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i tilfelle utbrudd av mutantvirus
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1

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Midtre Gauldal kommune

Sammendrag
Med bakgrunn i at Trondheim kommune har fått påvist flere tilfeller av mutert covid-19- virus har
de vurdert situasjonen som uoversiktlig og usikker. Trondheim har på grunnlag av det iverksatt
forsterkede smitteverntiltak 10.2.21. Det har over lang tid foregått en samordning utfra
smittesituasjon og mulige tiltak i Trondheimsregionen. I den spesielle situasjonen som oppstod nå,
har nabokommunene Melhus, Orkland, Stjørdal, Malvik, Skaun , Indre-Fosen og Midtre Gauldal
samarbeidet med mål om å ha like, eller tilnærmet like, smitteverntiltak i regionen. For å få kontroll
på situasjonen, foreslås det å innføre lokale tiltak i forskrift og noen anbefalinger. Tiltak og
anbefalinger gjelder fra 11.02 kl 24.00
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
For å hindre og motvirke spredning av koronaviruset er det satt i verk en rekke inngripende nasjonale
tiltak med virkning for hele landet. Midtre Gauldal har i hele perioden hatt lavt smittetrykk, og har hatt
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som strategi å følge nasjonale tiltak. Særskilte lokale tiltak har ikke vært innført, men vi har løpende
vurdert om det har vært behov for dette på toppen av nasjonale tiltak.
Med bakgrunn i at Trondheim kommune har fått påvist flere tilfeller av mutert covid-19- virus har de
vurdert situasjonen som uoversiktlig og usikker. Trondheim har på grunnlag av det iverksatt forsterkede
smitteverntiltak 10.2.21. Det har over lang tid foregått en samordning utfra smittesituasjon og mulige
tiltak i Trondheimsregionen. I den spesielle situasjonen som oppstod nå, har nabokommunene Melhus,
Orkland, Stjørdal, Malvik, Skaun , Indre-Fosen og Midtre Gauldal samarbeidet med mål om å ha like,
eller tilnærmet like, smitteverntiltak i regionen.
Tiltakene i randkommunene er ikke fullt så kraftige og inngripende som tiltakene Trondheim kommune
vedtok 10.02.21. Midtre Gauldal ligger i utkanten av regionen, men har betydelig pendling inn og ut. Vi
bør derfor følge nabokommunene, men bør også være tydelig på mulig opphevelse av de forsterkede
tiltakene etter en uke dersom smitterisiko- og situasjon i regionen/lokalt utvikler seg i positiv retning.
Tiltak nå er viktig for å få kontroll på situasjonen.
a) Smittestatus
Midtre Gauldal har i hele perioden siden mars 2020, hatt lav smitte og en oversiktlig
smitterisikosituasjon. Dette skyldes bl.a. godt TISK-arbeid og at folk stort sett er flinke til å følge
smittereglene.
Ukenummer

Antall smittede

Antall testet

1

2

157

2

64

3

52

4
5

1

74
61

Per 9.2:
 Totalt antall smittede i 2020/21: 21
 Totalt antall tester: 1985
Andelen positive blant de som er testet har vært jevnt synkende og var siste uke på 0 %, mens den
var på 1,3 % i starten av januar. Basert på smittetallene alene er Midtre Gauldal kommune i en
gunstig smittesituasjon.
b) Bekymring knyttet til importsmitte
Den store bekymringen den siste måneden har vært import av mer smittsomme virusvarianter. Fra
kommunene i Trondheimsregionen meldes det om at boforhold og overholdelse av karantene for
arbeidsinnvandrere har vært en særlig bekymring. Trondheim kommune melder at fra sitt
innreiseregister er nær halvparten av de som har kommet fra utlandet siste uke beskrevet som
unntatt karanteneplikt. Det er videre avdekket at mange av dem som krysser av på at de skal ha
karantene i eget hjem, bor i boliger med flere andre utenlandske beboere med felles fasiliteter. Dette
er dermed ikke boliger som egner seg for karantene.
Midtre Gauldal har en del arbeidsinnvandring og vil nå styrke sitt arbeid her ved å knytte seg til
Trondheims ordning med utepatrulje. Dvs at denne patruljen også vil jobbe i Midtre Gauldal og vi
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har felles oversikt over importsmitten/innreiseregistret og tett samarbeid mellom
smittesporingsteamene.
c) Utbrudd med mutert UK virusvariant
Med utgangspunkt i smitte mellom arbeidere i en slik bolig har Trondheim kommune nå fått et
utbrudd med mutert UK virusvariant ved Smith stål på Heimdal. Dette utbruddet har også spredd
seg til Bygger’n, der en ansatt fikk påvist smitte 8.2. Stjørdal kommune har smittede som er knyttet
til utbruddet ved Smith stål, og en rekke andre kommuner i Trøndelag har nærkontakter eller
personer med økt risiko for smitte knyttet til dette utbruddet. I Melhus kommune er 22 personer
satt i karantene som følge av utbruddene. Trondheim kommune har god oversikt over personer som
har vært smitteutsatt knyttet til utbruddet ved Smith stål, men har foreløpig ikke fullstendig oversikt
over hvem som kan være utsatt for smitte ved Bygger'n. Trondheim kommunes smittesporere
arbeider for fullt med å ringe inn dette og sette opp til testing og karantene. Det er god dialog
mellom Trondheim kommune og berørte kommuner om dette.
Det er personer i Midtre Gauldal som er satt i nærkontaktkarantene som følge av kontakt med
smitte i Trondheim.
d) Nye påviste smittetilfeller med muterte virus uten link til hovedutbruddet
Den 9.2. ble det påvist to nye tilfeller av mutert virus i Trondheim, som ikke umiddelbart kan settes i
sammenheng med utbruddet knyttet til Smith stål. Det ene dreier seg om UK variant hos en person
som bor fast i Norge, der man foreløpig ikke har funnet en link mot det pågående hovedutbruddet.
Smittesporing pågår imidlertid fortsatt. Det andre tilfellet har ingen tilknytning til hovedutbruddet,
men er importsmitte med den Sør- Afrikanske varianten. Denne varianten ble også påvist 9.2. Her
kjenner man smitteveiene. De to siste personene har hatt en del kontakter og oppholdt seg en god
del i det offentlige rom i smitteførende periode, men har i likhet med ansatt på Bygger’n brukt
munnbind i tråd med gjeldende lokal forskrift i Trondheim.
Munnbindbruk vil redusere faren for smitteoverføring, men ettersom dette er ekstra smittsomme
varianter, ansees faren for smitteoverføring å fortsatt være betydelig, ikke minst i form av felles
berøringspunkt. Utover dette er det i Trondheim pr. 10.2 også påvist mutert virus hos en elev ved en
av byens barneskoler.
e) Møter i Trondheimsregionen
Midtre Gauldal kommune deltok i møter med Trondheimsregionen både 09.02 og 10.2. I møtet
redegjorde Trondheim kommune for et møte de hadde gjennomført med statsforvalteren,
Helsedirektoratet og FHI 10.2 for å sikre en felles forståelse av risikobildet og tiltak. Det var en
felles oppfatning av at selv om smittebildet i Trondheim i dag er lavt, er den noe uoversiktlige
situasjonen knyttet til Bygger’n og de to siste tilfellene bekymringsfulle. Erfaringer fra andre steder i
landet har vært at smittesituasjonen raskt har forverret seg med oppbluss av disse virusvariantene.
Det ble konkluderte med at situasjonen i Trondheim og Trøndelag oppfattes ikke å være så alvorlig
at det er behov for nasjonale vedtak, og kommunene bes i samarbeid med statsforvalteren om å
samordne lokale tiltak. Det anbefales kortvarige forsterkede tiltak for å få oversikt over situasjonen, i
første omgang av en ukes varighet, evt. med forlengelse ytterligere en uke.
Faktiske opplysninger
Formannskapet er delegert myndighet til å fatte vedtak i alle saker som ikke kommunestyret skal
avgjøre eller som ikke er delegert til andre utvalg/nemnder eller kommunedirektøren. Dette gjelder
også utvidet bruk av myndighet i hastesaker i h.h.t. kommunelovens § 11-8.
Vurdering
Basert på risikovurderinger knyttet til tilfeller med mutert covid-19 virus med stort
spredningspotensiale og hvor en foreløpig ikke har kjent smittevei, samt potensiell spredning til
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andre kommuner som har nær kontakt med Trondheim gjennom pendling, sosiale og kulturelle
aktiviteter, slik Midtre Gauldal kommune har, velger kommunedirektøren å innstille på at
formannskapet i Midtre Gauldal vedtar den vedlagte midlertidige forskriften for smittevern i Midtre
Gauldal kommune. Tiltakene er så og si sammenfallende i alle kommunene i Trondheimsregionen,
med unntak av Trondheim kommune som har innført en noe strengere regulert forskrift 10.2.
Formannskapet hadde møte 10.2 for å drøfte saken. Det var en klar forståelse i møtet om at Midtre
Gauldal deler situasjonsforståelsen i Trondheimsregionen. Formannskapet hadde en drøfting om
etterlevelse av tiltak ville være tilstrekkelig gjennom anbefalinger sett opp mot forskrift.
Administrasjonen ble bedt om utfra dette å vurdere saken og legge fram forslag til tiltak.
Kommunedirektøren har kommet til, basert på faglige anbefalinger fra
kommunelegen/smittevernlegen, at tiltakene bør fremmes både som forskrift og noen som
anbefalinger. Oppfordringen fra Statsforvalter, FHI og Helsedirektorat om å handle likt på tvers av
kommuner, veier tungt.
Faktagrunnlag for å fatte formelt vedtak om ny midlertidig forskrift
Kommunen kan med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav c) beslutte stans eller
begrensninger i kommunikasjoner når dette er nødvendig for å forebygge eller motvirke spredning
av en allmennfarlig smittsom sykdom. Covid-19 er å anse som en allmennfarlig smittsom sykdom jfr.
forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer § 1. Det følger av smittevernloven § 1-5
“Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak” at tiltak etter loven skal være basert på en
klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter
en helhetsvurdering. Det skal legges vekt på frivillig medvirkning fra den tiltaket gjelder, og av
bestemmelsens annet ledd følger det eksplisitt at tvangstiltak ikke skal være et uforholdsmessig
inngrep. Rekkevidden av disse generelle begrensningene for myndighetenes tvangsbruk må for øvrig
sees i sammenheng med borgernes grunnleggende rettigheter etter Grunnloven kapittel E og EMK.
Det følger av dette at smittevernmyndigheten fortløpende må vurdere nødvendigheten,
hensiktsmessigheten og forholdsmessigheten av de inngripende tiltak som vedtas, ut fra en til enhver
tid så godt som mulig oppdatert medisinskfaglig vurdering. I henhold til smittevernloven § 1-5 skal
smitteverntiltak etter loven være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig og et
tjenlig tiltak, og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep.
Oppsummering
Midtre Gauldal har hatt og har lite smitte i kommunen. Til tross for dette vurderes det som
nødvendig å gå utover nasjonale tiltak nå med bakgrunn i risiko for smittespredning av særlig
smittsomme virusvarianter. Dette tilsier at lokale tiltak er nødvendig i en uoversiktlig situasjon, og at
tiltakene er på samme nivå innenfor den samme bo- og arbeidsmarkedsregionen.
Kommunedirektøren mener at det er viktig raskt å vurdere situasjonen etter en uke, og at tiltakene
ev lettes dersom ikke vi opplever at smittesituasjonen utvikler seg i gal retning. Midtre Gauldal
befinner oss i ytterkanten av et mulig utbrudd, og det er da rett at vi tidlig løsner grepet om
smittesituasjonen tilsier det.
Det foreslås at kommuneoverlegen gis en alminnelig adgang til å dispensere fra påbudet.
Dispensasjonsadgangen er begrenset til “særlige tilfeller” og er med andre ord en sikkerhetsventil for
å unngå helt urimelige utslag.
Forskriften trer i kraft fra 11.02.21 kl 00.00. Det foreslås at forskriften gis virkning til og med
17.02.2021.
Påbudet kan forlenges hvis det er nødvendig, formålstjenlig og ikke er et uforholdsmessig inngrep.
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Kommunedirektørens innstilling
I samsvar med kommunens delegasjonsreglement, jfr. kommuneloven §11-8 (hastesaker), vedtar
formannskapet vedlagte forskrift på vegne av Midtre Gauldal kommunestyre.
Forskriften trer i kraft fra 11.02 kl 24.00 og gjelder til og med 17.02.2021.
Formannskapet vedtar
a) Følgende tiltak:
● Bruk av munnbind på kollektivreiser.
● Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende.
● Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc.
● Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og
i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter.
● Registrering av alle kunder på serveringssteder.
● Avstandsbegrensning på treningssenter.
● Skjenkestopp fra kl 22.00.
● Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en
meters avstand.
b) Følgende anbefalinger:
● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10
personer per husstand.
● Unngå reiser til eller besøk fra områder med ukontrollert utbrudd av muterte
virusvarianter, og hvor Trondheim nå blir ansett som en slik kommune.
● Unngå unødige reiser som medfører nærkontakt med andre på tvers av
kommunegrenser.
● Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig og
hensiktsmessig ut fra arbeidets art.
● Kommunen fraråder- og legger ikke til rette for organiserte fritidsaktiviteter og trim for
voksne eller kamper og samlinger for barn og unge.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.02.2021
Bjørn Enge fremmet følgende tillegg under siste kulepunkt bokstav b.


rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør er
tillatt.

Kommunedirektørens innstilling med tillegget fra Bjørn Enge ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
I samsvar med kommunens delegasjonsreglement, jfr. kommuneloven §11-8 (hastesaker), vedtar
formannskapet vedlagte forskrift på vegne av Midtre Gauldal kommunestyre.
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Forskriften trer i kraft fra 11.02 kl 24.00 og gjelder til og med 17.02.2021.
Formannskapet vedtar
a) Følgende tiltak:
● Bruk av munnbind på kollektivreiser.
● Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende.
● Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc.
● Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og
i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter.
● Registrering av alle kunder på serveringssteder.
● Avstandsbegrensning på treningssenter.
● Skjenkestopp fra kl 22.00.
● Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en
meters avstand.
b) Følgende anbefalinger:
● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10
personer per husstand.
● Unngå reiser til eller besøk fra områder med ukontrollert utbrudd av muterte
virusvarianter, og hvor Trondheim nå blir ansett som en slik kommune.
● Unngå unødige reiser som medfører nærkontakt med andre på tvers av
kommunegrenser.
● Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig og
hensiktsmessig ut fra arbeidets art.
● Kommunen fraråder- og legger ikke til rette for organiserte fritidsaktiviteter og trim for
voksne eller kamper og samlinger for barn og unge.
● Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
er tillatt.
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Svar på spørsmål stilt til administrasjonen fra representanten Lium
Det vises til spørsmål fra representanten Inger Jorid Lium under kommunestyrets møte den 21.01.21
om ulike forhold knyttet til arbeidet med å utarbeide turnuser ved enhet pleie og omsorg.
Som utgangspunkt for kommunedirektørens orientering ligger Kommunelovens bestemmelser om at
kommunestyrets rolle og oppgaver er knyttet til den overordnete styring og fastsetting av de
økonomiske rammene, mens det ligger til kommunedirektøren å ivareta den løpende oppfølging på
personalområdet.
Det presiseres at
- det arbeidet som her beskrives gjelder fase 1 i prosessen med å tilpasse bemanningen til
vedtatt økonomisk ramme, som innebærer en vesentlig reduksjon i antall årsverk innenfor
pleie og omsorg. Fase 1 er gjennomført for raskest mulig å redusere lønnskostnadene.
- alle involverte parter er innforstått med at fase 2 i prosessen (nye turnuser - ut fra vedtatt
økonomisk ramme, tilgjengelig kompetanse, og ut fra at så mange som mulig av de ansatte
skal ha så store stillinger som eksisterende rammer tillater) skal iverksettes så raskt som
mulig.
Omstillingsarbeidet gjennomføres i tråd med de retningslinjene som arbeidsgiver, HTV og HVO ble
enige om og skrev under på i mars 2020.
Spørsmål fra Lium:
1. Har alle ansatte/plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte deltatt i utformingen av denne
turnusen? Og er det underskrevet en arbeidsavtale for turnusen der alle parter har
godtatt/akseptert hele turnusen?
Rammeavtale for enhet for pleie og omsorg er utarbeidet og signert/undertegnet for 2021 av
enhetsleder og arbeidstakerorganisasjonene ved hovedtillitsvalgte. Denne rammeavtalen legger de
overordnede føringene for utarbeiding av turnuser og arbeidstidsordninger, samt klargjør delegasjon
og rammer for avtaler som avdelingsledere og plasstillitsvalgte kan inngå ved den enkelte avdeling.
Turnusavtale for hver enkelt avdeling og avdelingens grunnturnus (disse to er knyttet sammen)
inngås av avdelingsleder og plasstillitsvalgt. Alle grunnturnuser og turnusavtaler i pleie og omsorg er
i dag underskrevet av plasstillitsvalgte i berørt fagforening. Dette betyr at enhet for pleie og omsorg
har godkjente turnusavtaler og turnuser i alle avdelingene.

Vedrørende deltagelse og prosess for utarbeiding av turnus:
Bemanningsplaner og døgnrytmeplaner:
1. Hver avdeling som er berørt av nye turnuser/turnusendringer som følge av omstillingen har
utarbeidet ny døgnrytmeplan og bemanningsplan.
Planene er utarbeidet på en av følgende måter:
- Personalmøte med ansatte (møtetid i turnus) for ansatte med 50% stilling og mer.
Avdelingsleder har deltatt i møte. I flere av møtene er plassverneombud og/eller
tillitsvalgte invitert til å delta.
1

12

-

Tillitsvalgt, avdelingsleder og representanter fra personalgruppen har utarbeidet forslag
til døgnrytmeplan og bemanningsplan. Denne er lagt frem for ansatte for innspill og
kommentarer. Endelig plan ferdigstilles etter tilbakemelding fra ansatte.

