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Sandnessjøen, 02. desember 2020

Stig Sørra (sign.)
Referent/sekretariatsleder

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
01.12.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
48/20

Tittel
Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
-------------------------------------------------------------------

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
01.12.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
49/20

Tittel
Godkjenning av protokoll fra AU-møtet 30.10.20

Forslag til vedtak
Protokoll fra AU-møtet 30.10.20 godkjennes.
Vedtak
Protokoll fra AU-møtet 30.10.20 godkjennes.
-------------------------------------------------------------------

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
01.12.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
50/20

Tittel
Nye Helgelandssykehuset – Frikjøp administrative ressurser

Forslag til vedtak
Arbeidsutvalget anmoder styringsgruppen for «Nye Helgelandssykehuset» å få fremlagt et
budsjett med en oversikt over hovedaktiviteter for arbeidet i prosjektet «Nye
Helgelandssykehuset».
Vedtak mht frikjøp av administrative ressurser i Alstahaug kommune og Mosjøen og omegn
næringsselskap KF bør også etterspørres.
Vedtak
- Sekretariatet i Helgelandsrådet bistår styringsgruppen med sekretariatsfunksjoner og
fører prosjektregnskapet for prosjektet «HSYK 2025». MoN og Alstahaug kommune
bidrar inn med administrative-/faglige ressurser (frikjøp) som vedtatt.
- Kommunenes innbetalte andeler til prosjektet «HSYK 2025» overføres fra MoN til
Helgelandsrådet.
- MoN og Alstahaug kommune fakturerer Helgelandsrådet for påførte kostnader og frikjøp
av hhv daglig leder og kommuneoverlege, iht vedtatt budsjett og handlingsplan for
prosjektet.
- Restmidler/ubrukte midler overføres 2021 og stilles til disposisjon for det videre arbeid i
prosjektet. Budsjett, frikjøpsvedtak, oversikt over gjennomførte tiltak og forslag til revidert
handlingsplan utarbeides av MoN/AK og presenteres styringsgruppen.

------------------------------------------------------------------Vedlegg: Faktura fra MoN
Saksutredning
Det vises til vedtak i AU-sak 10/20 HSYK 2025 - Organisering og finansiering av det videre
arbeid.
Følgende ble vedtatt;
- Det anbefales at den administrative ressursen i forbindelse med de 12 kommunenes
arbeidet med HSYK 2025 tilføres en kapitalbase på kr 1 500 000. Kostnaden fordeles
deltakerkommunen med kr 24,25 per innbygger, samlet kr 1 000 000. Kr 500 000
belastes regionrådets frie egenkapital.
-

Bindal kommune frigjøres fra finansieringen, og Hattfjelldal kommune forespørres om
deltakelse.

-

MoN bes om å utarbeide et budsjett med en oversikt over hovedaktiviteter for det
planlagt arbeidet. Sekretariatet bistår i dialogen med deltakerkommunen.

-

Grunnlaget for det videre arbeidet er vedtaket fra foretaksmøtet 27. januar 2020 i Helse
Nord RHF, Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering.

Sekretariatet mottok i september faktura fra MON KF på kr 500 000. Denne er ikke
effektuert. Med henvisning til vedtaket i AU-sak 10/20 bes styringsgruppen til «Nye
Helgelandssykehuset» etterspørre vedtatt budsjett og en oversikt over hovedaktiviteter for
arbeidet. Et vedtatt budsjett med hovedaktiviteter vil danne grunnlag for overføring av kapital
fra Helgelandsrådet til «prosjektet».
I saksfremlegget i AU-sak 10/20 er det beskrevet at innbetalingene fra kommunene og
Helgelandsrådet skal benyttes til frikjøp av administrative ressurser «for inntil et år i 50 %
stilling». Det vil på bakgrunn av dette også være riktig å etterspørre frikjøpsvedtak fra
Alstahaug kommune og MoN KF.
Konklusjon
Arbeidsutvalget anmoder styringsgruppen for «Nye Helgelandssykehuset» å få fremlagt et
budsjett med en oversikt over hovedaktiviteter for arbeidet. Videre etterspørres det vedtak
mht frikjøp av administrative ressurser. Dette vil danne grunnlag for overføring av kapital iht
vedtak i AU-sak 10/20.

