oppgaven er
finansiert av Finnmarkssykehuset. Link: Vedtekter for OSO
Lokalt faglig samarbeidsorgan Finnmark; LFSO – vest og LFSO – øst
De to lokale faglige samarbeidsorgan har følgende mandat:
• Temaområder for utvalgene er pasientforløp, kompetanseutvikling og E-helse og
andre samhandlingsprosjekter
• Det legges til rette for å dele erfaringer mellom partene
• Utvalget skal bidra til at tjenesteavtalene følges opp og er kjent
• Utvalget skal på den ene siden operasjonalisere strategier og føringer gitt av OSO,
og på den andre siden ivareta lokal prioritering, utvikling og initiativ
• Utvalget lager årlige handlingsplaner
• Utvalgets drøfter områder for forbedring og foreslå forbedringstiltak. Erfaringer
blant annet via registrerte samhandlingsavvik benyttes
• Det skrives referat fra møtene som sendes til partene og til OSO
• Møteinnkalling og referat gjøres tilgjengelig på medlemmenes respektive
hjemmesider
• Finnmarkssykehuset ivaretar sekretariatsfunksjon
• Det avholdes fire årlige møter
• Det utnevnes en leder og nestleder som alternerer mellom partene annenhvert år,
og som sammen med sekretær utgjør arbeidsutvalg for planlegging av møter
• Til samhandlingsorganet oppnevnes to brukerrepresentanter, fra henholdsvis
psykisk helsevern og rus og somatisk område.
Alle kommuner er representert i LFSO med en representant. Finnmarkssykehuset har 8
representanter i hvert av utvalgene. I begge utvalg er somatikk, prehospitale tjenester
og psykiatri -og rus er representert.
Fastlegeråd
Fastlegene har en sentral rolle i oppfølgingen av samhandlingsreformen. Fastlegerådet
har som mandat til å finne gode løsninger for samhandling mellom fastlegene som
gruppe og helseforetaket.
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Oppgaver for Fastlegeråd er:
• Gi råd i saker som omhandler oppgaveglidning, og ved ønsker om nye rutiner
som påvirker samhandling mellom fastleger og sykehusleger
• Gi råd/foreslå nye rutiner og tilbud i Finnmarkssykehuset.
Rådet består av fire representanter fra kommunene slik at både Øst-Finnmark, MidtFinnmark og Vest-Finnmark er representert, og fire representanter fra
Finnmarkssykehuset slik at både psykisk helsevern og somatikk er representert.
Det planlegges fire til fem årlige møter.
Dialogmøter med fastleger
Finnmarkssykehuset arrangerer årlige dialogmøter med fastleger i Finnmark. Hensikten
med møtene er å bidra til informasjon og dialog mellom klinikkene i
Finnmarkssykehuset og fastleger i Finnmark. Møtet arrangeres på fire steder i
Finnmark (Karasjok, Hammerfest, Alta og Kirkenes). Fra Finnmarkssykehuset deltar
klinikksjef med avdelingsledere og leger, i tillegg deltar medisinsk fagsjef og
samhandlingssjef.
Kliniske samarbeidsutvalg (KSU)
For å utrede og fremme forslag om løsninger på ulike faglige utfordringer, har OSO
etablert såkalte kliniske samarbeidsutvalg (KSU’er). Disse etableres og organiseres som
prosjekter, gjennomfører sitt oppdrag og rapporterer til OSO for så å oppløses. Unntaket
i så måte er fastlegerådene og LFSO, som nå er etablert som permanente råd.
Samhandlingskonferanse
Det har tidligere vært arrangert årlige samhandlingskonferanser i Finnmark. Det kom
tilbakemelding fra kommuner om at det var ønskelig med deltagelse på UNN sin
samhandlingskonferanse. Finnmarkssykehuset arrangerte samhandlingskonferanse i
samarbeid med UNN ett år. Det er deltagere fra både Finnmarkssykehuset og kommuner
i Finnmark på den årlige konferansen som UNN arranger. I 2017 og 2018 var det
arrangert Helsekonferanse i Finnmark med blant annet samhandling som tema.

3. Hensyn som er relevant for etablering av helsefellesskap
Etableringen av helsefelleskapene er tuftet på avtale mellom Regjeringen og KS, og er
ikke hjemlet i lov eller forskrift. Det innebærer at ordningen er konsensusbasert og, for
kommunenes del, bygger på prinsippene i det kommunale selvstyret. Etablering av
helsefelleskapene, må godkjennes gjennom vedtak i hvert enkelt kommunestyre, og i
styret for helseforetaket.
Det er opp til kommunene og HF ‘ene å avgjøre hvordan de vil organisere
helsefelleskapene innen hvert enkelt område. OSO Finnmark understreker betydningen
av å bygge videre på de erfaringer som er gjort gjennom nåværende struktur. Dagens
9

25

OSO-organisering er identisk med forslaget i nasjonal helse- og sykehusplan om nivå to i
helsefelleskapene. Ved organiseringen av nivå to (strategisk nivå) i helsefellesskapene,
anbefales partene lokalt å bygge videre på de erfaringer som er gjort.
Det er en ambisjon at helsefelleskapene i større grad enn dagens OSO skal bli i stand til å
treffe forpliktende beslutninger. Det innebærer at noen saker må behandles i to møter,
for at beslutningene skal kunne forankres i de enkelte kommuner og helseforetak.
Denne måten å behandle saker på, vurderes i NHSP som et av suksesskriteriene i
Østfold-modellen.
Partnerskapsmøtet vurderes som det mest nyskapende element i den nye ordningen.
Dette møtet gir helsefellesskapene en sterkere og mer formell kobling til det politiske
nivå i kommunene og til HF-styrene. Dermed gis helsefelleskapene større styringsmessig
legitimitet enn i dag. Kommunepolitikere og styremedlemmer får en større nærhet til og
innsikt i samhandlingsfeltet.
Nivå tre i helsefelleskapene dreier seg om faglig samarbeid, og har mye til felles med
dagens kliniske samarbeidsutvalg (KSU’er). Disse KSU’ene og de permanente råd
(fastlegerådet og to lokale faglige samarbeidsorgan) anbefales videreført. Dersom
retningsgivende og strategiske føringer fra nivå en og to i helsefelleskapene skal kunne
omsettes til klinisk praksis, vil det være nødvendig å styrke samarbeidet mellom
helseforetak, kommuner, fastleger og brukere på et mer pasientnært nivå.
Noen pasientgrupper er primært mottaker av tjenester i kommunal helse- og
omsorgstjeneste og har lite kontakt med spesialisthelsetjenesten, og omvendt.
Helsefellesskapene er bedt om å konsentrere sin planlegging og tjenesteutvikling om de
pasientgruppene hvor behovet for samhandling er størst. De fire pasientgruppene er:
• Barn og unge
• Personer med alvorlige psykisk lidelser og rusproblemer
• Skrøpelige eldre
• Personer med flere kroniske lidelser
For pasienter vil kartlegging av funksjonsnivå være like viktig som diagnoser for å si noe
om behovet for samhandling. En kan vurdere å etablere faste underutvalg eller på annen
måte sikre at de fire prioriterte pasientgrupper ivaretas.
Den nye organiseringen i helsefellesskapet på tre nivåer, forutsetter betydelig økt
sekretariatskapasitet. Dette for å forberede og gjennomføre møtene, følge opp og
implementere de beslutninger som fattes. Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i
sekretariatet antas å ha betydning for å binde sammen de tre nivåene.
Dagens OSO ‘drives utelukkende med sekretariatressurser fra helseforetaket. Dersom
helsefellesskapet skal kunne etableres som en likeverdig samhandlingsstruktur,
forutsetter det at også kommunesiden stiller med dedikerte sekretariatressurser.
10
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Kommunene bør delta i saksforberedelsene til helsefellesskapet. Erfaringene fra både
Østfolds og Agders organisering av sekretariatene er i NHSP framhevet som modeller
andre HF-områder kan lære av. Det anbefales derfor at kommunene finner
hensiktsmessige løsninger for organisering av egne sekretariatsressurser for arbeidet i
helsefelleskapene. Det er naturlig at kommunen selv vurderer hvordan et slik
sekretariat kan etableres. Helsedirektoratet har bevilget midler som kommunene kan
søke på for å etablere sekretariatsfunksjon. (link: Søknad sekretariatsfunksjon )
Partene må sammen finne hensiktsmessige og samstemte løsninger for samarbeidet om
sekretariatsfunksjonen. Målet er at sykehus og kommuner som likeverdige partnere
sammen skal utvikle bærekraftige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester.
Sekretariatsfunksjonen skal bidra inn i arbeidet med saksfremlegg og dokumentasjon i
alle utvalg i helsefellesskapet.
I NHSP står det følgende om utvelgelse av fastleger til samarbeidsutvalget: «Ettersom
kommunene har ansvaret for fastlegeordningen, bør de samarbeidende kommunene i
helsefelleskapene utpeke fastleger som kan bidra med sin kompetanse, og ha en
rådgivende rolle i samarbeidsutvalget.» Fastleger er per definisjon klinikere som
behandler pasienter. Det innebærer at kommuneoverleger på heltid ikke er å betrakte
som fastleger. Heltids kommuneoverleger kan være representert i utvalgene som
representanter for fagadministrasjonen i kommunen. Fastlegerepresentantene kan
velges blant fastleger og leger med kombinasjonsstilling som kommuneoverlege og
fastlege.
I utvelgelse av representanter til helsefellesskap må det sikre representasjon fra hele
Finnmark. Den desentrale strukturen som er etablert i spesialisthelsetjenesten må
gjenspeiles i helsefellesskapet. En må også ta hensyn til at små kommuner har andre
utfordringer enn store kommuner og at Finnmark er et stort geografisk område.
Representantene må ha grunnlagskunnskap som gjør at han/hun er i best mulig stand til
å bidra i samarbeidet. Det er nødvendig at representantene er ansvarlig for å forankre
oppgaver og rapportere arbeidsprosesser og løsninger til de han/hun representerer. En
kan velge å organisere seg slik at en representant i SU møter på vegne av flere
kommuner. For eksempel kan representanten ha formøte med sine kommuner før hvert
utvalgsmøte. Slik får alle kommuner, også de som ikke sitter i utvalget, innflytelse og har
sin stemme inn i utvalget.
Det er fem kommuner i det samiske språkforvaltningsområdet i Finnmark (Tana,
Nesseby, Porsanger, Kautokeino og Karasjok). Sammensetningen må sikre at en i det
videre arbeidet i helsefellesskapet kan gjennomføre tiltak som ivaretar samhandlingen
om samiske pasienter. Finnmarkssykehuset har etablert Sàmi klinihkka og kompetansen
der må benyttes. I tillegg er det etablert utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester for den samiske befolkningen i Norge. Dette er også en ressurs inn i
helsefellesskapet med tanke på språk og kulturell kompetanse.
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4. Forslag til ny organisering med beskrivelse av nivåene
Arbeidsgruppen ser det som hensiktsmessig at helsefellesskapet inndeles i de tre nivå
som beskrevet i ny nasjonal helse – og sykehuseplan. I tillegg mener arbeidsgruppen at
det må etableres ett sekretariat med ansvar for alle utvalgene.