Både verneombud og plasstillitsvalgte har vært invitert til å delta/har deltatt på flere av møtene.
2. Bemanningsplaner og døgnrytmeplaner som dannet grunnlag for nåværende grunnturnuser
er lagt frem for tillitsvalgte.
3. Bemanningsplaner og døgnrytmeplaner er lagt frem for arbeidsmiljøgruppen (her sitter
plasstillitsvalgt for avdelingen/e og plassverneombud). Ansatte får tilgang til referat fra AMG
møter.
Utarbeidelse av turnuser:
Utarbeidelse av nye turnuser har foregått på en av følgende måter:
1. Ansatte har selv laget forslag til ny turnus ut fra gitt økonomisk ramme, døgnrytmeplan
og bemanningsplan. Leder har gjort nødvendige justeringer og turnusen er lagt frem for
tillitsvalgte.
2. Tillitsvalgte, vaktbokansvarlig og/eller leder har laget forslag til turnus. Denne er lagt
fram for ansatte for innspill og tilbakemeldinger. Innspill og tilbakemeldinger varsles
leder som gjør nødvendige endringer og justeringer. Endringer legges frem for ansatte og
tillitsvalgte. Turnus sendes tillitsvalgt for godkjenning.
3. Leder har utarbeidet ett eller flere forslag som ansatte har fått komme med
tilbakemelding på. Nødvendige justeringer er gjort etter innspill fra ansatte. Endelig
turnusforslag legges fram for tillitsvalgte.
Det er ikke slik at tillitsvalgte skal delta i det konkrete og praktiske arbeidet med å utarbeide turnuser
– det er arbeidsgivers oppgave, men det skal legges til rette for at de kan komme med synspunkter
og innspill når forslag foreligger, sjekke ut/bidra til å kvalitetssikre at turnusen er utarbeidet i
henhold til gjeldende regelverk. Endelig forslag til turnus legges frem for tillitsvalgte for godkjenning.
Ansatte er også gitt mulighet til å komme med ønsker og innspill til turnus ved egen avdeling. Enten
har turnuser blitt hengt opp i avdelingene eller lagt i postkassen til hver enkelt.
I turnusarbeidet vektlegges følgende i prioritert rekkefølge:
1. Ansattes tilretteleggingsbehov ut fra sykdom eller andre forhold som er nødvendig å
hensynta
2. Arbeidsgivers vurdering av behovet for fagkompetanse. Turnusens kompetansefordeling skal
være i tråd med bemanningsplanen og kompetansebehovet beskrevet i denne.
3. Ansattes meldte ønsker og behov

2. Hva er argumentet for å innføre en stor mengde korte vakter i turnus? Hvor i systemet/
turnusen ligger selve besparelsen?
-

presisere i punkt 2 at vi snakker om fase 1 (det gjelder vel hele svaret). Så kanskje kan vi bare
legge inn en presisering av at vi raskest mulig skal til fase 2 og det er alle enig om.

2
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Ansatte i todelt turnus har gjennomsnittlig arbeidstid per uke på 35,5 timer/et dagsverk er på 7,1
time. En vanlig dagarbeider har en arbeidstid per uke på 37,5 timer/ et dagsverk på 7,5 timer. En
100% stilling har i snitt 5 arbeidsdager i uken.
Tidligere økonomisk ramme har gitt mulighet for turnuser med lengre vakter/færre oppmøter og
flere ansatte på jobb samtidig. Lengden på dagvaktene sammen med betalt matpause har bidratt til
at ansatte har kunnet ha færre antall arbeidsdager (oppmøter) og turnusfordeler som langfri ved
helg. Ny økonomisk ramme for enheten har resultert i at også den enkelte avdeling/turnus har
måttet få andre økonomiske rammer med rom for færre antall årsverk enn tidligere. Tilpasningen av
bemanningen til vedtatt økonomisk ramme gir et behov for en reduksjon på til sammen ca. 28
årsverk.
Når en avdeling har færre antall årsverk tilgjengelig når turnus skal utarbeides, må tilgjengelig
kompetanse fordeles til de tider på døgnet det er størst behov for bemanning ut fra de tjenestene
som skal gis. Videre skal arbeid på kveld og helg/arbeid på ubekvemme tider alltid justeres ned til
det som er høyst nødvendig. Dette resulterer i at avdelingene har minimumsbemanning på
ettermiddag og helg gjennom hele uken. Bemanningen reduseres også på røde dager/ helligdager for
at personalet da skal kunne ta ut så mye fri som drifta tillater.
Oppsummert betyr dette at vedtatt økonomisk ramme/antall årsverk, driftsmessige behov ved de
enkelte avdelinger og gjeldende arbeidstidsbestemmelser ikke gir rom for at alle ansatte kan gå
fulle/hele vakter på 7,5 t. Enkelte ansatte må gå kortere vakter for å dekke behovet for kompetanse
eller så må avdelingen ha en ansatte mindre på jobb en eller flere dager pr. uke. Ved den enkelte
avdeling vil det måtte være noen vakter der noen går hjem tidligere/har kortere arbeidstid enn andre
slik at det er mulig å ha tilstrekkelig med personell de fleste dager i uka.
Flertallet av de ansatte ved de fleste avdelinger har gitt tilbakemelding på at de heller ønsker flere
kortere vakter enn en færre ansatt på jobb for å få utført oppgavene. Det er også andre og mer
konkrete/detaljerte forhold som virker inn når kompetansen skal fordeles som betalt/ikke betalt
matpause, tid til personalmøter og internundervisning som en del av turnusen, m.m.
Besparelsen ved endringer i turnus ligger ved gjennomføring av flere tiltak:
- Lavere bemanning og dermed reduserte lønnskostnader
- Innføring av ubetalt matpause med pauseavvikling etter arbeidsmiljølovens
bestemmelser – AML § 10-9.
3. Har kommunen sett på andre alternativer/muligheter til virkemidler i FASE 1 for å redusere
kostnader i omstillingen - og hva er eventuelt dette?
Andre alternativer som er vurdert er innføre helgebemanning alle dager i uken, økt helgebelastning
for fast ansatte. Belastningen er vurdert til å være for stor for den enkelte sett opp mot kortere
vakter. Det er også vurdert å flytte sykehjemsbeboere på dobbeltrom for å kunne stenge en avdeling
ved sykehjemmet. Situasjonen ved sykehjemmet tilsier at dette ikke er ønskelig.
Tiltak som allerede er iverksatt:
 Redusert innleie av vikarer – kun når det vurderes som helt nødvendig.
 Det arbeides med alternative arbeidstids- og turnusordninger for å redusere kostnader og
unngå oppsigelser. Opplæring og konkret arbeid med dette er påstartet.

3
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Kommunedirektøren vil til slutt orientere om at:






Det er normalt at dagvaktene har lengre vaktlengde enn seinvaktene / kveldsvaktene. Det er
vanlig at kveldsvaktene har kortere vaktlengde enn seinvaktene - de er sjelden på 7 timer
eller mer.
Endringene i turnusene har for flere ansatte ført til færre oppmøter. En av avdelingene har
også etablert turnus med lengre dagvakter og kortere seinvakter etter innspill fra ansatte.
Dette medfører kortere vakter på kveld og ettermiddag, og flere timer på dagtid. Hviletiden
mellom vaktene er økt og dette fremheves som helsefremmende i turnuser.
Bruk av korte vakter er ikke nytt - det er også brukt tidligere.
Den enkelte ansattes stillingsprosent influerer også på vaktlengden; turnus, vakter og
stillingsprosent skal gå opp. Det er ikke rom pr. i dag for å øke ansattes stillingsandel.

4
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Utviklingsstrategi for Midtre Gauldal kommune 2019-2022, prosess for
revidering av strategien
Dokumenter i saken:
1 S Utviklingsstrategi for Midtre Gauldal kommune 2019-2022, prosess for revidering av
strategien
Sammendrag
Kommunestyret har gjennom temamøter sagt at de ønsker å revidere gjeldende utviklingsstrategi for
Midtre Gauldal. Dette for å ha tydelige og forankra mål og strategier for å skape en positiv
samfunnsutvikling når Norsk kylling flytter. I denne saken foreslås et opplegg for å lage en strategi,
som peker ut hvordan vi skal jobbe helhetlig og samle aktører, virkemidler og ressurser for sammen
øke kommunens attraktivitet som bosted, for bedrifter og som besøkssted. Skal vi lykkes, må flere
aktører i tillegg til kommunen dra lasset sammen.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Kommuneplanens samfunnsdel har et perspektiv fram til 2030 og viser hvordan Midtre Gauldal skal
utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig. Siden 2014, da
samfunnsdelen ble laget, har det skjedd store endringer i de utfordringer Midtre Gauldal står overfor
på kort og lang sikt. Samtidig er de kommunale ressursene til å arbeide med samfunnsutvikling
knappe, noe som gjør det nødvendig med tydelige prioriteringer innenfor de rammer som vedtatte
kommuneplan angir. Dette var bakgrunnen for at det i 2019 ble laget en utviklingsstrategi for Midtre
Gauldal, som bygger på kommuneplanens samfunnsdel og som konkretiserer prioriterte mål og
strategier, samt som angir tiltak.
Det er nå behov for å rullere gjeldende utviklingsstrategi av flere grunner.
- Dels for å få fornyet kraft i utviklingsstrategien, i det året Norsk kylling flytter fra
kommunen. Det er behov for en klar og tydelig strategi for samfunnsutvikling og
attraktivitet – dvs. hvordan vi skal utvikle et god og velfungerende kommuner der
innbyggere, næringsliv og besøkende ønsker å være.
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-

Dels for å lykkes, behov for å forankre en slik utviklingsstrategi enda bedre enn første
utgave. Kommunestyret vedtar strategien, men vi må få til så god forankring som mulig hos
innbyggere, næringsliv og ansatte i den kommunale organisasjonen.

