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Samarbeidsavtale for helseledernettverket Interkommunalt politisk råd, Trøndelag
sørvest, Lakseregionen «Trøndelag sørvest, Helse»

Kommunedirektørutvalg

Helseledernettverket

AU helse

Faggruppe

Faggruppe

Faggruppe

Avtalen erstatter gjeldene mandat for helsesamarbeidet i Orkdalsregionen datert XX

1.Utvalgets forankring
Kommunelovens §18-4 fastslår at regionrådet ved representantskapet (interkommunalt politisk råd)
står fritt til å opprette organ og utvalg og utøver myndighet over disse.
Samarbeidsavtale for interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen §5 gir rådet
mulighet til å oppnevne andre utvalg om dette er hensiktsmessig.

2. Samarbeidende kommuner
Heim, Orkland, Hitra, Frøya, Skaun, Rindal og Rennebu kommuner

3. Formål med avtalen
Formålet med er avtalen er at den skal bidra til kvalitet, kompetanse og utvikling i
helsetjenestene i kommunene og i regionen.
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4.Avtalepartenes forpliktelser
Kommunene skal bidra til god og likeverdig samhandling for å oppnå økt kvalitet i de
kommunale helsetjenestene. Avtalen tar utgangspunkt i nasjonale, regionale og lokale mål
for å fremme læring og utvikling.

5.Forankring
Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen jfr. Kommunelovens §18-1 er
deltakerkommunenes felles utviklings- og samordningsorgan, og har som formål å ivareta
felles interesser, utarbeide felles strategier og styrke regionens utvikling i en nasjonal og
internasjonal konkurransesituasjon
Den enkelte kommune har som forvaltningsenhet ansvar for kvalitets- og
kompetanseutvikling i sin kommune. Nettverket er ikke et kommunalt oppgavefelleskap
med hjemmel i kommuneloven, men et samarbeidsforum som beskriver rammer for
regionens samarbeid for kompetanse, utvikling og prosjekter på helseområdet.
Nettverket rapporterer til IPR gjennom orienteringer og årsmeldinger. Nettverket forbereder
også saker før behandling i kommunedirektørutvalget og politiske utvalg.

6. Organisering av nettverket
a. Medlemmer
Nettverket består av helseledere i medlemskommunene nevnt under punkt 1. Andre kan
delta etter behov.
Fra sekretariatet deltar utviklingsveileder. Innføringsleder for helseplattformen og
kreftkoordinator deltar etter behov og på sak. Regionens deltaker i ASU møter på sak og ved
behov.

b. Ledelse av nettverket
Det avholdes årsmøte i juni. Årsmøtet velger leder, nestleder og vara, samt valgkomite`
Leder og nestleder velges blant kommunalsjefer/ helseledere i medlemskommunene. Leder
og Nestleder velges for ulike år, og for 2 år.
Det velges videre 1 styremedlem med vara.
Leder, nesteleder og styremedlem utgjør sammen med sekretariatet AU
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Valgkomiteen består av to medlemmer og velges for 2 år.

c. Utviklingsveileder
Utviklingsveileder koordinerer arbeidet i helseledernettverket og er nettverkets
representant i AU, regionrådet og kommunedirektørutvalget.
Stillingens størrelse er 100%
Leder for helsesamarbeidet er tilsatt i sekretariatet i IPR Trøndelag sørvest.
Leder for helsesamarbeidet skal bidra til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrke det kommunale tjenestetilbudet innen helse- og omsorgstjenestene i regionen
Skape en felles arena for samhandling av utviklingsstrategier, tiltak og prosjekter.
Styrke kompetanseutviklingen og samarbeidet på helseområdet i kommunene
Utvikle kommunehelsetjenesten til lærende organisasjoner
Bidra til innovasjon i kommunenes helse - og omsorgstjenester
Bidra til gode avtaleprosesser ved oppfølging og revisjon av avtaler/delavtaler med
helseforetaket på systemnivå
Bidra til at kommunene fremstår som en samlet og likeverdig part i samarbeid og
forhandlinger med helseforetakene
Etablere gode arenaer for kompetanse og erfaringsdeling på tvers av
kommunegrenser i regionen
Ha god dialog med regionale fagmyndigheter (Statsforvalteren, Fylkeskommunen og
regionale helseforetak)
God dialog med FOU og kompetansemiljøer
Bidra til at kommunene i regionen oppnår målsettinger i tråd med nasjonale føringer
d. Arbeidsform

Det inviteres til 6 møter årlig i helseledernettverket.
Møtene forberedes av arbeidsutvalget.
Møteplan koordineres med øvrige møter i IPR

7.0 Økonomi
Utgifter til leder av helsesamarbeidet og drift av helseledernettverket fordeles mellom
kommunene etter Agdenesmodellen. .

8.0 Varighet
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01.06. 21- 31.12. 22- tilpasses
Avtalen tas opp til vurdering en gang i året

