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Helseutvalget

Til kommunene i Finnmark v/ eldrerådet
Styret i de lokale pensjonistforening

Vadsø 29.januar 2021
Kontakt og samarbeid mellom Finnmark Pensjonistforenings Helseutvalg og kommunale
aktører som arbeider med folkehelse for eldre
Litt om helseutvalget
Helseutvalget er et rådgivende utvalg for Pensjonistforbundet Finnmark. Det nye
helseutvalget ble utnevnt av Pensjonistforbundet Finnmark i høst og konstituert 1.desember
2020. I perioden fra april 2019 til desember 2020 hadde vi ikke helseutvalg i Finnmark.
Utvalget består av tre personer, to sykepleiere og en fysioterapeut. Fylkessekretær i
Pensjonistforbundet Finnmark er også utvalgets sekretær
Helseutvalget arbeider både mot kommunene og Pensjonistforbundet sentralt, i tillegg til å
være rådgivende organ overfor fylkesstyret. Alt etter hva budsjettet og også nå pandemien
tillater, vil vi ha fysiske møter med noen av kommunene.
Hva vil helseutvalget arbeide med i 2021?
Hvordan er forholdet mellom pensjonistenes behov for helsetjenester og tilbudet til denne
gruppa i den enkelte kommune?
Gruppa pensjonister, også kalt eldre, utgjør nå ca. 1/5 av befolkningen i landet. Gruppa er
stor, aldersspennet tilsvarende og behovet for helsetjenester svært ulikt.
Pensjonistene, i gruppa 67 - 80 år er stort sett selvhjulpne og utgjør ofte en ressurs for
andre, men
selv om mange har god helse langt opp i alderdommen vil det med økende alder bli større
behov for bistand. Vi blir mere sårbare og trenger flere ulike tjenester.
Det kan ofte være stor helsegevinst i innsats utenom det tradisjonelle kommunale
helsetilbudet.
Nabokjerringa som bryr seg, besøkstjenesten til humanitære organisasjoner, turkamerater,
en måltidsvenn for demente og fellesskap i hobby og interesse, er noen av områdene som
kan påvirke helsa og livskvaliteten i positiv retning.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Leder Helseutvalget Ingrid Skjerven, Høvedsbakken 11, 9800 Vadsø, tlf. 480 29 952
e-post ingridskjerven@gmail.com
Pensjonistforbundet Finnmark, Postboks 111 9846 Tana. Tlf. 948 90 412 e--post: finnmark@pensjonistforbundet.no
Org.nr.: 974245086 Bankkonto 4750 47 79307
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Fokus i 2021
Med denne henvendelsen til de kommunale pensjonistforeningene og eldrerådene, ønsker
vi å invitere dere til å komme med innspill. Det er i kommunene vi lever våre liv som
pensjonister og også der vi kanskje kjenner best hvor skoen trykker. Hvilke mangler peker
seg ut og
hva er det viktig å jobbe med i din kommune?
Vi har allerede hatt uformelle samtaler med aktører i en del av kommunene. Noen av
utfordringene som ble nevnt var:
•
•
•
•

Utkjøring av medisin til eldre som bor langt fra apotek
Venteliste på øyeoperasjoner
Brukermedvirkning på institusjoner, aktuelt spørsmål var når bør middagen serveres?
Transporttjenesten i kommunen, taxi, offentlig transport og frivillige tjenester

Korona pandemien
Den spesielle situasjonen vi lever i nå, vil kanskje komme til uttrykk i hva vi bør jobbe med.
Mye informasjon kommer ut og situasjonen kan ende seg fort. Selv om vi i Finnmark ikke har
vært blant de vanskeligst stille, vet vi lite om framtiden. Fint om dere kan gi oss innblikk i
hvordan situasjonen er i den enkelte sin kommune.
Vi i helseutvalget håper på et godt samarbeid med pensjonistforeningen og eldrerådene i
kommunene i Finnmark. Tilbakemeldingene fra dere er av vesentlig betydning for vår
aktivitetsplan. Deres innspill sammen med den sentrale handlingsplanen for
Pensjonistforbundet er med og danner grunnlaget for vår aktivitetsplan i 2021
Med vennlig hilsen, for utvalget
Ingrid Skjerven
leder