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
01.12.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
51/20

Tittel
Helgeland Rehabilitering – søknad om prosjektstøtte

Forslag til vedtak:
Sømna kommune og prosjektet «Helgeland rehabilitering» innvilges kr. 250 000 i
prosjektstøtte. Dette forutsetter at en tilstrekkelig andel av kommunene tilslutter seg
prosjektet. Beløpet belastes «utviklingsfondet».
Ved bortfall av KS som bidragsyter bistår sekretariatet Sømna kommune i å kontakte
kommunen i Helgelandsrådet for om mulig å dele på prosjektkostnadene.
Vedtak:
Sømna kommune og prosjektet «Helgeland rehabilitering» innvilges kr. 250 000 i
prosjektstøtte. Dette forutsetter at en tilstrekkelig andel av kommunene tilslutter seg
prosjektet. Beløpet belastes «utviklingsfondet».
Ved bortfall av KS som bidragsyter bistår sekretariatet Sømna kommune i å kontakte
kommunen i Helgelandsrådet for om mulig å dele på prosjektkostnadene.

------------------------------------------------------------------Vedlegg:

Søknad om OU-midler for utvikling av Helgeland rehabilitering
Felles saksfremlegg «Helgeland rehabilitering)

Saksutredning
Det vises til søknad om OU-midler for utvikling av Helgeland Rehabilitering fra Sømna
kommune og til felles saksfremlegg «Helgeland Rehabilitering» sendt fra Sømna kommune
til alle kommunene i Helgelandsrådet (se vedlegg).
For å gjennomføre prosjektet som vil avklare om det er mulig å få til et samarbeidsprosjekt
om Helgeland rehabilitering er det behov for støtte til ekstern konsulentbistand, juridisk
kompetanse og en samfunnsøkonomisk analyse.
Oppgaver i prosjektet vil bli:
● Kartlegging av eksisterende tjenester i kommunene
● Intervjuer med fagpersoner i de ulike kommunene
● Utarbeide rammer for et faglig samarbeid
● Utrede både juridiske og økonomiske muligheter og konsekvenser for et
interkommunalt samarbeid

●

Utarbeide et beslutningsgrunnlag for de involverte kommunene sine kommunestyrer

●

Utprøving av ulike løsninger for hvordan Helgeland rehabilitering kan bidra til å sikre
at kommunene sammen og hver for seg kan levere forsvarlige rehabiliteringstjenester
innenfor rammen av effektiv ressursbruk.
Utvikle og tilpasse dagens drift ved Helgeland rehabilitering til å imøtekomme de
behov som fremkommer i utviklingsprosjektet i kommunene.

●

Dette er en kostnad ingen av de enkelte kommunene er i stand til å ta på egenhånd. Sømna
kommune har tatt initiativ til et prosjekt for å avklare hva det vil koste å få til et
interkommunalt samarbeid, samt hvilket faglig innhold det er behov for at legges til rette for
dette tilbudet.
De interne kostnadene som legges til grunn er én prosjektleder samt tidsressurs hos alle
kommuner i kartleggingsarbeidet som dekkes av kommunene selv. Det søkes om
finansiering av kartlegging og utredning av et interkommunalt i samarbeid fra KS gjennom
OU-midler.
Konklusjon
Med bakgrunn i mottatt søknad og under forutsetning om at en tilstrekkelig andel av
kommunene tilslutter seg prosjektet, samt bidrag fra KS, anbefaler sekretariatet at
Helgelandsrådet bidrar inn i prosjektarbeidet med kr. 250 000.
Dersom prosjektet ikke tildeles OU-midler fra KS, søkes det om finansiering av hele
prosjektet gjennom Helgelandsrådet med en total ramme på kr.1 675 000. Dette er et beløp
som Helgelandsrådet ikke har likvider til å kunne bidra med, og vil da følgelig ikke kunne
anbefales. Ved bortfall av KS som bidragsyter anbefales sekretariatet at Sømna kommune
kontakter kommunen i Helgelandsrådet for om mulig å dele på prosjektkostnadene.