4.1 Partnerskapsmøte
Sentralt i Helsefellesskapene, og det som representerer den største endringen, er
partnerskapsmøtet. Møtet skal være det strategiske overordnede organet for
samhandlingsfeltet mellom kommunene i Finnmark og Finnmarkssykehuset. Det er ett
årlig møte der politisk og administrativ ledelse i kommuner og foretak møtes. Alt som
forplikter skal opp i partnerskapsmøte (eksempel tjenesteavtaler og sykestueavtalen).
Etter arbeidsgruppens vurdering er det viktig at partnerskapsmøte blir et godt møte,
både med tanke på innhold, gjennomføring og deltagelse. Skal en lykkes i at dette møtet
et det vesentlig at beslutningstakere er med i møte for å kunne gi retning for kommende
år. Dialogmøte er et formøte før partnerskapsmøte. I møtet utveksles informasjon og
orientering i viktige saker av politisk betydning.
Skal vi lykkes med å samle alle ordførere og rådmenn fra kommunene, ledergruppe og
styret for Finnmarkssykehuset m.fl. må tid og sted for møtet avtales god tid i forveien.
Likeledes er det viktig å være tidlig ute hvis vi ønsker at sentrale politikere eller sentrale
representanter skal delta. KS arrangerer høstmøte i oktober der alle kommuner er
representert. Det kan være en god løsning å legge parternskapsmøtet til dagen før eller
etter dette møte. Arbeidsgruppen ser dette som gunstig med tanke på budsjettprosess
og prioriteringer for neste år. I tillegg kommer statsbudsjettet i starten av oktober. Det
vil med dermed være mulig å få neste års satsninger implementert i budsjettene i
henholdsvis kommuner og foretak.
Arbeidsgruppen ser det som en utfordring å få til en god dialog med så mange deltagere
(ca. 80). Det ble i den forbindelse diskutert om møte kunne være uten politisk ledelse,
men med helse- og omsorgssjefer fra alle kommuner samt foretaksledelsen. Saker måtte
da være behandlet i forkant i hver kommune. Arbeidsgruppen fant at dette ikke var
hensiktsmessig løsning. Da dette er et strategisk organ er det av betydning at
sammensetningen består av beslutningstakere både fra HF og kommuner. Det ble også
diskutert muligheter for å ha dialogmøet og partnerskapsmøte på videokonferanse.
Arbeidsgruppen ser det som utfordrende å skape god dialog med så mange deltagere.
Møtet er viktig for den strategiske planleggingen og bør derfor planlegges som et fysisk
møte.
4.1.1 Arbeidsgruppens forslag
For alle møter gjelder at partene har et selvstendig ansvar for å bringe frem
temaer/saker til behandling. Saker fremmes av partene gjennom representantene. Alle
utvalgsmøter er offentlige møter. Partene bærer egne kostander.
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Arbeidsgruppen foreslår at dialogmøtet består av:
• Politisk ledelse i alle kommuner
• Administrativ ledelse i alle kommuner
• Styret i Finnmarkssykehuset
• Administrerende direktør med foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset
Samhandlingssekretariatet ivaretar praktisk gjennomføring og sekretariatsfunksjon.
Møteledelse går på omgang mellom foretak og kommuner. Møtet er i forkant av
partnerskapsmøte og lagt til KS sitt årlige høstmøte.
Møteramme: 2 timer
Arbeidsgruppen foreslår at partnerskapsmøte består av:
• Rådmenn/kommunedirektører fra alle kommuner i Finnmark
• Administrerende direktør og foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset
Observatør med talerett:
• Samhandlingsutvalget
• Fylkesmannen
• Universitetet
• Tillitsvalgte
• Fastlege
• Brukerrepresentant
• KS
Partnerskapsmøtet forberedes av samhandlingsutvalget og samhandlingssekretariatet.
Møte er det strategisk overordnede organet for samhandlingsarbeidet mellom
kommunene og Finnmarkssykehuset. Beslutninger baseres på konsensus og skal være
førende for samhandlingsarbeidet.
Ett årlig møte som legges til KS sitt høstmøte.
Møteramme: to timer

4.2 Strategisk samarbeidsutvalg (SU)
Strategisk samarbeidsutvalg (SU) er et partssammensatt utvalg mellom kommuner og
Finnmarkssykehuset som beslutter saker av overordnet, prinsipiell karakter og saker
med større økonomiske og administrative konsekvenser. Utvalget vil følge opp de
føringer som er gitt av partnerskapsmøte. Kommunestyret og styret i helseforetaket
delegerer makt og myndighet til samarbeidsutvalget til å fatte vedtak som binder begge
parter ved konsensus innenfor de rammer som er vedtatt. Dette anbefales avtalefestet.
Strategisk samarbeidsutvalg blir tilsvarende dagens OSO, men med litt annen
representasjon. Det er opp til kommunene og administrerende direktør å oppnevne
representanter, men det anses som viktig at representantene har beslutningsmyndighet.
Den kan være direkte eller delegert.
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Arbeidsgruppen ser dette som et sentralt organ for gjennomføringer av strategiske
satsninger. Det vil være viktig at møtene planlegges slik at det årlige partnerskapsmøte
kan planlegges av SU. For kontinuitet i arbeidet anslås det som hensiktsmessig å ha fire
møter i året. Møtene skal foregå fortrinnsvis på Skype eller lignende, men et fysisk møte
i forbindelse med partnerskapsmøtet kan være relevant. Ekstra møter kan avtales av
partene ved behov. Arbeidsgruppen har diskutert funksjonsperiode og erfaringer fra
OSO og en funksjonsperiode på fire år synes å være viktig for å ivareta kontinuiteten.
Antall representanter som i dagens OSO synes også å være hensiktsmessig for et
effektivt organ.
For Finnmarksykehuset vil administrerende direktør oppnevne foretakets
representanter. Hvis direktøren ikke selv deltar vil en av representantene ha delegert
myndighet fra hun/han. Kommunene selv beslutter hvem som skal oppnevne deres
representanter. I OSO har KS gjort dette på vegne av kommunene. Et forslag kan være at
kommunene sørger for dette i forkant av partnerskapsmøte, der alle kommuner er
representert med sine rådmenn / kommunedirektører.
4.2.1 Arbeidsgruppens forslag
Arbeidsgruppen foreslår at SU består av:
• Fem representanter fra sykehusets foretaksledelse
• Fem representanter fra kommune-/kommunalsjefer
Observatør med talerett:
• Tillitsvalgte
• Fastlege
• Brukerrepresentant
Samhandlingssjef/ sekretariatsfunksjon for foretak og kommune deltar fast i møtene og
ivaretar sekretærfunksjonen. Disse to er i tillegg til de fem faste representantene fra
foretak og kommuner.
Det oppnevnes personlig vara for alle faste representanter.
Det arrangeres fire møter i året.
Møteramme: to timer
Det utarbeides mandat for SU, men utgangspunkt i mandat for OSO. Mandatet vedtas i
det første partnerskapsmøte (Oktober 2021).