Tilbakemelding kan rettes til en av oss i helseutvalget i den form dere ønsker.
Berit Andersdatter Bongo, Kautokeino tlf.90798055, bab022@uit.no
Jorun Kosnes, Kirkenes, Ulf.40610314, jorun.alfrida@gmail.com
Ingrid Skjerven, Vadsø, 48029952, ingridskjerven@gmail.com
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Fra: Pensjonistforbundet Finnmark (Finnmark@pensjonistforbundet.no)
Sendt: 01.02.2021 09:03:39
Til: Alta Kommune; Hasvik kommune (postmottak@hasvik.kommune.no); Båtsfjord Kommune; Karasjok
Kommune; Postmottak; Gamvik Kommune; Vardø Kommune; Berlevåg Kommune; Båtsfjord A.Sund; Hammerfest
T. M. Olsen (tor.magne.olsen@gmail.com); Kautokeino K.K.Hætta; Lebesby O. H. Rasmussen
(oddherr@online.no); Loppa (bjahr@loppa.online.no); Måsøy T.Hansen; Nesseby O.B.Johansen; Nordkapp
B.E.Samuelsen; Sør-Varanger K.Kristiansen; Tana K.B.Johansen; Vadsø R.Sjølie
Kopi: Aina Hanssen; Aina Mikalsen (ainamikalsen81@gmail.com); Aksel Birger Emanuelsen (aksel@skogvann.no);
Arne Mikkelsen (ar-jmikk@online.no); Astrid Haugli (astrid_haugli@hotmail.com); Elisabeth Bjønness-Hansen
(elisabeth.bjonness.hansen@gmail.com); Hagbart Grønmo (haggro@online.no); Jan Sundby (jansundby@live.no);
Jarl Even Roska (jaevro@gmail.com); Johanne Sundmann; Jørn Nielsen; Kjøllefjord pensjonistforening; Kåre Våga
(kvaaga@outlook.com); Langfjord pensjonistforening; May Johansen (makajo48@hotmail.com); Nils-Edvard Olsen;
Reidar Jentoft Nilsen (reidarjnilsen@gmail.com); Ruth Åse Jankila (ruth-aasejankila@live.no); Solveig Hætta
(skheatta@gmail.com); Solveig Zahl Johansen (solveig120847@gmail.com); Steinar Borch Jensen
(sbojense@online.no); Torill Olsen; Anders A. Gaup (aagaup@trollnet.no); Ann Solbjørg Gamst
(angamst@gmail.com); Birgit Andersen; Brita Kåven (brita.kaven@gmail.com); Britt Heggem; Gerd Åse Dervo
(gedervo@yahoo.no); Ingrid H. Fredriksen (ingridhelenefredriksen@gmail.com); Marianne Gai
(marianne@kagai.org); Martin Pedersen; Odd-Bjørnar Johansen; Rolf Vonheim; Tove I. Olsen (toiolse@online.no);
VADSØ (bodil-1@hotmail.com); Vigdis Nordstrand (vigdisanita@yahoo.no); Wenche Andersen
(wenche.p.andersen@gmail.com); Berit Bongo (bab022@uit.no); Ingrid Skjerven (ingridskjerven@gmail.com);
Jorun Kosnes (jorun.alfrida@gmail.com)
Emne: Til Eldreråd i kommunene
Vedlegg: Brev til kommunene jan 2021.docx
Til Eldreråd
Kopi til Lokalforeninger
Hilsen

Pensjonistforbundet Finnmark
Arne Josvald Sabbasen (sekretær)
Postboks 111, 9846 Tana
finnmark@pensjonistforbundet.no
Tel. 948 90 412
Bankkto: 4750 47 79307
Org.nr.: 974 245 086
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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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UiT Norges arktiske universitet

10

xx.xx
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

2

11

xx.xx
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.

3

12

xx.xx
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 ……

………………………………

……………………….........

4

13

xx.xx
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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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.

2
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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.