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
01.12.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
52/20

Tittel
Interkommunalt samarbeid om bo- og omsorgstilbud til psykisk syke med
behov for langvarige kommunale tjenester – veien videre

Forslag til vedtak
Helgelandsrådet og Rådmannsforumet har signalisert et ønske om å få til et
samarbeidsprosjekt som omhandler temaet interkommunalt samarbeid om bo- og
omsorgstilbud til psykisk syke med behov for langvarige kommunale tjenester.
Arbeidsutvalget anbefaler ikke å starte opp et slik arbeid før én, eller flere kommuner i lag,
tar eierskap i etableringen av et slikt prosjekt.
Vedtak
Saken utsettes.
Sekretariatet bes kontakte Leirfjord kommune og Sømna kommune med formål om å få
tilbakemelding om det er interesse for å ta eierskap/ledelse i et oppstartsarbeid/forstudie.
Herøy kommunes erfaringer med saksfeltet kan også være av interesse ifm et slik arbeid.
------------------------------------------------------------------Vedlegg:
Presentasjon 16.09.2020 – Interkommunalt samarbeid om bo- og
omsorgstilbud til psykisk syke med behov for langvarige kommunale tjenester

Saksutredning
Det vises til vedtak fra Helgelandsrådet i sak 22/20 Eventuelt – Ressurskrevende brukere og
til vedtak i Rådmannsforum i sak 03/20 Ressurskrevende brukere – diskusjon,
muligheter/utfordringer.
Denne saken ble spilt inn som sak under eventuelt av Leirfjord kommune i møte i
Helgelandsrådet 11. juni 2020. Vedtaket her ble at Rådmannsutvalget ble utfordret til å ta
diskusjonene videre.
Rådmannsutvalget støtter anmodningen fra kommunaldirektør Arne Johansen om å starte et
arbeid med å få etablert en forstudie innenfor temaet. I sitt vedtak sender Rådmannsforumet
saken videre til AU og sekretariatet.
Sekretariatets vurdering er at dette er et område hvor det ligger muligheter til å hente ut
synergier i forbindelse med kommunal samordning/samarbeid, både innenfor økonomi, faglig
utvikling og økt kvalitet i tjenesten. Inntrykket er at det er de mindre kommunene som her har
størst ønske om å få etablert et slik samarbeid, mens de større kommunen opplever at de
har et tilbud som er tilfredsstillende.