4.3 Faglige samarbeidsutvalg / underutvalg
De faglige utvalgene sørger for å utvikle prosedyrer og tjenestemodeller, og vil jobbe
mer i nærhet til pasientnivå. Av faste faglige utvalg har vi i dag to lokale faglige
samarbeidsorgan og fastlegerådet. Disse mener arbeidsgruppen er hensiktsmessig at
fortsetter. Mandat for utvalget gjennomgås slik at en sikrer ivaretagelse av de fire
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prioriterte pasientgrupper. Sammensetning og mandat vedtas av Strategisk
samarbeidsutvalg.
4.3.1 Arbeidsgruppens forslag
• Arbeidsgruppen foreslår at LFSO og fastlegerådet fortsetter, mandat beholdes
inntil etablering av helsefellesskap
• KSU oppnevnes ved behov og sammensetningen vil være avhengig av oppdrag
• Faste underutvalg oppnevnes av SU. Midlertidige utvalg/KSU kan oppnevnes av
SU og samhandlingssekretariatet

4.4 Samhandlingssekretariatet
Samhandlingssekretariatet er kontaktpunkt i samhandlingsspørsmål og koordinerer
samhandlingsarbeidet. Samhandlingssjef/samhandlingssekretariat for henholdsvis
foretak og kommuner forbereder saker til SU møte. Samhandlingssekretariatet mottar
saker fra SU og LFSO, og ser på hvor de skal behandles. De har ansvar oppfølging av faste
og midlertidige utvalg. Hvis det blir besluttet å arrangere årlige konferanser har de
ansvar for dette. For arbeidet i helsefellesskapet vil et velfungerende og likeverdig
sekretariat være viktig. Sekretariatet vil være sentralt på alle nivåer i helsefellesskapet.
4.4.1 Arbeidsgruppens forslag
Samhandlingssekretariatet består av:
• Samhandlingssjef fra Finnmarkssykehuset
• Samhandlingssekretariat 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 samhandlingssekretariat for kommunene.
Sekretariatet har ansvar for:
• Forberede og innkalle til møter
• Skrive referat
• Publisere saksdokumenter
• Ivareta arkivfunksjonen
• Veilede i saksforberedelse
• Sikre at saker er tilstrekkelig belyst
(Finnmarkssykehuset/kommuner/pasient/bruker/pårørende)
• Skal fungere som bindeledd mellom utvalgene og har ansvar for å plassere
sakene til rett instans
• Har ansvar for å gjøre tjenesteavtalene og andre avtaler mellom partene kjent og
formidle disse elektronisk
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•

Ansvar for eventuell årlig konferanse

Det må utarbeides et mandat for sekretariatet med de oppgaver de skal ha og avgrensing
av ansvarsområdet.

4.5 Konsensusprinsippet/ saksbehandlingsrutiner
Konsensusprinsippet innebærer nødvendigvis ikke at kommunene frasier seg
myndighet innenfor temaene som behandles. Det krever at kommunene sørger for lokal
behandling og forankring av saker, om nødvendig i kommunestyret. Representantene
utvalgt av kommunene i samarbeidsorganene vil ha et ansvar for å sikre at kommunene
de representerer har formidlet sitt syn i sakene som behandles, og at representanten
ivaretar kommunenes syn.
Saker meldes til sekretariatet i egen mal. Både representanter i SU og
samhandlingssekretariatet kan melde saker. En sak settes først opp til drøfting i
samhandlingssekretariatet, der drøftes den av de samarbeidene kommunene og
foretaket, og settes opp til behandling i påfølgende møte i samhandlingsutvalget.
Samhandlingsutvalget og samhandlingssekretariatet kan opprette underutvalg for å
håndtere praktisk samhandling eller ved behov for utredningsoppdrag. Mandat og
tidsramme for arbeidet fastsettes. Underutvalgene skal være partssammensatt. For
mindre omfattende oppgaver som krever rask utredning kan det nedsettes
arbeidsutvalg med færre representanter. Underutvalget rapporterer til det utvalget som
har oppnevnt disse. Det er samhandlingsutvalget som oppnevner faste utvalg. Faste
utvalg skal i hovedsak begrenses til utvalg som skal ivareta varige relasjoner/faste
samarbeidsoppgaver mellom partene.

4.6 Prosess/ praktisk plan
•
•
•

•
•

Behandling i kommunestyrene og styremøtet i Finnmarkssykehuset
Konstituering kan først skje etter at ny samhandlingsstruktur er behandlet i alle
kommunestyrer i Finnmark samt styret i Finnmarkssykehuset
Digitalt møte i februar 2021 for konstituering av ny samarbeidsstruktur. Digitalt
møte mellom alle rådmenn/kommunedirektører og direktørens ledergruppe der
det presenteres ny samarbeidsstruktur og gir OSO/SU i oppdrag og planlegge
første ordinære dialog/partnerskapsmøte i oktober 2021. Møtet må ta stilling til
prioriterte områder som kommuner og helsefelleskapet skal jobbe sammen om i
2021 (stormottakersatsningen/helhetlig pasientforløpsarbeid)
OSO går over til å bli SU fra konstituering av ny samarbeidsstruktur. Ny
medlemmer i henhold ti ny struktur oppnevnes i oktober 2021
SU planlegger første ordinære partnerskapsmøte, samt forberede saker,
endringer av overordnet samarbeidsavtale, handlingsplan 2022
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•

Som følge av ny samhandlingsstruktur må overordnet samarbeidsavtale og
tjenesteavtalene mellom Finnmarkssykehuset og kommunene revideres. Dette
arbeidet påbegynnes av SU etter vedtak om ny organisering

5. Økonomi
Tilskuddsordning.
I Revidert Nasjonalbudsjett er det opprettet en tilskuddsordning for å etablere
sekretariatsfunksjoner for kommunene i helsefellesskapene.
Målet for tilskuddet er å styrke samarbeidet mellom kommuner og sykehus og
samordning i helsefellesskapet gjennom å bidra til at kommunene i helsefellesskapet
kan ha en felles sekretariatsfunksjon. Sekretariatsfunksjonen skal bidra til at
helsefellesskapene lykkes med å utvikle og planlegge bærekraftige og sammenhengende
helse- og omsorgstjenester, særlig for de prioriterte pasientgruppene (barn og unge,
personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og
personer med flere kroniske lidelser).
Det er kun kommunene som kan få tilskudd. En kommune må stå som ansvarlig søker på
vegne av kommunene i helsefellesskapet, få tilskuddet utbetalt og ha arbeidsgiveransvar
for personen som ansettes i sekretariatsfunksjonen. Det skal leveres en felles søknad fra
kommunene i helsefellesskapet som beskriver hvordan sekretariatsfunksjonen skal
organiseres. Minst to tredjedeler av kommunene i helsefellesskapet må stille seg bak
søknaden.
Det er bevilget 4.8 mill til fordeling i kommunene for å etablere sekretariatsfunksjoner
for kommunene i helsefellesskapene. Tilskuddet har halvårseffekt i 2020, og skal dekke
lønnskostnader for personen som ansettes i funksjonen. Øvrige driftskostnader synes
ikke å være tatt inn i dette beløpet.
Det kan søkes for inneværende år (2020), og ubrukte midler vil evt bli overført neste år.
Ordningen forespeiles å vare i perioden 2020-2023.
Finnmarkssykehuset har samhandlingssjef innen fag-forskning og samhandling i 100%
stilling, i tillegg har de fire klinikkene samhandlingskoordinator/rådgiver. Økonomien i
dette er ikke beskrevet.
Kommunal egenandel
Tilskuddet utgjør ca. 0,5 mill kroner pr år og vil utgjøre ca. 50 % stilling.
Arbeidsgruppen anbefaler kommunene å gå sammen og søke på tilskuddet. En
fordeling av kostnadene på kommunene vil være naturlig når ordningen utgår etter tre
år.
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6. Arbeidsgruppens oppsummering
Ny samhandlingsstruktur