Faktiske opplysninger
Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret vedtatt kommunens visjon «Kreativ
og raus». Visjonen handler om å legge til rette for og stimulere til nytenking og innovasjon i Midtre
Gauldalsamfunnet. Innbyggere og besøkende skal oppleve oss som rause, åpne og inkluderende. Det
skal være rom for den enkeltes engasjement og skaperglede innenfor arbeidsliv og frivillighet.
Kommuneplanens samfunnsdel viser også gjeldende overordnete mål og strategier for en helhetlig
utvikling av hele Midtre Gauldal kommune i et langsiktig perspektiv.
En helhetlig utvikling av kommunen fordrer at det satses aktivt på utvikling innenfor alle de
områdene der kommunen har en rolle, og kommunen har en rolle på områdene lokalmiljø/samfunnsutvikling, tjenesteutvikling, forvaltning og demokrati-/folkevalgt styring og
innbyggerinvolvering.
Gjennom «Først til framtida», Utviklingsstrategi Midtre Gauldal kommune 2019 – 2022, vedtatt i
kommunestyret den 28.02.19, har kommunestyret gitt tydelige styringssignaler om hvilke
utviklingsområder som skal prioriteres i planperioden fram til 2022 innenfor de ulike områdene der
kommunen har en rolle.
For å kunne ha en ny/revidert utviklingsstrategi klar i 2022 må arbeidet med en rullering startes opp
så raskt som mulig nå i 2021. For å komme i gang med dette arbeidet legges det nå fram et forslag til
en prosess for dette arbeidet som skal synliggjøre gangen i arbeidet. Her må det også tas stilling til
for hvilken tidshorisont en slik utviklingsstrategi bør ha, og om arbeidet skal starte opp allerede i
2021.
Vurdering
Skal kommunen lykkes med å være «først til framtida» kreves mye. Av mange suksessfaktorer for å
skape en positiv samfunnsutvikling, ønsker å kommunedirektøren å trekke fram at følgende blir
viktig for Midtre Gauldal å få til:
-

Vi må utløse stor grad av lokal utviklingskraft. Det krever at mange aktører lokalt drar lasset
sammen. Ideelt sett bør flest mulig stille seg bak valgt posisjon og strategi for lokal utvikling.
Vi må ha et felles bilde av nåsituasjonen for å bli sikrere på hvilke tiltak vi bør prioritere.
Vi må unngå ad-hoc løsninger, men tenke at langsiktig og strategisk planlegging og klare
prioriteringer for ressursbruk og innsats er viktig. En slik langsiktig planlegging og innretning
av innsatsen innbefatter også arbeidet med å sikre kommunens økonomiske rammevilkår.
Kommunen har svært mange omstillings- og utviklingsprosjekter. Vi bør nå kraftsamle disse,
dvs. sørge for at alt det vi gjør fører oss i samme retning ift. mål vi skal oppnå.
Vi må involvere næringslivet tett og likeverdig i den ekstraordinære innsatsen
(omstillingskommune) som kan bli aktuell å gå inn i med støtte fra Fylkeskommunen og
Innovasjon Norge. Målet er skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, styrke
robustheten og variasjonen i næringslivet, samt styrke utviklingsevnen hos næringsliv og
kommuner - for kommuner eller regioner hvor mange arbeidsplasser går tapt.

Det må tenkes og arbeides helhetlig om samfunnsutvikling, dvs. at vi ser sammenhengene mellom
de ulike roller og virkemidler kommunen rår over. Det er utviklingen av kommunale tjenester,
næringsutvikling, kompetanse, kultur, samferdsel og regional utvikling mv. som i sum som skal skape
en helhetlig samfunnsutvikling.
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En egnet måte å sikre en slik helhetlig og prioritert innsats på er å utarbeide og forankre en omforent
utviklingsstrategi. Det er viktig at denne er så kortfattet og så spisset som mulig slik at vi lett kan
kommunisere ut hva vi vil og hva vi gjør.
Kommunedirektøren mener at det nå ikke er tid for nye store utredninger. Vi må ta utgangspunkt i
det vi har, og heller sørge for at vi nå får en best mulig prosess og involvering av politikere,
innbyggere og ansatte. Gjennom en god og effektiv prosess skaper vi et eierforhold, sikrer
forankring og størst mulig kreativitet for å finne fram til virkningsfulle tiltak for å nå fastsatte mål og
løse forestående utfordringer.
Ønsket om bred involvering må balanseres opp mot tilgjengelige ressurser og den tid som er til
rådighet for å kunne sluttføre prosessen innenfor ønsket tidsramme. Det vi skal gjennomføre nå må
ikke bli like omfattende som en kommuneplanens samfunnsdel ville ha vært.
Oppsummert foreslår kommunedirektøren følgende:
-

Ny/revidert utviklingsstrategi skal kortfattet og tydelig peke på de strategier og tiltak Midtre
Gauldal skal følge for å øke kommunens attraktivitet som bosted, for bedrifter og som
besøkssted.
Gjennom dette arbeidet skal vi ha en prosess som bidrar til et felles lokalt løft som engasjerer
næringslivet, politikerne, kommunen og innbyggerne.
Vi skal ikke sette i gang nye utredninger, men samle de aktiviteter og prosjekter vi har
innenfor utvikling. Vi skal heller ikke ha en så omfattende prosess som gjør at vi i realiteten
utarbeider en ny kommuneplanens samfunnsdel.

Utfra dette foreslås følgende prosess for rulleringen av utviklingsstrategien:
1. Digital innbyggerundersøkelse etter mal av Orklandsstemmen
https://www.orkland.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel.529275.no.html og
Folkestemmen i Steinkjer https://www.steinkjer.kommune.no/delta-i-folkestemmen2018.6166529-58206.html
o Hensikten med undersøkelsen er å fange opp innbyggernes vurderinger av en rekke
forhold ved kommunen som bosted, og i kraft av å være meningsbærere bosatt i
kommunen.
o Spørsmålene er ikke ferdig formulert, men rettes inn mot; a) hvor fornøyde
innbyggerne er med ulike forhold ved sitt bosted b) hvordan innbyggerne ser for seg
kommunen videre framover og c) hvorvidt og på hvilken måte innbyggerne ønsker å
bidra i utviklingen av kommunen.
o Vi bør prøve å nå så mange innbyggere som mulig i dette arbeidet. I Orkland fikk de
nesten 5000 svar gjennom å bruke SMS og forhåndsvarsling i mange kanaler.
2. Dialogmøter
o Næringsforeningen
o Rådene (ungdomsråd, eldre og funksjonshemmede),
o Frivilligheten, kultur og idretten
3. Søke om status som regional omstillingskommune fra Innovasjon Norge og
Fylkeskommunen
o Dette forutsetter et bindende partnerskap med næringslivet
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o Vi må sammen lage en omstillingsplan og årlige handlingsplaner med tiltak som skal
bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, styrke robustheten og
variasjonen i næringslivet samt øke utviklingsevnen hos næringsliv og kommuner.
4. Skape et grunnlag for at Midtre Gauldal blir en god vertskommune for næringslivet. Dvs. i
dialog med næringslivet avklare:
o Hva kjennetegner en god vertskapskommune?
o Hva er de viktigste barrierene for å ta og inneha en rolle som god
vertskapskommune?
o Hvilke tiltak bør settes i verk for å styrke kommunal sektor som aktiv
næringsutvikler?
o Hva kreves fra næringslivets side for å fungere som en god samarbeidspartner?
5. Kommunedirektøren gjennomfører prosess med enhetene og deres ansatte. Det forventes at
enhetene bidrar inn mot hvilke mål og strategier kommunen bør ha, og hvordan den enkelte
enhet kan bidra til at andre enheter og kommunen samla kan nå sine mål.
Gjennomføring og organisering
Det foreslås at dette danner rammer for hvordan utviklingsstrategien skal rulleres, og at
kommunedirektøren får i ansvar å lage en mer detaljert framdriftsplan inkl. en plan for
kommunikasjon. Det kan være realistisk å få gjort en god del av punkt 1-5 til sommeren, dersom
prosessene blir effektive. Det vil ha kostnader å gjennomføre en innbyggerundersøkelse (anslagsvis
60.000-100.00 gjennom eksternt firma for datainnhenting og analyse), som det må fremmes forslag
til finansiering.
Det foreslås at
- Kommunestyret er prosjekteier, skal vedta strategien og blir orientert gjennom temamøter.
- Formannskapet blir prosjektgruppe for arbeidet og følger framdriften løpende.
- Kommunedirektøren er prosjektleder, gjennomfører og tilrettelegger. Prosjektleder bruker
utviklingsnettverket som arbeidsgruppe som gir innspill til prosess og produkt.
MG-stemmen 2021
Dialogmøter

Kommuneplanens
samfunnsdel

Statistikkkunnskapsgrunnlag
Økonomiplan
2021-2024

Omstillingskommune

Planstrategi

Utviklingsprosjekter

Ny utviklingsstrategi
2021-2024
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Kommunedirektørens innstilling
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar foreslåtte opplegg for revidering av en utviklingsstrategi for
perioden 2021 – 2024 som skal tydeliggjøre og spisse mål og strategier for samfunnsutviklingen i
Midtre Gauldal. Kommunedirektøren får i ansvar å lage en mer detaljert framdriftsplan inkl. en plan
for kommunikasjon. Formannskapet blir prosjektgruppe for arbeidet og følger framdriften løpende.
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.02.2021
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar foreslåtte opplegg for revidering av en utviklingsstrategi for
perioden 2021 – 2024 som skal tydeliggjøre og spisse mål og strategier for samfunnsutviklingen i
Midtre Gauldal. Kommunedirektøren får i ansvar å lage en mer detaljert framdriftsplan inkl. en plan
for kommunikasjon. Formannskapet blir prosjektgruppe for arbeidet og følger framdriften løpende.
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Saker til behandling