I diskusjonen i Rådmannsforumet den 16. september informerte rådmannen i Herøy
kommune at de har fått etablert en tjeneste innenfor dette fagfeltet som er godt, dette etter at
det ble etablert et prosjekt i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.
Utfordringsbilde i kommunene (fra vedlagte presentasjon)
På generelt grunnlag er utfordringene for kommunen i dag innenfor denne tjenesten:
- Hver for seg klarer ikke kommunen å håndtere brukere som krever spesialiserte
ressurser og fagkompetanse
- Kommunene blir tvunget til å kjøpe tjenester ekstern
Kvaliteten på tjenesten til de aktuelle brukerne er i mange tilfeller ikke tilfredsstillende:
- Ved kjøp av private tjenester får ikke kommunen tilgang til kompetansen i private tiltak,
og blir avhengig av å fortsette å kjøpe tjenester
Kommunene må få kontroll på drift og kvalitet:
- Sikre at kompetanse og ressurser blir tilgjengelig i kommunene også for andre
innbyggere med rus- og psykiske lidelser
- Et interkommunalt bo- og omsorgstilbud vil gi stordriftsfordeler som kommer alle
kommunene og deres innbyggere til gode
Utfordringsbilde i spesialisthelsetjenesten (fra vedlagte presentasjon)
Helseforetakene har veiledningsplikt ovenfor kommunene:
- Geografi
- Ulikt tjenestetilbud til brukerne
- Manglende tjenestetilbud
Helseforetakene ønsker bedre overganger for pasientene til kommunehelsetjenesten:
- Unngå at oppnådde resultater fra behandling i spesialisthelsetjenesten forsvinner som
følge av manglende fagtilbud og kompetanse i kommunene
Fra stortingsmelding 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet
står følgende:
- «Det vil være fordeler ved å samle en større del av rehabiliteringsansvaret i
kommunene. Overføring av ansvar til kommunen vil bl.a. kunne gi bedre og mer
helhetlige løsninger for pasienter og brukere […..]. Det vil også gi kommunene sterkere
insentiver til å satse mer på forebygging og rehabilitering».
- «Videre skal spesialisthelsetjenesten sørge for råd og veiledning til kommunen om
opplegg for enkeltpasienter, og råd og veiledning til ansatte i kommunen».
Konklusjon
Så langt har diskusjonen i Helgelandsrådet og i Rådmannsforumet signalisert et ønske om å
få til et samarbeidsprosjekt som omhandler temaet interkommunalt samarbeid om bo- og
omsorgstilbud til psykisk syke med behov for langvarige kommunale tjenester. Videre har
Helgelanssykehuset ved samhandlingssjefen signalisert i samtale med sekretariatet at et slik
arbeid også kan være av interesse for de, i rammen av etableringen av det fremtidige
Helsefellesskapet.
Utfordringen er å finne en organisatorisk enhet, en kommune eller en samarbeidspartner,
som har tid og ressurser til å ta på seg ansvaret for å få starte opp et slikt arbeid. Skal et slik
arbeid lykkes er det viktig at én, eller flere kommuner i lag, føler et eierskap til arbeidet. Fra
sekretariatets side anbefales det ikke å starte opp et slik arbeid før dette er på plass.

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
01.12.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
53/20

Tittel
Regionvekstavtale med fylkesrådet i Nordland - Handlingsplan

Forslag til vedtak
Handlingsplanen vedtas med de merknader som kom frem i møtet.
Vedtak
Handlingsplanen vedtas med de merknader som kom frem i møtet
------------------------------------------------------------------Vedlegg:
Handlingsplan Helgelandsrådet
E-post fra Greta Johansen – Innstilling til vedtak i fylkesrådet

Saksutredning
Det vises til vedtak i AU-sak 43/20 Regionvekstavtale med fylkesrådet i Nordland.
I forrige AU- møte ble ikke handlingsplanen gjennomgått. Sekretariatet ser det som
formålstjenlig at denne gjennomgås av AU samt at vedtak i sak 43/20 og handlingsplanen
omdeles våre utvalg/komiteer til informasjon.
Vedtaket i AU-sak 43/20 sier at AU ved leder er Helgelandsrådet sitt kontaktpunkt utad.
Dette betyr ikke, slik sekretariatet vurderer det, at komiteene ved sine ledere ikke kan stå i
dialog med fylkesrådsmedlemmer/administrasjonen i fylkeskommunen i forbindelse med
utvalgs-/komitearbeid.
Etter revidering av vår samarbeidsavtale i 2021 vil relasjonen mellom utvalg/komiteer,
arbeidsutvalg, Helgelandsrådet og sekretariatet bli tydeliggjort. Som et resultat av dette
arbeid vil man også kunne endre på hvem/hvilke organ i Helgelandsrådet som kommuniserer
på vegna av rådet.

Konklusjon
Arbeidsutvalget bes gjennomgå handlingsplanen og denne vil danne grunnlag for den
formelle signeringen av regionvekstavtalen. Handlingsplanen omdeles våre utvalg/komiteer.

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
01.12.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
54/20

Tittel
Samarbeidsavtale - Festspillene Helgeland

Forslag til vedtak
Arbeidsutvalget innstiller til Helgelandsrådet:
- Helgelandsrådet tilslutter seg det fremlagte avtaleutkastet.
- Sekretariatet utarbeidet et forslag til inndekning av et årlig tilskudd på kr. 100 000 i
forbindelse med budsjett og økonomiplanarbidet 2022 – 2024 for Helgelandsrådet.
Vedtak
Arbeidsutvalget innstiller til Helgelandsrådet:
- Helgelandsrådet tilslutter seg det fremlagte avtaleutkastet
- Sekretariatet utarbeidet et forslag til inndekning av et årlig tilskudd på kr. 100 000 i
forbindelse med budsjett og økonomiplanarbidet 2022 – 2024 for Helgelandsrådet.