4
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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
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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.
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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:
2021/211-4
Saksbehandler: Silvia Annette Siri

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

21/10

Eldrerådet

23.02.2021

Saksframlegg 2017
Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren har ingen innstilling i saken.
Vedlegg til saken:
1 Digitale konserter
2 Overføring av midler fra 2020
3 Prissetting ved visning av TV program
Sakens bakgrunn
Statsforvalteren har godkjent søknad om å overføre ubrukte midler fra 2020 til
bruk i 2021.02.16
Det er kommet inn tilbud på digitale konserter og lignende i forbindelse med den
kulturelle spaserstokken
Vurdering
Eldrerådet må ta stilling til hva de ubrukte midlene fra 2020 skal brukes til, og om
de tilbudene som er kommet inn kan være alternativer for konserter som uteblir på
grunn av covid-19 tiltakene.
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New Cut Music presenterer:

Big Hands Kulturelle Spaserstokk 2021
4 TV konserter for våre eldre / seniorer som bor på institusjoner i Norge.
Konsertene er et tiltak for Den Kulturelle Spaserstokken, i forbindelse med at de eldre ikke får motta besøk av
familie, eller ha levende underholdning der de bor. Konsertene streames i høy kvalitet, med hull HD bilde og lyd, og
leveres på link til de ansvarlige i kommunen. Artister og sanger er nøye utvalgt for å treffe den eldre garde som
kjenner til disse fra de gode, gamle dager.
Konsert 1 (39:21)
Konserten er tatt opp i KulØren Kulturhus i Kyrksæterøra, og artisten her er Ottar Big Hand Johansen, med gitarist
og sanger Anders Sinnes.
Den inneholder flere av Ottar sine mest kjente sanger på norsk; vi nevner «Bonde Ifra Bygda», «Mot Ukjent Sted»,
«Æ gir dæ handa mi», og en fantastisk video av «Hverdagshelten», artistens hyllest til våre nye hverdagshelter!
Konsert 2 (41:08)
Ottar Big Hand med gjesteartist, Jan Borseth fra Selbu. Spellemannen har i flere 10-år forlystet sitt publikum med
sine fine sanger og sitt gode humør. Her framfører Jan sine mest kjente låter, som bl.a. «På Dansegalla», «Bygda»,
og «Storsjarmøren» for å nevne noen. Her blir det også mange fine historier fra mottakeren av Kongens fortjenestemedalje; fra bygda og fra turné i Amerika.
Konsert 3 (47:36)
Her har Ottar fått med seg selveste countrydronningen fra Bergen, Lillian Askeland, og entertaineren Stephen
Ackles! Her framføres sanger fra det kjente NRKTV programmet «Landhandelen» hvor Lillian og Ottar var frontfigurer, og fra CountryFest-platene, en av Norges mest solgte plateserier. «Jambalaya», 8 uker øverst på Norsktoppen,
for å nevne en! Stephen framfører sanger fra sin turne, en hyllest til Erik Bye, og konserten avsluttes med en
heidundrende versjon av Country Gospel klassikeren «Will The Circle Be Unbroken» hvor alle artistene bidrar.
Konsert 4 (42.48)
Her har Ottar med seg Stein Ingebrigtsen, mannen med slageren «Langt Hår» og «Landevei» fra tiden før en del av
oss andre artister ble tørre bak øra! Stein har hatt en fantastisk karriere, med plateutgivelser i både Sverige og
Tyskland! Med seg har han Philip Kruse, arrangør, musiker og tekstforfatter.
Her få vi høre Ottar og Stein for første gang i duett, med Trygve Hoff sin flotte sang «Har En Drøm»

Lyd: Jock Loveband / Anders Sinnes
Totallyd AS, Klæbu Musikere på konsertene er:
Anders Sinnes, gitar og sang
Joackim Rødvik Skjervum, ak. gitar
Philip Kruse, Keyboard, sang

For de av dere som vil vise dette, gjøres det enkelt slik:
1) Send en bestilling til ottar@bighand.no
2) Du mottar en link med konserten
3) Denne kan du da vise på storskjerm via f.eks Apple TV,
Chromecast m.m.

New Cut Music / Big Hand Entertainment 0654 Oslo - 915 88 000

www.bighand.no/spaserstokken
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PORSANGER KOMMUNE
Postboks 400
9712 LAKSELV

Deres ref.

Vår ref.
20/24244-16

Saksbehandler
Marianne Lene
Linløkken

Dato
13.01.2021

VEDRØRENDE SØKNAD OM OVERFØRING AV UBENYTTEDE MIDLER FOR DEN
KULTURELLE SPASERSTOKKEN TIL BRUK I 2021
Vi viser til deres søknad av 06.01.2021 om overføring av ubenyttede midler for Den kulturelle
spaserstokken (DKSS) til bruk i 2021.
Vi bekrefter at ubenyttede det DKSS-midler fra 2020, kr 22 110, kan overføres til bruk i 2021.
Midlene skal benyttes iht mål og retningslinjer for ordningen gjengitt i brev fra Troms og Finnmark
fylkeskommune av 05.06.2020 Fordeling av tilskudd til den kulturelle spaserstokken 2020.