PS 3/21 Interkommunalt politisk råd - samarbeidsavtale for "Trøndelag
Sør"
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Saksframlegg

Arkivnr. 026
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr. 2021/25-2
Utvalgssak
Møtedato
8/21
04.02.2021
3/21
18.02.2021
Saksbehandler: Alf-Petter Tenfjord

Interkommunalt politisk råd - samarbeidsavtale for "Trøndelag Sør"

Dokumenter i saken:
1 I Samarbeidsavtale for Trøndelag SørInterkommunalt politisk råd for behandling
i rådets deltakerkommuner
2 S Interkommunalt politisk råd samarbeidsavtale for "Trøndelag Sør"

Trøndelag sør- Interkommunalt politisk råd

Vedlegg
1

SAMARBEIDSAVTALE FOR TRØNDELAG SØR (NY)

Sammendrag
Midtre Gauldal ble med i regionrådet for Trøndelag Sør, i 2017. I ny kommunelov har
organisasjonsmodellen som regionråd var bygd på, falt ut. Det fremmes derfor nå forslag til ny
samarbeidsavtale med oppdatert organisering basert på ny kommunelovs kapittel 18
interkommunalt politisk råd.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Regionrådet Trøndelag Sør ble opprettet i 2017 som et samarbeid mellom kommunene Midtre
Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu, Melhus og Oppdal. Målet med regionrådet var å stimulere til økt
bosetting og næringsutvikling i regionen. På dette tidspunktet var det også klar at Trøndelag skulle
bli ett fylke, og dette førte til en regionalisering av kommunesamarbeidene. Sør i Trøndelag hadde
kommunene vært med mange ulike samarbeid, og det vokste fram et ønske fra kommunene selv om
felles organisering for å markere seg i Trøndelag. Fylkeskommunen og den gang Fylkesmannen, var
også tydelig på at det i dialogen med kommunene var ønskelig med en regional organisering.
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Regionrådet var en organisering som tok utgangspunkt i gammel kommunelov § 27, den såkalte
styremodellen for samarbeid på tvers av kommunegrensene. Styre etter kommuneloven §27, utgikk i
ny kommunelov og kunne erstattes med Interkommunalt politisk råd eller såkalt oppgavefellesskap
(se under).
Trøndelag Sør har utviklet seg mye siden oppstarten i 2017. Det er fortsatt samfunnsutvikling som
er hovedfokus, men i 2020 har samarbeidet også utvidet seg til å inkludere prosjekter innen
samferdsel og utdanning. Sekretariatet i Trøndelag Sør samarbeider tett med regionens
næringsapparat, samferdselsforum som er etablert og Trøndelag fylkeskommune.
Faktiske opplysninger
Kommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt samarbeid. Dette er svært vanlig
og Midtre Gauldal er deltaker i mange samarbeid. Typiske begrunnelser for å samarbeide kan være
bedre ressursutnyttelse gjennom stordriftsfordeler, tilgang til rett kompetanse og økt kvalitet på
tjenestene. I økende grad fører samfunnsutviklingen også til at problemstillinger berører
kommunene på samme vis, slik at det er fornuftig å samarbeid for bedre oppgaveløsing og
forutsigbarhet for samfunnsaktører. Det kan også gi mer kraft å framstå samlet interessepolitisk
overfor regionale og nasjonale myndigheter, og med samarbeid for eksempel med
næringsforeninger.
Kommuneloven tilbyr flere ulike interkommunale samarbeidsmodeller.
- Interkommunalt politisk råd (kommuneloven kap 18) kan opprettes når man skal behandle
saker som går på tvers av kommunegrensene. Dette vil typisk være et politisk
samarbeidsorgan som behandler generelle samfunnsspørsmål. Denne modellen kan ikke
brukes til tjenesteproduksjon, og den kan heller ikke treffe enkeltvedtak.
- Kommunalt oppgavefellesskap (kommuneloven kap 19) kan opprettes for å løse felles
oppgaver. Det er ikke direkte begrensninger på hvor omfattende samarbeid
oppgavefellesskap kan benyttes for, men slike samarbeid kan ikke gis myndighet til å treffe
enkeltvedtak.
- Vertskommunemodellen (kommuneloven kap 20) kan brukes når en kommune vil overlate
utførelsen av lovpålagte oppgaver til en vertskommune. Vertskommunesamarbeidet åpner
for å treffe enkeltvedtak.
Vurdering
Midtre Gauldal deltar både i to interkommunale politiske råd, Trøndelag Sør
https://www.regiontrondelagsor.com/ og Trondheimsregionen https://trondheimsregionen.no/.
Det er naturlig vurdert utfra kommunens beliggenhet, muligheter og interesser. Disse to
interkommunale politiske rådene er forskjellige og dekker ulike behov. Tematisk er det
samfunnsutvikling en fellesnevner, men det har ikke så langt vært utfordringer med overlapp mellom
oppgaver/prosjekter. Kommunestyret oppnevner representanter til de interkommunale politiske
rådene.
Trøndelag Sør har utviklet seg mye siden starten. I vedlegget er det beskrevet hva som har vært
hovedaktivitetene i 2020.
Denne saken handler om å få tilpasset samarbeidsmodellen i Trøndelag sør, fra et regionråd i gammel kommunelov til
interkommunalt politisk råd i ny kommunelov.
Kommunelovens kapittel 18 §4 pålegger rådet å utarbeide en skriftlig samarbeidsavtale, videre
presiseres det at «de enkelte kommunestyrene (..) i alle deltakerkommunene skal selv vedta
samarbeidsavtalen». Samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd er altså først
gyldig etter den er vedtatt i deltakerkommunenes kommunestyrer.
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Samarbeidsavtalen fremstår som gjennomarbeidet, og i overensstemmelse med kravene i
Kommuneloven. Avtalen har i tillegg vært gjenstand for behandling i rådets
kommunedirektørutvalg, og det er innhentet innspill fra Statsforvalteren. Utkast til samarbeidsavtale
ble behandlet i rådsmøte 17.november 2020 og vedtatt med følgende presiseringer og endringer:
- «§2: bestemmelse i §2 i utkast til Samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-Interkommunalt
politisk råd «Andre kommuner som aksepterer Samarbeidsavtalen kan etter vedtak i rådet tas
inn som medlemmer.» videreføres.»
- §5: Bestemmelse i §5i utkast til Samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk
råd «I tilfeller hvor en deltakerkommunes medlemmer i representantskapet er uenige om sin
kommunes deltakelse i prosjekt i regi av rådet tilbakeføres avgjørelsen til
deltakerkommunens kommunestyre.», endres til «I saker hvor en deltakerkommunes
medlemmer i representantskapet er uenige om sin kommunes deltakelse i prosjekt i regi av
rådet tilbakeføres avgjørelsen til deltakerkommunen.»
Statsforvalteren i Trøndelag utarbeider nå en oversikt tilsvarende ble gjort i 2009 og 2013) over alt
interkommunalt samarbeid i Trøndelag. Det er naturlig for kommunedirektøren å komme tilbake
med en sak om det, for å få en mer prinsipiell diskusjon om deltakelse i interkommunalt samarbeid,
hva vi skal delta i, effekten av samarbeid mv.
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
Det er behov for samarbeid over kommunegrensene for å styrke måloppnåelsen av kommunens mål
for samfunnsutvikling.
Økonomiske konsekvenser
Samarbeidsavtalen beskriver at deltakerkommunenes årskontingent skal indeksreguleres med
kommunal deflator (2,7%) med 2020 som basisår (jf. §10 i Samarbeidsavtale for Trøndelag SørInterkommunalt politisk råd. Kontingenten pr kommune var 140 000 kr i 2020. Forslaget til budsjett
for 2021 (behandles 3.2) er foreslått til kr 143 780,-.’
Midtre Gauldal er administrativt vertskap for det interkommunale politiske rådet, og er dermed
arbeidsgiver, sørger for kontor/fører regnskap/arkiv. Kommunen får kompensert for dette.
Kommunedirektørens innstilling
Midtre Gauldal kommunestyret slutter seg til vedlagte forslag til samarbeidsavtale for Trøndelag SørInterkommunalt politisk råd.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.02.2021
Saken utsettes til neste formannskapsmøte.
Vedtak
Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

24

SAMARBEIDSAVTALE FOR TRØNDELAG SØR-INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

