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SAKEN GJELDER: 
ORIENTERING - FORESPØRSEL OM Å BLI KONTORKOMMUNE FOR 
SEKRETARIATET I REGIONRÅDET I ORKDALSREGIONEN OG SIO 
UTVIKLING  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
Forespørsel om å bli kontorkommune for sekretariatet i regionrådet i Orkdalregionen, og SiO 
utvikling (1). 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Skaun kommune har blitt forespurt om å stille seg til rådighet som kontorkommune for sekretariat 
for Orkdalsregionen, og den kommende funksjonen SiO utvikling.  Dette er tenkt organisert etter 
kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid. 
 
Bakgrunnen for denne forespørsel er at SiO kommunene med Orkdal som vertskommune inngår 
et samarbeid hvor St Olavs hospital Orkdal drifter legevakt og kommunale akuttdøgnsenger 
(KAD).   I denne prosessen har det vært uttrykt et ønske om å resette utviklingsarbeidet innen SiO, 
dette arbeidet har vært ivaretatt av koordinatornettverket som består av en lederrepresentant fra 
hver av deltakerkommunene og hvor leder for SiO har driftet nettverket.  For Skaun kommune har 
rådgiver Erik Eide vært representant siden juni 2015. 
 
Det siste året har SiO og videre utvikling vært et gjennomgående tema i ordfører- og 
rådmannkollegiet i Orkdalsregionen.  Det ser ut til å kunne være bred enighet om å inngå en avtale 
med St Olavs Hospital Orkdal om drift av legevakt og KAD.  Det foreligger ikke noe ferdig 
avtaleutkast ennå, og det er heller ikke avgjort i hvilken form man skal ha organisere samarbeidet.  
Orkdal kommune har uttrykt ønske om å organisere den nye driften av legevakt og KAD som et 
administrativt interkommunalt samarbeid og hvor Orkdal er vertskommune, mens det har vært 
diskusjon om hvordan man sikrer en utviklingsorientert drift av SiO og hvordan dette kan 
organiseres. 
 
Gjennom en lengre periode har det også vært uttrykt til dels sterk misnøye fra 
samarbeidskommunene med hvordan Orkdal kommune har håndtert rollen som vertskommune 
både fra administrasjon og politiske representanter. Vertskommunen var også lite villig til å utrede 
om psykisk helse og kommunale akuttdøgnsenger som de øvrige samarbeidskommunene hadde et 
sterkt ønske om å gjøre i fellesskap.  I prosessen med å utrede en felles tjeneste som omfattet 
legevakt og KAD i samarbeid med St Olavs Hospital Orkdal var det en lukket prosess med høyt 
tempo som ikke involverte samarbeidskommunene.   
 
Samtidig er viktig å se på at oppgaveløsningen knyttet til legevakt og KAD senger gjennomføres 
godt, og SiO har fått mye positiv oppmerksomhet også nasjonalt hvordan man har organisert 
kreftomsorg med en felles ressurs.  I tillegg har innsatsen fra SiO bidratt til at det opprettes et 
desentralisert tilbud om sykepleieutdanning. 
 



Skaun kommune har både gjennom koordinatornettverk og rådmannen etterlyst en bred 
evaluering av SiO, men dette har ikke blitt gjennomført.  Dette er en svakhet og det kan være en 
fare for at det etableres myter. En bred og ekstern evaluering kunne bidratt til at man bygger på den 
videre organisasjonen på det som har fungert, og at organisasjon og driftsform har blitt et resultat 
av hva kommunene i SiO har hatt ønsker og vilje til å gjennomføre. 
 
Det er flere årsaker til at man nå ønsker å endre på hvordan man driver utviklingsarbeidet og de 
vesentligste årsakene er:  

- Rådmannskollegiet og koordinatornettverket har manglet en arena for samhandling og 

prioritering. 

- Det har vært et forventningsgap når det gjeldet utviklingsarbeid, og dette knytter seg 

spesielt til å få opprettet en felles samfunnsmedisiner som var en av intensjonene ved 

oppstart.  Et annet fagfelt man ikke har fått gjennomført noe på er innen velferdsteknologi. 

- Tiltak fra koordinatornettverket har manglet forankring i de respektive 

deltakerkommunene og det har vært uklare og ulike prioriteringer blant 

deltakerkommunene. 

- Vertskommune samarbeid med nemd gjør at alle deltakerkommunene må være enige i 

tiltak.  

- Samarbeidskommunene er ulike når det gjelder demografi, avstander og lokale forhold, og 

har derfor ulike preferanser når det gjelder felles tjenester innenfor SiO. 

Helse- og mestring i Skaun står overfor flere store utfordringer i de neste årene, og det er ikke noen 
uttømmende oversikt over tema som gjengis: 

- Innføring av helseplattformen vil kreve en betydelig implementeringsinnsats. 

- Innføring av velferdsteknologiske løsninger vil tilta, og hvordan skal man organisere 

mottak av varsler fra ulik sensorteknologi? 

- Befolkningsveksten gjør at vi må bygge opp kapasitet innenfor de fleste tjenestene for å 

opprettholde dagens dekningsgrader. Hvordan skal vi sikre at greier å rekruttere gode 

medarbeidere i en stadig sterkere konkurranse med andre kommuner og 

spesialisthelsetjenesten? 

 
Løsningen på disse utfordringene krever et samarbeid med en eller flere andre kommuner, og når 
det gjelder velferdsteknologi har samarbeidet med Melhus og Midtre Gauldal bidratt til et større 
kompetansemiljø og en større gjennomføringsevne enn hva vi ville ha greidd alene.   
Rådmannen ser at det er flere problemstillinger knyttet til forespørselen om å være vertskommune 
for utviklingsoppgavene innenfor SiO som man må ta stilling til.  Rådmannen vil legge frem en sak 
til politisk behandling, men har behov for å avklare noen sentrale problemstillinger: 

- Hvilke fordeler og ulemper er knyttet til å skille selve oppgaveløsningen fra 

utviklingsoppgavene?  

- Hvordan sikre gode og effektive beslutningsprosesser innenfor drift og utvikling? 

- Hvilke arenaer for samhandling skal man ha med driftsoppgavene knyttet til legevakt og 

KAD, når ansvaret for disse er lagt til Orkdal som vertskommune? 

- Hvilke arbeidsoppgaver er knyttet til drift og hvilke er knyttet til utvikling? 

- Hvilke ambisjoner har deltakerkommunene knyttet til videreutvikling av samarbeidet? 

- Hva har Skaun kommune behov for å få utredet for å kunne gå videre med denne 

forespørselen? 

 
Rådmannen vil orientere ytterligere om saken i møtet med Formannskapet. 



 
 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Ikke aktuelt i denne omgang. 
 
 
 