Vi ønsker lykke til med det videre arbeid.

Med hilsen
Marianne Lene Linløkken
Rådgiver

Kjell Arthur Helmersen
Leder/virksomhetsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Org.nr

Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø

Besøksadresse

77 75 50 00

922420866

E-post
postmottak@tffk.no

Tffk.no
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Prissetting ved visning av TV program / DKSS
1 konsert / inntil 5 visninger = kr. 2500
Rabatt ved bestilling av flere TV-konserter (valgfritt):
2 konserter = minus 20%
3 konserter = minus 30%
4 konserter = minus 40%

Ved visning av flere konserter, så blir prisen slik:
2 konserter x kr 2.500 = kr. 5.000 minus 20% rabatt = kr. 4.000
3 konserter x kr.2.500 = kr. 7.500 minus 30% rabatt = kr. 5.250
4 konserter x kr 2500 = kr. 10.000 minus 40% rabatt = kr. 6.000

*Kopiering / distribusjon av link er ikke tillatt.

Oslo, 25.01.2021

Ottar Jakob Johansen
Big Hands Kulturelle Spaserstokk 2021
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Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Arkiv:
Arkivsaksnr:
2021/231-1
Saksbehandler: Bente Larssen

Saksframlegg
Saknummer

Utvalg

Møtedato

21/11

Eldrerådet
Utvalg for helse og omsorg
Kommunestyret

23.02.2021

Årsmelding 2020 for eldrerådet i Porsanger
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret i Porsanger tar årsmeldingen for 2020 til eldrerådet til orientering.
Vedlegg til saken:
1 Årsmelding for Eldrerådet i Porsanger for 2020
Sakens bakgrunn
Eldrerådet har selv utarbeidet årsmelding for 2020.
Eldrerådet er et rådgivende organ i saker som gjelder eldre i kommunen. Rådet
skal i sitt arbeid ivareta eldres behov og interesser, og sette fokus på disse. Rådet
skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre. Kommunedirektøren
samarbeider med rådet om saker av interesse for eldre som de skal ha/har til
behandling. Rådet behandler ikke saker som gjelder enkeltpersoner. Eldrerådet
arbeider med og får seg forelagt saker som gjelder blant annet:







Årsbudsjett/økonomiplaner.
Kommuneplaner.
Tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren.
Boligprogram og reguleringssaker.
Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner.
Kulturelle- og andre kommunale tiltak som gjelder eldre.

Eldrerådet består av 7 representanter med personlig varamedlemmer, som
oppnevnes av kommunestyret og skal bestå av politikere og alderspensjonister
Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Ett
medlem med varamedlem velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Forslag
på medlemmer/varamedlemmer innhentes fra pensjonistforeningene, lag og
foreninger før behandling i kommunestyret.
Eldrerådet har i løpet av 2020 avviklet 6 møter og behandlet 39 saker. Eldrerådet
har ikke vært involvert i saker fra politiske organer. Saker som omhandler eldre bør
sendes eldrerådet før politisk behandling. Med unntak av budsjettregulering og
rusmiddelpolitisk handlingsplan er det eldrerådet selv som har tatt opp sakene som
har vært behandlet.
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Vurdering
Leder av eldrerådet og kommunedirektøren har etablert et samarbeid for å få til en
bedre oppfølging av eldrerådet.
Det har vært tema på kommunedirektørens ledermøter å ha bevissthet på å
involvere også rådene i pågående saker. Dette vil være et kontinuerlig arbeid.
Året 2020 var et spesielt år med tanke på saksbehandling og ledere som var store
deler av året i arbeid knyttet til krisehåndtering. Den erfaringen tar
administrasjonen med seg videre for å få til bedre involvering av eldrerådet og
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Økonomiske konsekvenser
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Årsmelding for Eldrerådet i Porsanger for 2020

Eldrerådet i Porsanger har i 2020 bestått av :
Bjørg H. Pedersen, leder
Britt H. Kollevåg, nestleder
Aina Hansen, medlem
Bernt J. Larsen, medlem
Eva Marie Johansen, medlem
Rudolf Olaussen, medlem; fritatt for vervet i kommunestyremøte 24.11.2020;
Nytt medlem ikke oppnevnt.
Torbjørn Pettersen, politisk valgt medlem
Helge R. Olaussen, personlig varamedlem for Torbjørn Pettersen
Solbjørg Hoff, varamedlem
Tor Reidar Boland, varamedlem
Håkon Salamonsen, varamedlem
Bjørg Sivertsen, varamedlem