§1 Forankring i kommuneloven
Samarbeidet er forankret i kommunelovens kapittel 18 om interkommunalt politisk råd til løsning av
felles oppgaver. Samarbeidet utgjør ikke et eget rettssubjekt. Midtre Gauldal kommune administrer
samarbeidet.
§2 Medlemmer
Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd er et felles samarbeidsorgan for kommunene Melhus,
Midtre Gauldal, Røros, Holtålen, Rennebu og Oppdal kommune. Andre kommuner som aksepterer
samarbeidsavtalen kan etter vedtak i rådet tas inn som medlemmer.
§3 Rådets sammensetning og valg av medlemmer til rådets representantskap
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd består av representantskapet, deltakerkommunenes
kommunedirektører og observatører oppnevnt av representantskapet.
Representantskapet er rådets øverste folkevalgte organ. Representantskapet består av to folkevalgte
fra hver av rådets deltakerkommuner. Den enkelte deltakerkommunes kommunestyre velger selv to
medlemmer og minst like mange varamedlemmer til representantskapet. Det anbefales at
kommunestyrene velger ordfører og en representant for politisk mindretall i kommunen.
Representantskapet velges for fire år av gangen.
Deltakerkommunenes kommunedirektører møter i rådet med talerett.
§ 4 Stemmerett og ledelse
Representantskapets medlemmer plikter å møte i rådsmøter hvis de ikke har gyldig forfall.
Representantskapets medlemmer som er til stede når en sak tas opp til avstemming plikter å
stemme. Deltakerkommunenes kommunedirektører og oppnevnte observatører deltar i rådsmøter
med møte- og talerett. Rådet konstituerer seg selv, leder og nestleder velges for en 2-årsperiode av
rådets representantskap.
Representantskapet kan selv oppnevne andre organer og utvalg til styring av rådet.
§ 5 Samarbeidets avgjørelser
Representantskapet fatter ordinære vedtak i rådet med simpelt flertall. Representantskapet
etterstreber konsensus i vedtak som fattes. Den enkelte deltakerkommune har reservasjonsrett i
saker og prosjekt der de ikke ser det som aktuelt å delta. I saker hvor en deltakerkommunes
medlemmer i representantskapet er uenige om sin kommunes deltakelse i prosjekt i regi av rådet
tilbakeføres avgjørelsen til deltakerkommunen.
§ 6 Området for rådets virksomhet
Rådet skal være deltakerkommunenes felles drøftings- og samordningsorgan og har som formål å
ivareta felles interesser og å styrke regionens utvikling. Rådet kan selv initiere handlingsprogram,
prosjekter og utredninger i saker av regional karakter, herunder fastsette og følge opp
intensjonsavtaler om interkommunalt samarbeid. Rådet kan fungere som
styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle utredningsarbeider og opprette arbeidsgrupper knyttet
til særskilte saker etter behov.
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§ 7 Forankring
Etter kommune- og fylkestingsvalg skal det ny-konstituerte interkommunalt politisk råd foreta en
vurdering av rådets virksomhet i foregående periode. Ut fra evaluering av perioden skal
representantskapet med innspill fra øvrige rådsmedlemmer drøfte hva som er de viktigste aktuelle
utfordringene regionen står overfor og hvordan rådets skal arbeide for å møte disse.
§ 8 Sekretariat
Rådet skal ha en egen sekretariatsordning. Representantskapet fastsetter sekretariatets
ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk etter behov.
§ 9 Saksbehandling
Saker til rådet skal behandles på grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av
sekretariatet. Saker som krever beslutning i beslutning i kommunestyrer/formannskap må behandles
i disse fora etter vedtak i rådet.
§ 10 Innskudd i virksomheten/økonomiske forpliktelser
Drift av Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd finansieres ved at deltakerkommunene betaler
en årskontingent fastsatt av rådet i plenum, kontingenten er lik for samtlige medlemskommuner.
Årskontingenten justeres årlig opp mot kommunal deflator i statsbudsjettet.
Representantskapet vedtar årshjul for rådets aktiviteter neste kalenderår. Sekretariatet utarbeider et
årshjul for aktiviteter i rådet i kommende kalenderår. Årshjulet gir en pekepinn på rådets forventede
driftsutgifter. Årshjul for kommende kalenderår fremstilles for behandling i representantskapet innen
september i inneværende kalenderår.
Den enkelte kommune kan fritt velge å investere i prosjekter i regi av regionrådet hvor finansiering
går utenom ordinært driftsbudsjett. Rådet har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte
pådra medlemmene økonomiske forpliktelser. Sistnevnte inkluderer ikke innskudd til prosjekter i regi
av regionrådet hvor den enkelte kommune selv beslutter å delta.
§ 12 Uttredelse
Den enkelte kommune kan etter vedtak i kommunestyret tre ut av samarbeidet. Uttredelse får
virkning fra utgangen av kommende budsjettår etter at melding om uttredelse er gitt. Den enkelte
kommune betaler medlemskontingent ut kommende budsjettår. Frist for å melde uttredelse av rådet
legges til 1.november.
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Sammendrag
Kommunestyret vedtok i sak PS 61/2020 rammer for kommunens arbeid med
Helseplattformen. Kommunestyret blir i denne saken bedt om å gå inn i et forpliktende
forprosjekt og vedta en innføringsplan for Helseplattformen gitt gjeldende forutsetninger
om kostnadsberegning og forutsetninger for opsjonsutløsning.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Helseplattformen AS skal sørge for anskaffelse og innføring av nytt felles pasientjournalsystem ved
sykehus, i kommuner, hos fastleger og hos private spesialister i Trøndelag og Møre og Romsdal.
Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet og mer
brukervennlige systemer, og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en
bedre og mer effektiv måte. Midtre Gauldal har tegnet opsjon på systemet, og har lagt sannsynlige
investerings -og driftskostnader inn i handlingsprogram 2021 og økonomiplan 2021-2024.
Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Selskapet skal sørge
for anskaffelse og innføring av nytt, felles pasientjournalsystem ved sykehus, i kommuner, hos
fastleger og hos private spesialister i Trøndelag og Møre og Romsdal. Helseplattformen inngikk
20.03.2019 avtale med firmaet Epic, som skal levere selve journalløsningen. Helseplattformen skal gi
økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed
sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.
Midtre Gauldal kommune signerte 07.06.2017, i likhet med alle andre kommuner i Trøndelag og
Møre og Romsdal samt Bindal i Nordland, en samarbeidsavtale med Helseplattformen. Denne
beskriver forholdet mellom partene i arbeidet med utvikling og innføring, og gir kommunene opsjon
på løsningen. Kommunene har mulighet til å tre inn på eiersiden i Helseplattformen AS etter hvert
som de utløser sin opsjon, ettersom dette både juridisk og praktisk ble vurdert til å være den
anbefalte modellen for et offentlig-offentlig samarbeid rundt Helseplattformen.
Faktiske opplysninger
a) Framdrift og tidslinjer
For å koble seg på Helseplattformen forutsettes det at kommunene forplikter seg til et standardisert
innføringsprosjekt i samarbeid med Helseplattformen AS. Innføringsprosjektet er inndelt i et
forprosjekt og hovedprosjekt. Forprosjektet varer i 7 måneder og hovedprosjektet i 12 måneder, til
sammen 19 måneder. Kommunen må løse ut sin opsjon før oppstart av hovedprosjektet, senest 13
måneder før produksjonssetting.
Under vises de ulike alternative tidslinjene for Midtre Gauldal slik de foreligger nå. Trondheim
kommune og St.Olavs hospital HF innfører løsningen i delleveranse 1 (såkalt PD1). Kommunene i
Trøndelag kan velge mellom innføring i delleveranse 2 (såkalt PD2) eller etter hovedinnføringen, i det
som kalles andrebølge 1 (SW1).
Alle kommunene samarbeider i mindre regionale grupper, og Midtre Gauldal er sammen med
Melhus, Malvik, Holtålen og Røros. Det vi vet er at disse andre kommunene ser for seg PD2, dvs at
vedtaket om opsjonsutløsning må skje senest i kommunestyret i oktober 2021. Det er mulig å utløse
selve opsjon tidligere, da med forbehold om å kunne trekke seg senest oktober 2021 (slik Indre
Fosen og Kristiansund har gjort). Oppstart av det forpliktende forprosjektet blir april 2021.
Helseplattformen har gjort det tydelig at det er usikkert om alle som ønsker det kan delta i PD2, pga
begrensninger i omfang av ansatte som kan inngå i hver delleveranse.
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Kommunedirektøren har tatt utgangspunkt i at vi har fordeler av å være i samme
innføringsløp som naboene våre, og har lagt inn kostnader i handlingsprogram 2021 og
økonomiplan 2021-2024
Alternative tidslinjer for innføring:

b) Økonomi
Kostnadsmodellen for beregning av kostnader knyttet til innføring av Helseplattformen ble godkjent
i januar 2021. Dette gir oss fortsatt kun et estimat på hva totalbeløpet vil bli, men modellen blir
regnet for å være så sikker som den kan være per dags dato.
Basert på denne vil Helseplattformen koste Midtre Gauldal  i drift og finansutgifter  totalt 18,3
MNOK. Dette medfører 2,4 MNOK årlig over en periode på 15 år, eller NOK 384 pr innbygger/år.
Estimatet har tatt høyde for risiko.
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Bortfallskostnader er ikke trukket fra denne summen (blant annet kostnader til fortsatt drift av
eksisterende journalløsninger), og dette er beregnet til ca 660 000 NOK årlig. Det er i tillegg
beregnet store muligheter for direkte økonomisk gevinst med innføring av Helseplattformen,
gjennom effektivisering av arbeid, større muligheter for hjemmebasert behandling/selvmonitorering,
færre pasientskader og tilfeller av feilmedisinering, behov for færre oppmøtekonsultasjoner, færre
overliggerdøgn på sykehus etc.
Det er usikkerhet i økonomianslagene, men det vi kan være sikre på, er at skal man ta ut ulike typer
gevinster, kreves det fokus på dette fra dag én. Det krever i tillegg bevissthet på at Helseplattformen
ikke er et teknologiprosjekt, men et organisasjonsutviklingsprosjekt.
Sammenlignet med første kostnadsoverslag basert på tall fra Trondheim kommune er dette en
økning på ca 500.000 NOK årlig, da tallene fra Trondheim gikk ut fra en pris per innbygger per år
på 300 NOK. Den endelige modellen for Midtre Gauldal gir en pris per innbygger per år på 384
NOK.
c) Risiko og gevinster
Det er en viss risiko forbundet med en så omfattende prosess som innføringen av Helseplattformen
representerer. Trondheim kommunes bystyresak tydeliggjør mulige risikofaktorer i form av
kostnadsoverskridelser, interessemotsetninger med spesialisthelsetjenesten, økt press på faglige
ressurser i innføringsperioden, og at utviklingsarbeidet må prioriteres høyt nok og i tråd med
omfanget. Videre vil selve innføringen i organisasjonen være krevende, og bety endringer for mange
ansatte. Lignende risiko vil gjelde for Midtre Gauldal kommune.
Det at Trondheim kommune har valgt å fungere som pilotkommune for innføringen av
Helseplattformen, utgjør likevel en reduksjon av prosjektets risiko for andre kommuner. Det blir
mulig å benytte seg av allerede utarbeidede modenhetsanalyser, opplæringsplaner,
kommunikasjonsstrategi og andre elementer. I tillegg har Trondheim kommune allerede involvert
andre midtnorske kommuner i kartlegging av sentrale pasientforløp i primærhelsetjenesten. Helse
Midt-Norge RHF har på vegne av sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal allerede besluttet å
ta i bruk Helseplattformen, noe som ytterligere sprer og reduserer risikoen.
Alternativet til Helseplattformen er å fortsette å bruke dagens systemer. Det vil gi fungerende
fagsystemer, men det er også klar risiko og kostnader forbundet med dette alternativet.
- Det er mer krevende å forholde seg til alle de ulike systemene som finnes i dag,
sammenlignet med ett system.
- Vi vet heller ikke hvor lang tid de gamle systemene blir oppdatert og vedlikeholdt, når
landets kommuner skal over i nye systemer for pasientjournal.
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Fortsatt bruk av dagens systemer krever uansett en omfattende jobb med å oppdatere rutiner
og kvalitetssikringssystemer for journalføring og arkiv for Midtre Gauldal.

I Midtre Gauldal kommune vil Helseplattformen erstatte følgende to journalsystemer:
• Gerica
• CGM Journal
Journalsystemene for Barnevern og NAV erstattes ikke av Helseplattformen.
Helseplattformen vil gi en helt annen kvalitet for brukerne av systemene, og ikke minst for
innbyggerne. Ved fortsatt bruk av dagens systemer vil man gå glipp av gevinstene ved å ha felles
tilgang til informasjon, forbedret samhandling og de andre fordelene med et felles system.
Kvalitetsmessig vil den viktigste gevinsten ved innføringen av Helseplattformen være at innbyggerne
vil oppleve en sømløs, helhetlig helsetjeneste med økt kvalitet og pasientsikkerhet. I tillegg får
helsepersonell mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt, med mer brukervennlige systemer.
Kommunen får nye muligheter for styringsinformasjon og kvalitetsforbedring. Når informasjon er
oppdatert for alle og deles mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, vil samhandlingen bli enklere
og mer effektiv. Dobbeltarbeid reduseres, og arbeidsflyten for de ansatte forbedres.
d) Foreløpig organisering i Midtre Gauldal kommune
Kommunedirektøren har etablert et administrativt prosjekt rundt Helseplattformen. Prosjektet styres
av en lokal innføringsleder/prosjektleder, som er satt opp med 40 % stilling fra årsskiftet
2020/2021. I tillegg finnes en styringsgruppe og en arbeidsgruppe der ulike fagenheter, økonomi og
IT er med. Dette er et genuint organisasjonsutviklende prosjekt, og det vil kreve til dels betydelig
innsats fra mange enheter i prosjektfasen. Arbeides det godt og nøye med gevinster, skal vi også som
kommune totalt sett ha mer nytte enn kostnader for prosjektet. Egne gevinstrealiseringsplaner vil bli
utviklet.
Det er viktig å understreke at gjennom å være en del av en regional organisering, får vi glede og nytte
av å jobbe sammen med Melhus, Malvik, Holtålen og Røros. Dette gir oss tilgang på kompetanse,
erfaring og gode samtalepartnere.
e) Viktige oppgaver nå
Oppgaver som er det jobbes med nå:
•
•
•
•
•
•
•

Informasjon, forankring og involvering – politisk side
Kartlegging IKT
Kartlegging dagens EPJ-systemer
Datavask
Kartlegging av organisasjon og endringsbehov
Gevinstrealisering
Planlegging for kompetanseheving og rekruttering av superbrukere

Vurdering
Gevinstene ved å ta i bruk Helseplattformen vurderes av kommunedirektøren til å være store.
Løsningen har potensial til å realisere forventningene i det nasjonale målbildet “En innbygger - en
journal”. Det tilføres store midler fra Regjering både til Helseplattformen og Akson (felles
kommunal pasientjournal for resten av landet). Nasjonalt framheves det at helse- og
omsorgstjenesten i kommunene trenger et digitalt løft. Bedre journal- og samhandlingsløsninger er
en viktig del av dette, i og med at kravene til pasientsikkerhet, kvalitet og god ressursutnyttelse vil
øke de kommende årene.
Begrunnelsen er at det nye systemet skal underbygge økt pasientsikkerhet, legge til rette for et mer
koordinert tjenestetilbud, gi helsepersonell enklere tilgang til samtidig informasjon, gi helsepersonell
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nødvendig prosess- og beslutningsstøtte, og gi bedre verktøy for involvering og samhandling med
pasienter og innbyggere. Dette vil gi en mer effektiv tjeneste, og mer tid til direkte pasientkontakt for
helsepersonell.
Det vil naturlig også være en viss risiko forbundet med en så omfattende prosess som innføringen
av Helseplattformen representerer. Det er imidlertid viktig å ta med i betraktningen at dette er et
utstrakt midt-norsk samarbeid. Trondheim kommunes rolle som pilotkommune, og jobbingen i
regionale grupper, fører til at risikoen reduseres, og sannsynligheten øker for at Helseplattformen vil
være en funksjonell løsning også for Midtre Gauldal kommune.
Kommunedirektøren vil understreke at det også er en betydelig risiko knyttet til ikke å innføre
Helseplattformen. Landets resterende kommuner arbeider med et annet felles journalsystem
(Akson), og fortsatt drift av dagens systemer er derfor svært usikkert. Hva det vil medføre av
tilleggskostnader å innføre Helseplattformen i etterkant av det felles innføringsløpet er ikke avklart,
men Helseplattformen har vært tydelig på at det ikke skal være noe å spare i investeringskostnader
ved å vente. Kommunedirektørens vurdering er at Midtre Gauldal kommune imidlertid vil kunne
oppleve en tyngre og mye mer krevende innføringsprosess ved ikke å følge det felles
innføringsløpet sammen med de andre kommunene i vår region. Dette vil igjen kunne medføre økte
utgifter. Det er grunn til å tro at Helseplattformen vil bidra til en effektivisering av helsetjenestene
generelt sett i kommunen, som allerede er ønsket. Gjennom et felles verktøy som nabokommunene
deler, vil det også åpne seg muligheter for ytterligere samarbeid på helse- og omsorgsoppgaver
framover.
Selv om kostnadene knyttet til driften av Helseplattformen vil utgjøre en økning i løpende
driftsutgifter, er forventningen at den følgende kvalitetshevingen innen hjemmetjenester, heldøgns
omsorg, helsestasjon, legetjeneste m.m. vil gjøre økningen forsvarlig. Kostnadsøkningen oppveies av
de betydelige gevinstene som plattformen potensielt fører med seg, både for innbyggerne selv, for
ansatte i helsetjenesten og for kommuneøkonomien gjennom en effektivisering.
Kommunedirektørens vurdering er at det uansett vil skje en fortsatt digitalisering, og at en felles,
elektronisk pasientjournalløsning kommer. Det vurderes derfor fremdeles som den mest fornuftige
strategien for Midtre Gauldal, å ta en aktiv tilnærming og samtidig gjøre dette sammen med våre
nabokommuner.
Økonomiske konsekvenser
Basert på kostnadsmodellen fra Helseplattformen, anslås det at innføringen av det felles
journalløsningssystemet vil koste Midtre Gauldal  i drift og finansutgifter  2,4 MNOK årlig over
en periode på 15 år. Det er forelagt for avklaring med nasjonale myndigheter hva som skal være
avskrivingstiden på Helseplattformen, og i høringsnotat fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet med høringsfrist 15. mai 2021, foreslås en lovendring som setter
denne til 15 år.
Bortfallskostnader er beregnet til ca. 660 000 NOK årlig. Dette er også en betydelig kostnad, og
dersom mange kommuner velger nytt journalsystem vil kostnaden til fortsatt drift av eksisterende
journalløsninger kunne gå opp, og funksjonaliteten blir dårligere.
Opsjonsutløsning
Investeringskostnader i form av 30 prosent av lisenspris påløper ved opsjonsutløsning, som må skje
senest 13 måneder før produksjonssetting. Den største delen av kostnadene påløper senere, ved
produksjonssetting. Midtre Gauldal kommune kan velge å utløse sin opsjon når som helst, med
forbehold om mulighet til å trekke seg senest 13 måneder før produksjonssetting. Ved å utløse
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opsjon så tidlig som mulig, oppnår vi størst mulig forutsigbarhet og forpliktelse i prosjektet, men
tidspunkt for opsjonsutløsning har ellers ingen andre større konsekvenser.
Kommunedirektørens innstilling
1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar å slutte seg til Helseplattformen ved å følge innføringsløp
PD2 (delleveranse 2).
2. Kommunestyret vedtar at kommunen går inn i det forpliktende forprosjektet i regi av
Helseplattformen, med oppstart april 2021. Selve opsjonsutløsning kan skje når som helst, men
må skje senest 13 måneder før produksjonssetting (dvs. oktober 2021).
3. Endelig kostnadsmodell gir en økning på ca 500.000 NOK årlig utfra anslag lagt inn i
økonomiplan 2021-2024. Den endelige modellen for Midtre Gauldal gir en pris per innbygger
per år på 384 NOK, og ikke 300 kr som var angitt i sak PS 61/20. Korrigering av beløp i
økonomiplan og finansiering, fremmes for kommunestyret i revidert budsjett 2021 og
økonomiplan 2022-2025. Dersom det er aktuelt med opsjonsutløsning tidligere en revidert
budsjett, så må sak om finansiering komme tidligere.