Figur 2

Beskrivelse av ny samhandlingsstruktur jf. figur 2.
• Overordnet samarbeidsavtale med retningslinjer er styrende pa alle nivaer og
setter rammene for samarbeidet. Partenes gjeldene avtale ma redigeres som følge
av vedtak av ny struktur.
• Partnerskapsmøtet: Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset med
foretaksledelsen, samt radmenn/kommunedirektører og strategisk
samarbeidsutvalg. Møtet beslutter de overordnede strategiske føringer og gir
retning for det kommende aret.
• Dialogmøte: Arrangeres i tilknytting til partnerskapsmøte. Apent møte for
informasjonsutveksling, dialog, spørsmal med mer.
Administrerende direktør med foretaksledelsen og styret i Finnmarkssykehuset,
samt politisk og administrativ ledelse i kommunene.
• Samhandlingsutvalget (SU): Klinikksjefer og kommunalsjefer (repr.
Radmann/kommunedirektør) som alle er økonomisk og administrativt ansvarlige
i sin virksomhet. I tillegg deltar samhandlingssjefer for kommuner og foretaket. I
dette møte behandles de strategiske og prinsipielle sakene og saker med større
økonomiske / administrative konsekvenser.
• Samhandlingssekretariatet: Ledes annet hvert ar av kommuner og
Finnmarkssykehuset. Behandler saker av mer faglig karakter og har ansvaret for
løpende samhandling. Forbereder saker til SU og ansvarlig for de ulike faste
utvalg og sekretariat i midlertidige utvalg.
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•
•
•

Fastleger, brukerrepresentant og representant fra ansattes organisasjoner er
Observatører med talerett i strategisk samarbeidsutvalg og partnerskapsmøte.
Fylkesmannen, universitetet og KS er observatør i partnerskapsmøte
For alle møter gjelder det at partene har et selvstendig ansvar for å bringe frem
temaer/saker til behandling. Saker fremmes av partene gjennom
representantene. Alle utvalgsmøter er offentlige møter. Partene bærer egne
kostander.

7. Referanser
Nasjonal helse – og sykehusplan
Avtale mellom regjeringen og KS
Oppdragsdokument 2020
Samhandlingsbarometret
Samhandling sykehuset Østfold Kalnes
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
033
Arkivsaksnr:
2019/1648-4
Saksbehandler: Bente Larssen

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

4/21
2/21
4/21
21/2

Formannskapet
Utvalg for oppvekst og kultur
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap
Kommunestyret

21.01.2021
16.02.2021
17.02.2021
15.02.2021

Politisk organisering i Porsanger kommune
Kommunedirektørens innstilling
Saken fremmes uten forslag til innstilling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.01.2021
Behandling:
Formannskapet fremmer ingen innstilling i saken.

Formannskapet vedtak:
Saken sendes videre til kommunestyret uten innstilling.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 16.02.2021
Behandling:

Utvalg for oppvekst og kultur vedtak:
Vedlegg til saken:
1 Politisk organisering av Porsanger kommune
2 Politisk organisering PK 2019
Sakens bakgrunn
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Når kommunestyret vedtok delegeringsreglement for Porsanger kommune 24.
november 2020 ble det vedtatt at kommunedirektøren skal legge frem sak om
politisk organisering tidlig i 2021.
Kommunedirektøren la frem en vurdering av mulige politiske organiseringer i
september 2019. Utredningen fra den gang gjøres fortsatt gjeldende som grunnlag
for de politiske vurderinger som skal gjøres. Utredningen er vedlagt saken.
Saken er satt opp til behandling i formannskapet og de politiske utvalgene før
kommunestyret skal gjøre et endelig vedtak. Den er ikke satt opp til rådene, da
disse har en rådgivende rolle og er lovpålagte.
Formannskapet bestemmer selv hvilken prosess som skal gjennomføres før endelig
vedtak.
Vurdering
I kommunestyrets budsjettvedtak fra 17. desember 2020 ble det vedtatt å redusere
kostnader knyttet til de politiske utvalgene i Porsanger. Kommunedirektørens
forståelse er at dette innebærer en intensjon om å redusere antall utvalg.

Økonomiske konsekvenser
Politisk virksomhet utøves innenfor det budsjett som kommunestyret har satt til
dette på ramme 1000.

37

Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
033
Arkivsaksnr:
2019/1648-1
Saksbehandler: Silvia Annette Siri

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

Kommunestyret

Politisk organisering av Porsanger kommune
Vedlegg til saken:
1 Politisk organisering PK 2019
Sakens bakgrunn
Juni 2019 vedtok Stortinget ny kommunelov. Kommuneloven er en rammelov som
gir føringer for det kommunale selvstyret. Kommuneloven legges til grunn for det
videre arbeidet med politisk organisering. Den nye kommuneloven trer i kraft fra og
med konstitueringen av det nye kommunestyret.
I juni 2018 ble det gjennomført et møte mellom ordføreren, gruppelederne og
rådmannen for å drøfte endringer i den politiske organiseringen. I budsjett 2019 ble
følgende resultatmål for R1100:
Utrede ny modell for politisk organisering av sektorstyrene og andre råd og utvalg.
Saken har også jevnlig vært løftet til uformelle drøftinger i formannskapet.
Erfaringene fra to valgperioder er at det til tider har vært krevende å få til møter i
alle sektorstyrer ihht møteplan. Det har også vært en utfordring med å ha
tilstrekkelige saker å behandle slik at medlemmene har opplevd møtene som
nyttig.
Målsettingen med arbeidet om den politiske organiseringen er å øke den
kommunalpolitiske deltagelsen og engasjementet.
Hva innebærer det?
-

bort fra saksorientert
fokus på samskaping og prosess i saker.

Rammebetingelser:
-

det er 19 medlemmer i kommunestyret, ett medlem skal inngå i
kontrollutvalget.
Arbeidsmiljøutvalget har bedt om at det fremmes en sak til behandling
for arbeidsmiljøutvalget jfr. Arbeidsmiljølovens bestemmelser overføres til
rådmannen. Det fremmes som en egen sak

Kommunelovens bestemmelser om folkevalgte organer
I kommunelovens §1-1 er lovens formål:
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Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og
legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for et sterkt og
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.
Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og
drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for
kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal
loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og
bærekraftige.
Kommunelovens §5 omhandler den kommunale organiseringen i forhold til
folkevalgte organer. Her framkommer også klart en definisjon på hva som menes
med begrepet folkevalgt.
Videre omhandler kommunelovens §7 bestemmelser om når utvalg og organer trer
i funksjon. Formannskap, ordfører, varaordfører trer i funksjon straks de er
valgt. For folkevalgte organer der nye medlemmer ikke blir valgt i det
konstituerende møte utvides de sittende medlemmers funksjonstid til det er avholdt
nyvalg, dog ikke lengere enn til første årsskifte i den nye valgperioden.
Paragraf 5 angir også de mulighetene som finnes med hensyn til den politiske
organiseringen.
Her kan nevnes:
-

-

Arbeidsutvalg som velges blant formannskapets medlemmer
Kommunestyret oppretter selv utvalg for kommunale formål og for deler av den
kommunale virksomheten, evt. arbeidsutvalg også for disse
Kommunestyrekomiteer
Styre for institusjoner

Lovfestede utvalg er:

-

Formannskap (minimum 5 medlemmer)
Kontrollutvalg (minimum 5 medlemmer)
Valgstyre i medhold av valgloven
Samevalgstyre i medhold av forskrift om valg til Sametinget
Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg)
Arbeidsmiljøutvalg
Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd

For øvrige utvalg her hovedregelen at disse skal bestå av minst 3 medlemmer.
Vurdering
Se vedlegg
Rådmannens innstilling
Rådmannen har ingen innstilling i saken.
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POLITISK ORGANISERING:
Bakgrunn for saken:
Juni 2019 vedtok Stortinget ny kommunelov. Kommuneloven er en rammelov
som gir føringer for det kommunale selvstyret. Kommuneloven legges til grunn
for det videre arbeidet med politisk organisering. Den nye kommuneloven trer i
kraft fra og med konstitueringen av det nye kommunestyret.
I juni 2018 ble det gjennomført et møte mellom ordføreren, gruppelederne og
rådmannen for å drøfte endringer i den politiske organiseringen. I budsjett 2019
ble følgende resultatmål for R1100:
Utrede ny modell for politisk organisering av sektorstyrene og andre råd og
utvalg.
Saken har også jevnlig vært løftet til uformelle drøftinger i formannskapet.
Erfaringene fra to valgperioder er at det til tider har vært krevende å få til møter
i alle sektorstyrer ihht møteplan. Det har også vært en utfordring med å ha
tilstrekkelige saker å behandle slik at medlemmene har opplevd møtene som
nyttig.
Målsettingen med arbeidet om den politiske organiseringen er å øke den
kommunalpolitiske deltagelsen og engasjementet.
Hva innebærer det?
~
~

bort fra saksorientert
fokus på samskaping og prosess i saker.