------------------------------------------------------------------Vedlegg: Utkast til Samarbeidsavtale Helgelandsrådet og Festspillene Helgeland 2021-2021
Saksutredning
Det vises til tidligere behandling av søknad om støtte til prosjektet «Heile Helgeland» fra
Festspillene Helgeland.
I forbindelse med årets festspill mottok Helgelandsrådet en søknad om støtte til
delprosjektet/arrangementet «Heile Helgeland». Dette arrangementet ble avlyst grunnet
koronasituasjonen og støtte følgelig ikke utbetalt. Det ble i forbindelse med
søknadsbehandlingen i Helgelandsrådet gitt et signal om at Helgelandsrådet burde ha et
formalisert samarbeid med Festspillene Helgeland på et overordnet nivå.
I ettertid har sekretariatet hatt samtaler med festspillsjef Carl Ninian Wika om mulig
samarbeid og hvordan dette eventuelt kan organiseres. På bakgrunn i disse samtalene har
Festspillene Helgeland utarbeidet et utkast til samarbeidsavtale (se vedlegg).
Sekretariatets vurdering er at avtaleutkastet retter seg inn mot to fokusområder, unge
kunstnere og utøvere og Helgeland som kulturarena. I tillegg er Bodø2024 beskrevet hvor
Festspillene Helgeland blir Helgelandsrådet sitt hovedbidrag inn mot Bodø2024.
I avtaleutkastet er det signalisert et årlig bidrag fra Helgelandsrådet på kr. 200 000. Beløpets
størrelse er etter sekretariatets vurdering stort, men på et nivå som vil medfører en
forpliktelse fra begge parter. Med det menes det at her må Festspillene Helgeland levere
samtidig som dette forplikter Helgelandsrådet til å delta inn samarbeidet som en aktiv
hovedsamarbeidspartner.

Konklusjon
Samarbeidsavtalen legger til rette for at Helgelandsrådet blir en av Festspillene Helgeland
sine hovedsamarbeidspartnere og med det invitert inn i festspillenes referansegruppe,
sammen med andre hovedsamarbeidspartnere.
Et årlig økonomisk bidrag på kr 100 000 i avtaleperiodens varighet på 4 år er et betydelig
beløp, men etter sekretariatet sin vurdering overkommelig. Dette betyr at Helgelandsrådet tar
en rolle på vegne av våre 12 kommuner, og hvor kommunen med dette som bakgrunn kan
rette sine kulturtilskudd inn mot lokale initiativer.
Vider vil sekretariatet i forbindelse med budsjettarbeidet 2022 utferdige en sak som
omhandler påfyll av kapital til Helgelandsrådet sitt utviklingsfond og samferdselsfond. Dette
etter at temaet var diskutert i rådmannforumet i september. Her er det en forventning fra
sekretariatets side at kommunene må bidra.

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
01.12.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
55/20

Tittel
Møteplan 2021

Forslag til vedtak
Fremlagte møteplan vedtas med de endringer som kom frem i møtet.
Vedtak
Fremlagte møteplan vedtas med de endringer som kom frem i møtet.
------------------------------------------------------------------Vedlegg: Utkast til møteplan 2021
Momenter diskutert:
- Møtene legges til torsdag/fredag, med oppstart kl.16:00 torsdag og avslutning inne
kl.13:00 fredag. Dette da tirsdag-torsdag er dager som blir benyttet til formannskaps/kommunestyremøter, samt eksterne møter hvor kommunen deltar.
- Dette legger til rette for at torsdagen kan benyttes til andre møter, samt at man får
muligheten for en sosial samling torsdag kveld. Møtene avsluttes med lunsj fredag slik at
deltakerne med lang reisevei kommer seg hjem fredag ettermiddag/tidlig kveld.

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
01.12.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
56/20

Tittel
Eventuelt

Ingen saker innmeldt.

-------------------------------------------------------------------