Eldrerådet er et rådgivende organ i saker som gjelder eldre i kommunen. Rådet skal i sitt arbeid
ivareta eldres behov og interesser, og sette fokus på disse. Rådet skal ha til behandling alle saker
som gjelder levekår for eldre. Rådmannen samarbeider med rådet om saker av interesse for eldre
som de skal ha/har til behandling. Rådet behandler ikke saker som gjelder enkeltpersoner. Eldrerådet
arbeider med og får seg forelagt saker som gjelder blant annet:







Årsbudsjett/økonomiplaner.
Kommuneplaner.
Tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren.
Boligprogram og reguleringssaker.
Samferdselssaker og kommunikasjonsplaner.
Kulturelle- og andre kommunale tiltak som gjelder eldre.

Eldrerådet består av 7 representanter med personlig varamedlemmer, som oppnevnes av
kommunestyret og skal bestå av politikere og alderspensjonister Flertallet av rådsmedlemmene skal
være alderspensjonister i kommunen. Ett medlem med varamedlem velges av og blant
kommunestyrets medlemmer. Forslag på medlemmer/varamedlemmer innhentes fra
pensjonistforeningene, lag og foreninger før behandling i kommunestyret.

Eldrerådet har i løpet av 2020 avviklet 6 møter og behandlet 39 saker.
Vi har ikke vært involvert i saker fra politiske organer. Saker som omhandler eldre bør sendes
eldrerådet før politisk behandling. Med unntak av budsjettregulering og rusmiddelpolitisk
handlingsplan er det eldrerådet selv som har tatt opp sakene som har vært behandlet.
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Saker som har vært behandlet:
Eldrerådet har hatt orientering fra sektor for helse og omsorg og teknisk sektor i forhold til
implementering av «Leve hele livet». Vi har bedt om å få forelagt KS-rapport som ble utarbeidet for
helsesektoren for noe år siden. Rapporten er ikke mottatt.
Vi har gjentakende ganger etterlyst opprettelse av brukerutvalg i vår kommune og vil følge opp
denne saken videre, da det fortsatt ikke er opprettet brukerutvalg i Porsanger kommune.

Eldrerådet har uttrykt vår bekymring for drift og vedlikehold av kirkene i Porsanger og har tatt opp
dette. Det er avsatt 5 millioner til renovering av Lakselv kirke for 2021.

Vi er pådrivere for å få til en ny konferanse om velferdsteknologi og følger opp dette opp videre.
Det samme gjelder kommunens ansvar for at innbyggerne blir i stand til å takle digitale løsninger.

I forbindelse med budsjettreguleringen tok vi opp vår bekymring for fremtidig avlastningstilbud.
Avlastningstilbudet er nå på plass og skal fungere tilfredsstillende.
Videre hadde vi følgende innspill:
Alle deltidsstillinger omgjøres til heltidsstillinger i størst mulig grad. Små stillinger under 50 % fjernes.
Det anbefales at det opprettes egen stilling for ruskonsulent og kreftsykepleier.
Det skal være sykepleier på alle vakter i døgnet i hjemmetjenesten.
Arbeidet med utredning om helsestasjon for voksne prioriteres.
Disse innspillene forventes kommentert av kommunedirektøren på neste møte i eldrerådet i februar
2021.

På grunn av koronatiltakene har aktivitetene vi planla i regi av «Den kulturelle spaserstokken» blitt
svært begrenset i året som gikk. Men i tillegg til markering av eldredagen fikk vi til noen alternative
aktiviteter i samarbeid med kirka: allsang i kirka før jul og minikonsert med korpset i romjula.
Vi markerte den internasjonale dagen for vold og overgrep mot eldre 15. juni med stand som delte ut
informasjon.
Eldrerådet i Porsanger synes at Porsanger kommune har taklet koronasituasjonen veldig bra, både i
forhold til tiltak og generell informasjon til befolkningen – noe både de ansatte og administrasjonen
fortjener ros for.
Lakselv, den 19.1.2021

Bjørg H. Pedersen
Leder for eldrerådet i Porsanger
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PS 21/12 Annet

50