Rammebetingelser:
det er 19 medlemmer i kommunestyret, ett medlem skal inngå i
kontrollutvalget.
~ Arbeidsmiljøutvalget har bedt om at det fremmes en sak til behandling
for arbeidsmiljøutvalget jfr. Arbeidsmiljølovens bestemmelser overføres til
rådmannen. Det fremmes som en egen sak
~

Kommunelovens bestemmelser om folkevalgte organer
I kommunelovens §1-1 er lovens formål:
Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret
og legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for et sterkt og
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.
Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte
tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også
legge til rette for kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig
myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er
effektive, tillitsskapende og bærekraftige.
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Kommunelovens §5 omhandler den kommunale organiseringen i forhold til
folkevalgte organer. Her framkommer også klart en definisjon på hva som menes
med begrepet folkevalgt.
Videre omhandler kommunelovens §7 bestemmelser om når utvalg og
organer trer i funksjon. Formannskap, ordfører, varaordfører trer i funksjon
straks de er valgt. For folkevalgte organer der nye medlemmer ikke blir valgt i
det konstituerende møte utvides de sittende medlemmers funksjonstid til det er
avholdt nyvalg, dog ikke lengere enn til første årsskifte i den nye valgperioden.
Paragraf 5 angir også de mulighetene som finnes med hensyn til den politiske
organiseringen.
Her kan nevnes:
~ Arbeidsutvalg som velges blant formannskapets medlemmer
~ Kommunestyret oppretter selv utvalg for kommunale formål og for deler av
den kommunale virksomheten, evt. arbeidsutvalg også for disse
~ Kommunestyrekomiteer
~ Styre for institusjoner
Lovfestede utvalg er:

~
~
~
~
~
~
~

Formannskap (minimum 5 medlemmer)
Kontrollutvalg (minimum 5 medlemmer)
Valgstyre i medhold av valgloven
Samevalgstyre i medhold av forskrift om valg til Sametinget
Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg)
Arbeidsmiljøutvalg
Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd

For øvrige utvalg her hovedregelen at disse skal bestå av minst 3 medlemmer.

Politisk arbeidsform
Like relevant for å fastsette den politiske organiseringen er det å drøfte
den politiske arbeidsformen.
I de siste årene har det vært gjort noen prosesser for å få involvert politikere,
ledere, tillitsvalgte mv i prosessarbeid for å få eierskap til saksområder og en sak
som skal vedtas til slutt. Erfaringene har vært gode, men dette er en arbeidsform
som må videreutvikles og bli mer gjennomgående for å nå kommunelovens
formål og sikre tidligere og bredere innflytelse på styringen av Porsanger
kommune.
Drøftingene rundt endringene i arbeides deles i:
a) Det interne arbeidet – det kommunalpolitiske arbeidet
Det foreslås ha legge til rette for at kommunestyret skal kunne se helhet og
ha god oversikt.
Det forutsetter at det settes av tid til å sette seg inn i
de forskjellige fagområdene og at alle kommunestyremedlemmene skal ha de
samme forutsetningene for å gjøre de vedtak som skal gjøres.
4
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Dette kan løses på følgende måter, listen er ikke uttømmende.

~ Dialogmøter
~ Arbeidsmøter (work-shops)
~ Arbeidsgrupper
Om dialogmøter
Hensikten med dialogmøter er å drøfte hva man ønsker for utviklingene på
fagfelteten på et strategiske og overordnet nivå. Det foreslås at det
gjennomføres årlige dialogmøter med tema oppvekommunestyret og kultur og
tema helse og omsorg. Innenfor planarbeidet er det ikke naturlig med
dialogmøter, siden planprosesser har sine egne prosesser.
Deltagere på dialogmøter i tillegg til kommunestyrets medlemmer vil være
rådmannen og kommunens ledere på fagfeltet, tillitsvalgte og relevante
ombudspersoner (FAU på oppvekommunestyret, eldreråd, ungdomsråd og rådet
for mennesker med nedsatt funksjonsevne osv). Rammen for et dialogmøte kan
settes til en halv dag.

Om arbeidsmøter (workshops)
Gjennom år har det vært avholdt budsjettmøter for kommunestyrets
medlemmer, der det har vært informert om – og drøftet budsjettutfordringer og
prioriteringer på et overordnet nivå som input til den videre budsjettprosess.
Dette ønskes videreført og videreutviklet.
Det foreslås at det legges en fastere ramme rundt denne type arbeidsmøter, og
at fastsatte utvalg kan ta initiativ til arbeidsmøter på temaer som det ønskes å
gå dypere inn i. Tema knyttet til kommunal økonomi og kommunal planlegging
vil være godt egnet til dette.
Avklares:
~ - skal det være gjennomgående representasjon?
~ - hvor mye beslutningsmyndighet skal ligge i de ulike utvalgene
~ - har vi behov for alle råd og utvalg?

Arbeidsgrupper
Kommunestyret kan oppnevne arbeidsgruppe for å utrede et spesifikt politisk
tema eller gjennomføre et politisk prosjekt. En arbeidsgruppe oppnevnes av
kommunestyret for en tidsavgrenset periode, skal ha spesifisert mandat og
levere sluttrapport fra sitt arbeid, som grunnlag for politisk sluttbehandling.
b) Det eksterne arbeidet – samhandlingen med innbyggerne
Porsanger kommune har ca. 4000 innbyggere, som er representert gjennom
19 kommunestyremedlemmer. Det representative demokratiet er basisen i
vårt demokratiske system. Representantene er valgt og gitt mandat til å ta
beslutninger på vegne av innbyggerne. Det skal ikke rokkes ved.
5
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Det er likevel viktig å ha en god dialog med innbyggerne for å gjøre de beste
vurderingene underveis i viktige politiske prosesser. Det er også viktig å
aktivere innbyggerne, slik at ende flere kan delta i utviklingen av
Porsangersamfunnet. Vi må dra nytte av innbyggernes kompetanse og flere
kan kjenne på ansvaret for lokalsamfunnets utvikling. Det er også viktig å
finne kanaler inn i politikken, som kan utløse et sterkere politisk engasjement
og deltakelse i de tradisjonelle politiske arenaene.
Når innbyggere inviteres med, er det viktig at de blir og at de opplever at det
noen hensikt å delta.
Desto tidligere i prosessen vi åpner opp mot innbyggerne, desto større sjanse
er det for at vi får fram innbyggernes reelle behov og engasjement for å delta
når ikke så mye er fastlagt på forhånd. Det betyr å snu de tradisjonelle
planprosesser på hodet gjennom å starte bredt og deretter sile innspillene
ned i en faglig kanal og i prosess som mer og mer blir rent politiske og som
endre med en politisk beslutning av de er valgt til å gjøre det,
kommunestyret. En slik prosess gir samskaping.

Porsanger kommune bør gå videre på arbeidet med å få innspill fra og
kommunikasjon med innbyggerne elektronisk. Dette arbeidet fortsette for å
finne gode løsninger som er overkommelig å benytte innenfor våre
ressurser.

Mulige løsninger til politisk organisering:
Løsningene er ikke i prioritert rekkefølge:
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Nr. 1 - Redusere antall sektorstyrer og andre råd og utvalg
Formannskap - som i dag. 7 medlemmer, samme saklige virkeområde
Utvalg for levekår - 6 medlemmer - se vedlegg nr. 1 for forslag til saklig
virkeområde.
Viktig føring er 0-24 fokus helhetlig barn og unge tjenester, samskaping mellom
ulike fagområder. Fokus på prosess for å utvikle tjenestetilbudet i takt med
økonomiske rammebetingelser og sentrale faglige føring.
Utvalg for kommunalteknikk, miljø mv. - 5 medlemmer. Her kan også NRFU
inngå, kan avvikles når forskrift for skuterløyper mv er ferdig. Se vedlegg for
forslag til saklig virkeområde.
Ett medlem til kontrollutvalget
Administrasjonsutvalget - her inngår de politiske medlemmene fra
formannskapet.
Eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd.

