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Innledning/om saken
I henhold til epost fra Fylkesmannen i Vestland til kommunene den 3. august, 2020, er det satt av til
sammen 4.8 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett til å etablere en sekretariatsfunksjon for kommunene
i helsefelleskapene. Tilskuddet har halvårseffekt i 2020, og skal dekke lønnskostnader for personen som
blir tilsatt i sekretariatsfunksjonen.
Om tilskuddsordningen
Målet med tilskuddet er å 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).
Regelverket for tilskuddsordningen sier at én 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.
Tilskuddsordningen forventes å være søkbar årlig i planperioden for gjeldende Nasjonal helse- og
sykehusplan 2020- 2023, forutsatt en årlig bevilgning over statsbudsjettet.
Rapporteringsfristen er 1.4 året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret.
Regelverket er lagt ved saken.
SSEs anbefaling
Kommunene i Helse Bergens foretaksområde bør gå sammen om å søke tilskudd til å etablere en felles
sekretariatsfunksjon.
Det nedsettes en hurtigarbeidende arbeidsgruppe med representasjon fra kommunene (1 per
samarbeidsutvalg) og sykehusene.
Det pekes på én kommune som står som ansvarlig søker på vegne av kommunene, og som leder
arbeidet i arbeidsgruppen.
Samarbeidsskretariatet (SSe) bidrar til at gruppen konstitueres, og gir ev. støtte underveis i prosessen.
Søknaden behandles av samarbeidsutvalgene i desember slik at man sikrer at kommunene stiller seg
bak.
Ansvarlig søker må deretter sørge for at søknaden oversendes Helsedirektoratet i henhold til regelverket.

1

Forslag til vedtak:
Samarbeidsutvalget for Nordhordland slutter seg til SSEs anbefaling i saken. Kommunene i
samarbeidsutvalget utpeker følgende representant til arbeidsgruppen: xxxxxxxxxxx
Fristen for innmelding av representanter settes til 2.oktober 2020.
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