
 
 

Vedlegg 3: Økonomi 
 
En interkommunal samhandlingssjef krever finansiering fra kommunenes side. Anbefalingen om å ha 
en 100% stilling synes nødvendig, jamfør de geografiske og kommunikasjonsmessige utfordringene i 
Helgelandssykehusets nedslagsfelt.  
 

Tilskudd 
Helse- og omsorgsdepartementet etablerte gjennom revidert nasjonalbudsjett 2020 en 
tilskuddsordning til etablering av sekretariatsfunksjon for kommunene i helsefellesskapet, med formål 
om å delfinansiere en kommunal sekretariatsfunksjon. Ordningen er slik innrettet at én kommune må 
søke på vegne av de øvrige kommunene i helsefellesskapet, og ivareta arbeidsgiveransvaret. 
Ordningen er forespeilet skal vare i perioden 2020-2023. Etablering av tilskuddet viser at det fra 
nasjonale myndigheter er sterkt ønsket å få etablert partnerskapsløsninger, og senker den økonomiske 
terskelen for kommunene til å tilslutte seg ordningen. Tilskuddet utgjør X  mill kroner pr år og vil dekke 
ca X % stilling.  
 
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. 
 
Tilskuddet utgjør ca 0.250 mill pr år for helsefellesskapet. (4.8 mill fordelt likt på 19 helsefellesskap). 
Årets bevilgning er kr. 4.8 mill, og på henvendelse opplyser Helsedirektoratet at beløpet ansees som 
en halvårssum. Bevilgningen skal fordeles flatt 19 helseforetak imellom. En går utfra at årsbevilgningen 
fra og med 2021 blir knapt 10 mill, og det skulle bety at tilskuddet til kommunene blir om lag 0.5 
mill/år. 
 
 

Kostnader for interkommunal samhandlingsressurs 
Arbeidsgruppen har foreslått en interkommunal samhandlingssjef i 100% stilling.  Kostnader for 
stillingen er vist i tabellen nedenfor. Lønnsnivå er satt tilsvarende lønnsnivå Samhandlingssjef 
Helgelandssykehuset.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Budsjett interkommunal samhandlingssjef  100% stilling  

Lønn 900 000 

Pensjon 189 000 

Arb.giveravg 55 539 

Drift av kontor/ stilling 100 000 

Reise kommuner  
Total kostnad  1 244 539 

    

Finansiering   

Statlig tilskuddsordning fom. 2021  504.000.- 

Kommunal egenandel  740.539.- 

Kostnad pr innbygger   9.50 

 

• Årsandel er forutsatt at gitt nasjonal bevilgning ikke endres  
 

Kommunal egenandel 
Slik tilskuddsordningen er utformet vil den ikke dekke de samlede kostnader for en interkommunal 
samhandlingsstilling. En fordeling av kostnadene på kommunen vil være naturlig. Arbeidsgruppen har 
utredet ulike modeller for slik finansiering og anbefaler at kommunene betaler i forhold til antall 
innbyggere.  
 
 
 
 
 
 

 
 