Nr. 2 - Gå over til driftsutvalg og andre råd og utvalg
Formannskapet som i dag. 7 medlemmer, samme saklige virkeområde.
Driftsutvalg med 11 medlemmer, alle driftssaker fra alle sektorer løftes inn. Se
vedlegg til forslag til saklig virkeområde
Ett medlem til kontrollutvalget
Administrasjonsutvalget - her inngår de politiske medlemmene fra
formannskapet.
Eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd.

Nr. 3 - Har kun de lovpålagte utvalg
Ihht til kommuneloven er det lovpålagt å ha formannskap, partssammensatt
utvalg, ungdomsråd, eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
og kontrollutvalg. En slik modell krever nye arbeidsformer med fokus på
prosesser, medvirkning, arbeidsmøter og arbeidsutvalg for å sikre et godt
lokalpolitisk engasjement.

Nr. 4 -Videreføre dagens organisering
Videreføre dagens organisering for å gjennomføre en bredere politisk prosess
på ny organisering.
Eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd.
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Det foreslås å gjennomføre et prosessmøte med eldrerådet og rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne for å vurdere fordeler og ulemper med en
annen organisering.
NRFU kan vurderes nedlagt, oppgavene overføres til et utvalg oppnevnt ihht
kommunelovens §5-6 for å sikre tilstrekkelig antall saker i aktuelt utvalg.

Om delegering til utvalg:
Kommunelovens §5-12 og §5-13.
Kommunestyret kan delegere myndighet til utvalgene der det vurderes som
hensiktsmessig.
Delegasjon må ses opp mot formålet i kommuneloven, at prinsipielle saker skal
vedtas av et folkevalgt organ, og ikke prinsipielle saker delegeres til rådmannen.
Inntil nytt delegeringsreglement er utarbeidet og vedtatt foreslås det at dagens
delegeringer i reglement for politiske utvalg vedtatt 11.05.2006 videreføres.
Det kan utarbeides konkrete delegasjoner til utvalgene med utgangspunkt i
kommuneloven frem til nytt delegeringsreglement er endelig klart. Det arbeidet
igangsettes ikke før kommunestyret har tatt stilling til ny politisk organisering.

Om gjennomgående representasjon:
Det er ikke gjennomgående representasjon i dag i sektorstyrene.
Det kan vurderes ved et redusert antall utvalg.
Det foreslås at, som nå, ledere av utvalg i Porsanger kommune er medlemmer i
kommunestyret. Øvrige medlemmer i utvalg kan oppnevnes fra valglistene ved
kommunevalget.

Om reglement for godtgjørelse til folkevalgte
Det bør vurderes å nedsette et politisk arbeidsutvalg som gjennomgår og
fremmer forslag til nytt reglement for godtgjørelse.
Det er inntatt nye bestemmelser i kommunelovens kap. 8 knyttet til folkevalgte
som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse – 50 % eller mer.
I §8-8 skal kommunene sørge for at folkevalgte som har vervet som sin
hovedbeskjeftigelse har samme rettigheter til sykepenger som ansatte.
Det fremkommer i lovforarbeidet at kommunen skal dekke sykepenger for
folkevalgt som evt blir sykemeldt.
I §8-9 skal kommunene sørge for at folkevalgte med vervet som
hovedbeskjeftigelse har samme rett til ytelser ved yrkesskader som ansatte.

8

48

Reglement som må gjennomgås og vedtas i kommunestyret:
~ Reglement for kommunestyret
~ Reglement for formannskapet
~ Reglement for utvalg og råd
~ Reglement for godtgjørelse til folkevalgte
~ Delegeringsreglement
Reglementene fremmes fortløpende og innen 30.06.2020 til politisk behandling.
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POLITISK ORGANISERING
FORSLAG 1
Formannskap
Utvalg for levekår
Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap
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Forslag nummer 1 – Formannskap, Utvalg for levekår og
Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap
Formannskap:
Saklige virkeområder
Formannskapet er opprettet etter kommunelovens § 8 nr. 1 og 2, og fatter
vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold
av lov/forskrift eller gjennom vedtak i kommunestyret.
Formannskapet skal ha komitéfunksjon overfor kommunestyret i alle prinsipielle
saker som har med kommunens finans- og økonomiforvaltning å gjøre.
Formannskapet har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret i saker
innenfor sitt arbeidsområde.
Formannskapet skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Porsanger
kommune, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens
tjenester på tvers av faggrensene der dette er formålstjenlig ut fra økt
effektivitet og ut fra hensynet til kommunens innbyggere.
Formannskapet kan selv i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og er
avgrenset i tid og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper/ ad hoc
utvalg samt fastlegge mandat for disse.

Formannskap fungerer som følgende utvalg:
-

Valgstyre
Økonomiutvalg
Næringsutvalg
Planutvalg

Formannskapet er ansvarlig for:
-

-

-

at budsjettprosessen legges opp slik at budsjett/økonomiplan blir et best
mulig politisk styringsinstrument.
at kommunestyre får seg forelagt et forslag til budsjett og økonomiplan med
innstilling.
Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal
legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i
kommunestyret, jfr. kommunelovens § 44. 7.
at endringer som rokker ved budsjettforutsetninger vedtatt av
kommunestyret følges opp, enten som budsjettreguleringssak eller som
justering av økonomiplanen - avhengig av hvor vesentlig endringen er.
Formannskapet avgjør hva som er vesentlig endring.
å behandle og følge opp regnskap og tertialrapporteringen.

11

51

Formannskapet kan ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for
kommunens økonomi, eller som kommunestyret bestemmer.
- Saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet
Formannskapet treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som
er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre, herunder:
- Vedta tidsplan for, og styrer budsjettprosessen
- Avgjøre hvordan uforutsette endringer skal videre behandles i forhold til
årsbudsjett og økonomiplan
Dersom formannskapet er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller
visse saker, kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyret, som avgjør hvor
avgjørelsesmyndigheten ligger. Forøvrig utfører formannskapet de oppgaver
kommunestyret pålegger.

Delegasjon i henhold til kommuneloven:
I medhold av kommuneloven delegerer kommunestyret til formannskapet
myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som det etter samme lov er adgang
til å delegere til formannskapet, og som ikke kommunestyret har vedtatt å legge
til annet organ.
- § 8, nr. 3 Behandle og legge fram innstilling til økonomiplan, årsbudsjett og
skattevedtak.
- § 13, nr. 1 Behandle «hastesaker» ihht. kommunelovens §13.1.
Kommunestyret tildeler formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker
som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtaket
treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle til dette. Meldinger om vedtak
etter pkt. 1 forelegges vedkommende organ i dets neste møte.

Formannskapet har vedtaksmyndighet i saker som omfatter følgende
lover:
Plan- og bygningsloven
-

-

Formannskapet skal være kommunens faste utvalg for plansaker slik loven
foreskriver - jfr. § 9- 1.
Utarbeide forslag til kommuneplan og kommunedelplan(er), herunder ivareta
miljøvernspørsmål.
Det foreligger formannskapet som planutvalg å vurdere og behandle forslag
til planendringer og eventuelt nedlegge bygge- og deleforbud, samt behandle
og avgjøre søknader om dispensasjon fra vedtatte planer og lovsatte plankrav
tildele forretningstomter/ næringstomter
Planutvalget er opprettet i medhold av plan- og bygningsloven. Planutvalget
skal behandle plan- og byggesaker iht. bestemmelsene i plan og
bygningsloven.

Valgloven
-

Fatte nødvendige vedtak som valgstyre, herunder også å oppnevne
stemmestyrer der dette ikke delegeres andre.
12
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Alkoholloven
Myndighet til å treffe vedtak i h.h.t. alkohollovens bestemmelser §1, nr. 6 om
bevillingsperioden, §1, nr. 7 om tildeling av bevillinger, tid for salg og skjenking,
og §1, nr. 8
om inndragning av bevillinger.

I tillegg har formannskapet delegasjon i følgende saker:
Økonomisaker
-

Behandle saker i henhold til delegasjoner gitt i særskilt budsjettreglement
eller gjennom særskilte budsjettvedtak.

Arbeidsgiversaker
-

Avgjøre ankesaker fra administrasjonsutvalget.

Endringer som vil være kommunestyresak er f.eks.:
-

Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at
uforutsette utgifter inntreffer.
Endringer innenfor skatt og rammeoverføring og Renter/avdrag/finans.
Forskyvning av midler mellom sektorene.
Når forhold som angår kapitalbudsjettet må justeres som f.eks.:
Behov for endring av investeringsrammen
Behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet
Ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale boliger
Ved vesentlige overskridelser på prosjekter
Ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter
Likviditetsproblemer

Utvalg for levekår:
Saklig virkeområde:
Utvalget har som ansvars- og arbeidsområde innen sitt område å ivareta tilbudet
for barn og ungdom i kommunen og for opplæring til både barn og voksne.
Utvalget behandler saker etter særlover innenfor sektoren og etter delegasjon fra
kommunestyret.

Utvalg for levekår er ansvarlig for:
-

-

samordning og planlegging av undervisningsvirksomheten i kommunen,
herunder ansvaret for å ivareta kommunens forhold til det videregående
skoleverk og høyere undervisningsinstitusjoner
samordning og planlegging av helse- og sosialtjenestene i kommunen
en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av sektoren
en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av helse- og
omsorgssektoren
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-

tiltak og kommunale forpliktelser etter opplæringsloven,
voksenopplæringsloven og privatskoleloven
samordning og planlegging av barnehagevirksomheten i kommunen, jfr.
nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale
virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme
eller tilgrensende arbeidsoppgaver

Utvalg for levekår har vedtaksmyndighet i saker som omfatter følgende
lover:
Barnehageloven
-

-

ansvarlig for skolefritidstilbud
ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte
kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer
med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver
ansvarlig for samordning og planlegging av kulturvirksomhet i kommunen
styre for kommunens kulturinstitusjoner dersom ikke annet er bestemt

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) av 17.
juli 1998 nr. 61 - med forskrifter
-

Utvalget delegeres myndighet til å gi forskrift om skolested for elevene, jfr. §
8-1
Myndighet til å fastsette forskrift om skolerute, jfr. opplæringsloven § 2-214
Myndighet til å fastsette målform i grunnskolen, jfr. opplæringsloven § 2-5
Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 2-9, samt
bortvising av elever jfr. § 2-10

Lov om barnehager av 17. juni 2006 nr. 64 med forskrifter
-

Utvalget er godkjenningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning og tilsyn
av barnehager.

Lov om privatskoler
-

Kommunens forpliktelser etter privatskoleloven er tillagt utvalget for
oppvekommunestyret og kultur.

Lov om voksenopplæring av 28. mars 1976 nr. 35
-

Vedta plan for voksenopplæring.

Lov om nærkringkasting av 27. november 1987
-

Myndighet til å avgi uttalelser om konsesjonssøknader etter lovens § 5.

Delingsloven av 23. juni 1978 nr. 70
Kulturminneloven av 9. juni 1978
-

Myndighet etter kulturminnelovens §§ 15 og 16 om å avgi uttalelse
vedrørende fredning av bygninger og rivning av fredede bygninger.
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Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21 § 2
Forskrift vedtatt av kommunestyret 09.12.02 (K-sak 80/02).
Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25
-

Utvalget beregner tilskudd til trossamfunn etter lovens § 19.

Helse og omsorgstjenesteloven med forskrifter
-

-

Utvalget fastsetter innenfor rammen av gjeldende forskrifter og
kommunestyrets årsbudsjettvedtak oppholdsbetaling for heldøgns
omsorgstilbud og egenbetaling for helsetjenester.
Fastsette tildelingsregler for omsorgsboliger, jfr. §1-3 pkt 6
Vedta beredskapsplan for helsetjenesten i kommunen § jfr. §1-5

Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100.
-

Utvalget har det overordnede ansvar for forebyggende virksomhet, samarbeid
med andre deler av forvaltningen og samarbeid med frivillige organisasjoner,
jfr. lovens kapittel 3.

Ovennevnte opplisting er ikke uttømmende med hensyn til særlover knyttet til
utvalgets ansvars- og arbeidsområde.
Utvalget har som arbeids- og ansvarsområde de oppgaver innenfor sektoren som
kommunen har ansvaret for.
Utvalget behandler saker etter særlover innenfor sektoren, og etter delegasjon
fra kommunestyret.
Utvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir
gjennomført og at det blir utarbeidet årsmelding for sektorene.

Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap
Saklig virkeområde:
Utvalget har som arbeids- og ansvarsområde oppgaver innenfor
kommunalteknikk, miljø og beredskap som kommunen har ansvaret for.
Utvalget behandler saker etter særlover innenfor sektoren, og etter delegasjon
fra kommunestyret.

Utvalget for kommunalteknikk, miljø og beredskap er:
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-

-

ansvarlig for samordning, initiering, planlegging og gjennomføring innenfor
sektorens ansvars- og arbeidsområde i et langsiktig og helhetlig perspektiv
ansvarlig for samordning og planlegging av kommunens forvaltnings-, driftog utbyggingsvirksomhet
ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av
sektoren
ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte
kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer
med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver
navnemyndighet i de tilfeller hvor staten ikke er navnemyndighet

Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap har vedtaksmyndighet i
saker som omfatter følgende lover:
Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23
-

Utvalget skal være kommunens vegmyndighet etter lovens § 9, 3. ledd
Utvalget har ansvar for trafikksikkerhet
Utvalget er skiltmyndighet på kommunale veger der hvor kommunen er
skiltmyndighet

Forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6 med forskrifter
-

Med hjemmel i lovens § 83 delegeres all myndighet til å fatte enkeltvedtak til
utvalget.

Lov om brannvern (K-sak 73/02)
-

Med hjemmel i lov om brannvern av 1. juli 2002 §§ 9,10 og forskrift om
organisering og dimensjonering av brannvesen av 1. juli 2002 §§2-2, 2-4
delegeres kommunestyrets oppgaver til utvalget.

Lov om samferdsel av 4. juni 1976 nr. 63.
-

Fastsette navn på gate- og veistrekninger.
Utvalget delegeres myndighet til å avgi uttalelser på kommunens vegne i alle
løyvesaker og forslag til ruteopplegg.

Friluftslovens bestemmelser
-

Viltlovens bestemmelser §§16 og 17
Motorferdselslovens bestemmelser m/forskrift og lokale retningslinjer
Naturmangfoldloven
Lakse- og innlandsfiskelovens bestemmelser
Andre saker som naturlig hører inn under utvalgets arbeidsområde og hvor
ikke vedtaksmyndighet er delegert andre

Delegasjonen er forøvrig gitt innenfor rammen av de retningslinjer
Utvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir
gjennomført og at det blir utarbeidet årsmelding for sektoren.
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POLITISK ORGANISERING
FORSLAG 2
Formannskap
Driftsutvalg
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Forslag 2 – Formannskap og driftsutvalg
Formannskap
Saklige virkeområder
Formannskapet er opprettet etter kommunelovens § 8 nr. 1 og 2, og fatter
vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold
av lov/ forskrift eller gjennom vedtak i kommunestyret.
Formannskapet skal ha komitéfunksjon overfor kommunestyret i alle prinsipielle
saker som har med kommunens finans- og økonomiforvaltning å gjøre.
Formannskapet har direkte innstillingsrett overfor kommunestyret i saker
innenfor sitt arbeidsområde.
Formannskapet skal aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Porsanger
kommune, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens
tjenester på tvers av faggrensene der dette er formålstjenlig ut fra økt
effektivitet og ut fra hensynet til kommunens innbyggere.
Formannskapet kan selv i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og er
avgrenset i tid og/eller omfang, oppnevne særskilte arbeidsgrupper/ ad hoc
utvalg samt fastlegge mandat for disse.

Formannskap fungerer som følgende utvalg:
-

Valgstyre
Økonomiutvalg
Næringsutvalg
Planutvalg

Formannskapet er ansvarlig for:
-

-

-

at budsjettprosessen legges opp slik at budsjett/økonomiplan blir et best
mulig politisk styringsinstrument.
at kommunestyre får seg forelagt et forslag til budsjett og økonomiplan med
innstilling.
Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal
legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i
kommunestyret, jfr. kommunelovens § 44. 7.
at endringer som rokker ved budsjettforutsetninger vedtatt av
kommunestyret følges opp, enten som budsjettreguleringssak eller som
justering av økonomiplanen - avhengig av hvor vesentlig endringen er.
Formannskapet avgjør hva som er vesentlig endring.
å behandle og følge opp regnskap og tertialrapporteringen.

Formannskapet kan ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for
kommunens økonomi, eller som kommunestyret bestemmer.
- Saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet
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Formannskapet treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som
er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre, herunder:
- Vedta tidsplan for, og styrer budsjettprosessen
- Avgjøre hvordan uforutsette endringer skal videre behandles i forhold til
årsbudsjett og økonomiplan
Dersom formannskapet er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller
visse saker, kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyret, som avgjør hvor
avgjørelsesmyndigheten ligger. Forøvrig utfører formannskapet de oppgaver
kommunestyret pålegger.

Delegasjon i henhold til kommuneloven:
I medhold av kommuneloven delegerer kommunestyret til formannskapet
myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som det etter samme lov er adgang
til å delegere til formannskapet, og som ikke kommunestyret har vedtatt å legge
til annet organ.
- § 8, nr. 3 Behandle og legge fram innstilling til økonomiplan, årsbudsjett og
skattevedtak.
- § 13, nr. 1 Behandle «hastesaker» ihht. kommunelovens §13.1.
Kommunestyret tildeler formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker
som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtaket
treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle til dette. Meldinger om vedtak
etter pkt. 1 forelegges vedkommende organ i dets neste møte.

Formannskapet har vedtaksmyndighet i saker som omfatter følgende
lover:
Plan- og bygningsloven
-

-

Formannskapet skal være kommunens faste utvalg for plansaker slik loven
foreskriver - jfr. § 9- 1.
Utarbeide forslag til kommuneplan og kommunedelplan(er), herunder ivareta
miljøvernspørsmål.
Det foreligger formannskapet som planutvalg å vurdere og behandle forslag
til planendringer og eventuelt nedlegge bygge- og deleforbud, samt behandle
og avgjøre søknader om dispensasjon fra vedtatte planer og lovsatte plankrav
tildele forretningstomter/ næringstomter
Planutvalget er opprettet i medhold av plan- og bygningsloven. Planutvalget
skal behandle plan- og byggesaker iht. bestemmelsene i plan og
bygningsloven.

Valgloven
-

Fatte nødvendige vedtak som valgstyre, herunder også å oppnevne
stemmestyrer der dette ikke delegeres andre.

Alkoholloven
Myndighet til å treffe vedtak i h.h.t. alkohollovens bestemmelser §1, nr. 6 om
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bevillingsperioden, §1, nr. 7 om tildeling av bevillinger, tid for salg og skjenking,
og §1, nr. 8
om inndragning av bevillinger.

I tillegg har formannskapet delegasjon i følgende saker:
Økonomisaker
-

Behandle saker i henhold til delegasjoner gitt i særskilt budsjettreglement
eller gjennom særskilte budsjettvedtak.

Arbeidsgiversaker
-

Avgjøre ankesaker fra administrasjonsutvalget.

Endringer som vil være kommunestyresak er f.eks.:
-

Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at
uforutsette utgifter inntreffer.
Endringer innenfor skatt og rammeoverføring og Renter/avdrag/finans.
Forskyvning av midler mellom sektorene.
Når forhold som angår kapitalbudsjettet må justeres som f.eks.:
Behov for endring av investeringsrammen
Behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet
Ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale boliger
Ved vesentlige overskridelser på prosjekter
Ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter
Likviditetsproblemer

Driftsutvalg:
Saklige virkeområder
Driftsutvalget har som ansvars- og arbeidsområde innen kommunal
tjenesteproduksjon for å ivareta en helhetlig utvikling av tjenestene i tråd med
lov, forskrift og politiske vedtak.
Driftsutvalget behandler saker etter særlover innenfor sektorene og etter
delegasjon fra kommunestyret.

Kultur og oppvekommunestyret:
-

-

ansvarlig for samordning og planlegging av undervisningsvirksomheten i
kommunen, herunder ansvaret for å ivareta kommunens forhold til det
videregående skoleverk og høyere undervisningsinstitusjoner
ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av
sektoren
ansvarlig for tiltak og kommunale forpliktelser etter opplæringsloven,
voksenopplæringsloven og privatskoleloven
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-

ansvarlig for samordning og planlegging av barnehagevirksomheten i
kommunen, jfr.

Helse og omsorg:
-

ansvarlig for samordning og planlegging av helse- og sosialtjenestene i
kommunen.
ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av
helse- og omsorgssektoren.
ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte
kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer
med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.

Forvaltning. kommunalteknikk og beredskap
-

-

ansvarlig for samordning, initiering, planlegging og gjennomføring innenfor
sektorens ansvars- og arbeidsområde i et langsiktig og helhetlig perspektiv
ansvarlig for samordning og planlegging av kommunens forvaltnings-, driftog utbyggingsvirksomhet
ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av
sektoren
ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte
kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer
med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver
navnemyndighet i de tilfeller hvor staten ikke er navnemyndighet

Driftsutvalget har vedtaksmyndighet i saker som omfatter følgende lover:
Barnehageloven
-

-

ansvarlig for skolefritidstilbud
ansvarlig for nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte
kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer
med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver
ansvarlig for samordning og planlegging av kulturvirksomhet i kommunen
styre for kommunens kulturinstitusjoner dersom ikke annet er bestemt

Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) av 17.
juli 1998 nr.61 - med forskrifter
-

Driftsutvalget delegeres myndighet til å gi forskrift om skolested for elevene,
jfr. § 8- 1
Myndighet til å fastsette forskrift om skolerute, jfr. opplæringsloven § 2- 2 14
Myndighet til å fastsette målform i grunnskolen, jfr. opplæringsloven § 2- 5
Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 2- 9, samt
bortvising av elever jfr. § 2- 10

Lov om barnehager av 17. juni 2006 nr. 64 med forskrifter
-

Driftsutvalget er godkjenningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning og
tilsyn av barnehager.

Lov om privatskoler
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-

Kommunens forpliktelser etter privatskoleloven er tillagt Driftsutvalget for
oppvekommunestyret og kultur.

Lov om voksenopplæring av 28. mars 1976 nr. 35
-

Vedta plan for voksenopplæring.

Lov om nærkringkasting av 27. november 1987
Myndighet til å avgi uttalelser om konsesjonssøknader etter lovens § 5.
Delingsloven av 23. juni 1978 nr. 70
Kulturminneloven av 9. juni 1978
-

Myndighet etter kulturminnelovens §§ 15 og 16 om å avgi uttalelse
vedrørende fredning av bygninger og rivning av fredede bygninger.

Lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21 § 2
Forskrift vedtatt av kommunestyret 09.12.02 (K- sak 80/02).
Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25
-

Driftsutvalget beregner tilskudd til trossamfunn etter lovens § 19.

Helse og omsorgstjenesteloven med forskrifter
-

-

Driftsutvalget fastsetter innenfor rammen av gjeldende forskrifter og
kommunestyrets årsbudsjettvedtak oppholdsbetaling for heldøgns
omsorgstilbud og egenbetaling for helsetjenester
Fastsette tildelingsregler for omsorgsboliger, jfr. §1- 3 pkt 6
Vedta beredskapsplan for helsetjenesten i kommunen § jfr. §1- 5
Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100.

Driftsutvalget har det overordnede ansvar for forebyggende virksomhet,
samarbeid med andre deler av forvaltningen og samarbeid med frivillige
organisasjoner, jfr. lovens kapittel 3.
Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23
-

Driftsutvalget skal være kommunens vegmyndighet etter lovens § 9, 3. ledd
Driftsutvalget har ansvar for trafikksikkerhet
Driftsutvalget er skiltmyndighet på kommunale veger der hvor kommunen er
skiltmyndighet

Forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6 med forskrifter
-

Med hjemmel i lovens § 83 delegeres all myndighet til å fatte enkeltvedtak til
driftsutvalget.

Lov om brannvern (K- sak 73/02)
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-

Med hjemmel i lov om brannvern av 1. juli 2002 §§ 9,10 og forskrift om
organisering og dimensjonering av brannvesen av 1. juli 2002 §§2- 2, 2- 4
delegeres kommunestyrets oppgaver til driftsutvalget.

Lov om samferdsel av 4. juni 1976 nr. 63.
-

Fastsette navn på gate- og veistrekninger.
Driftsutvalget delegeres myndighet til å avgi uttalelser på kommunens vegne i
alle løyvesaker og forslag til ruteopplegg.
friluftslovens bestemmelser
viltlovens bestemmelser §§16 og 17
motorferdselslovens bestemmelser m/forskrift og lokale retningslinjer
naturmangfoldloven
lakse- og innlandsfiskelovens bestemmelser
andre saker som naturlig hører inn under utvalgets arbeidsområde og hvor
ikke vedtaksmyndighet er delegert andre

Driftsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir
gjennomført og at det blir utarbeidet årsmelding for sektorene.
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