Saksprotokoll i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 11.02.2021
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak
4. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar å slutte seg til Helseplattformen ved å følge innføringsløp
PD2 (delleveranse 2).
5. Kommunestyret vedtar at kommunen går inn i det forpliktende forprosjektet i regi av
Helseplattformen, med oppstart april 2021. Selve opsjonsutløsning kan skje når som helst, men
må skje senest 13 måneder før produksjonssetting (dvs. oktober 2021).
6. Endelig kostnadsmodell gir en økning på ca 500.000 NOK årlig utfra anslag lagt inn i
økonomiplan 2021-2024. Den endelige modellen for Midtre Gauldal gir en pris per innbygger
per år på 384 NOK, og ikke 300 kr som var angitt i sak PS 61/20. Korrigering av beløp i
økonomiplan og finansiering, fremmes for kommunestyret i revidert budsjett 2021 og
økonomiplan 2022-2025. Dersom det er aktuelt med opsjonsutløsning tidligere en revidert
budsjett, så må sak om finansiering komme tidligere.
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FAKTAGRUNNLAG
Bakgrunnen for prosjektet
Norge har en av verdens beste helsetjenester, og de fleste av innbyggerne er innom fastlegen
av og til, får en e-resept som hentes på apoteket, og må en sjelden gang innom legevakt eller
sykehus. Dette oppleves for de aller fleste som positivt og velfungerende, men for de som har
kroniske lidelser, multisykdom eller har en mer kompleks sykdomshistorie, kan det være mer
krevende å være syk. Man må gjerne innom både fastlege, legevakt og flere sykehus, og kan
da oppleve å måtte gjenta historien sin flere ganger. Informasjon følger ikke alltid med fra et
sted til det neste, og informasjon om hvilke medisiner man står på er ikke alltid riktig, noe som
i verste fall kan føre til feil behandling. En av årsakene til dette er at dagens datasystemer ikke
snakker godt nok sammen. Fastlegene har ett journalsystem, kommunen har normalt 3-4
journalsystemer, og på sykehusene er det enda flere systemer som må snakke sammen. Dette
gjør de bare delvis. Dagens IKT-systemer er i hovedsak begrenset til én enkelt
virksomhet/tjeneste og understøtter i begrenset grad pasientforløp på tvers av virksomheter
og omsorgsnivå. I Kreftforeningens omverdensanalyse fra 2017 svarer 40 prosent av hele
utvalget at de har opplevd at helsepersonell ikke har hatt relevant informasjon om dem. 33
prosent oppgir at de har opplevd at helsepersonell har feil helseopplysninger, eller at
helseopplysningene de har ikke er oppdaterte. Videre sier 50 prosent at de selv har måttet ta
ansvar for at informasjon om egen behandling bringes fra en behandler til en annen.
Med en økende aldring av befolkningen og generell økning i tjenestebehov også for yngre, vil
en bærekraftig økonomi, både for kommuner og helseforetak, være avhengig av at
helsepersonell får mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt. Med dagens systemer bruker
de ansatte tid på å lete etter og oppsummere informasjon, og har ikke gode nok verktøy for å
samhandle med forrige og neste behandlingsledd. Hvis kommunene skal kunne håndtere det
økende behovet for helsehjelp, må i tillegg innbyggere, pårørende og pasienter gis mulighet
til å ta et større ansvar selv rundt egen helse, og mer av behandlingen må kunne utføres på
avstand, for eksempel oppfølgingssamtaler som videokonsultasjon.
Fremtidens pasient ønsker tilgang til egne helseopplysninger, bedre informasjon om diagnose,
mer involvering i egen behandling, tettere dialog med helsetjenesten og en helsetjeneste som
oppleves som sammenhengende mellom alle aktørene i tjenesten. De ansatte både i primærog spesialisthelsetjenesten ønsker delt informasjon om pasientene, sammenhengende og
standardiserte pasientforløp, oppdaterte medisinlister, beslutningsstøtte og bedre verktøy for
samhandling. Kommunene ønsker bedre verktøy for å arbeide forebyggende og for å ha bedre
tilgang på rapporter og styringsinformasjon. Disse målene realiseres ved innføring av
Helseplattformen, og vil ha størst effekt dersom den innføres hos alle; både på sykehus, i
kommunehelsetjenesten, hos fastlegene og inkludert aktive innbyggere.
Stortingsmelding 9 «Én innbygger – én journal» (Meld. St. 9 (2012-2013) setter tydelige mål
for IKT-utviklingen i helse-Norge:
•
•
•

Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og
forskning
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Forslag til statsbudsjett Prop. 1 S (2020–2021), beskriver gjennomføring av dette:
Regjeringen viderefører arbeidet med å modernisere journalløsningene gjennom tre
strategiske tiltak: felles journalløsning i helseregion Midt-Norge, samordnet utvikling
av de øvrige regionale helseforetakenes journalløsninger, og felles journalløsning for
kommuner utenfor helseregion Midt-Norge. Disse journaltiltakene skal understøttes av
etablerte og nye nasjonale e-helseløsninger og felleskomponenter.
Helseplattformen er ett av disse tre strategiske tiltakene som skal bidra til realiseringen av det
nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal» (referanse 1). Det er første gang det etableres
en felles journalløsning for kommuner, spesialisthelsetjeneste, fastleger og private spesialister
i Norge. Helseplattformen er utpekt som et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte
nasjonale målbildet.
Et av de andre strategiske tiltakene er å etablere en felles kommunal journalløsning for
kommunal helse- og omsorgstjeneste utenfor Midt-Norge (Akson). Kommunene i Midt-Norge
kan enten velge Helseplattformen eller å fortsette med dagens systemer. Se referanse 2 for
mer informasjon om Akson og det nasjonale målbildet.

Helseplattformen som del av det nasjonale bildet, fra Direktoratet for e-helse.
Helseplattformen er anskaffelsen og innføringen av nytt felles pasientjournalsystem ved
sykehus, kommuner, fastleger og private spesialister i hele Midt-Norge. Helseplattformen skal
gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og
dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv
måte. I Indre Fosen kommune vil Helseplattformen erstatte de fire journalsystemene som i
dag er i bruk av disse tjenestene; Profil for helse og omsorg, ProMed for
fysioterapitjenesten, HsPro for skolehelse, vaksinasjon o.l. og System X for legevakt og
kommunalt driftede legekontor.
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Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 for å signere anskaffelsen og stå for
innføringen av ny journalløsning. Indre Fosen kommune signerte den 30.05.2017 (ved Rissa
kommune og Leksvik kommune) en opsjonsavtale med Helseplattformen, i likhet med alle
andre kommuner i Midt-Norge. Kommunene har mulighet for å tre inn på eiersiden i
Helseplattformen AS etter hvert som de utløser sin opsjon. Dette ble vurdert juridisk og
praktisk til å være den anbefalte modellen for et offentlig-offentlig samarbeid rundt
Helseplattformen. Bystyret i Trondheim kommune vedtok å utløse sin opsjon 29. august 2019.
Avtale mellom Helseplattformen AS og det amerikanske firmaet Epic, som vant
anbudskonkurransen, ble signert 20. mars 2019.
Kommunene i Midt-Norge er representert i utviklingen av Helseplattformen, sammen med
deltakere fra helseforetak og fastleger. Fagpersoner fra kommunene i hele Midt-Norge er
involvert for å sikre at Helseplattformen fungerer for alle. Prosesser har vært gjennomgått for
å passe både store og små kommuner, og forbedringsforslag og tidstyver har blitt identifisert.
Alle faggrupper ser på muligheter for å jobbe likt i Midt-Norge der det er hensiktsmessig, og
fagekspertene jobber sammen midtnorsk for å tilpasse det nye journalsystemet sammen med
Helseplattformen AS og leverandøren Epic.

Innføringsplan
Det er utformet en felles plan for koordinering og påkobling av aktører i Helseplattformen,
som deles i fem produksjonssettinger. St. Olavs hospital og Trondheim kommune tar i bruk
Helseplattformen først. Deretter følger de to andre helseforetakene sammen med kommuner,
fastleger og andre aktører. Det er imidlertid ikke kapasitet til å ta med alle kommuner sammen
med helseforetakene, så de to siste produksjonssettingene er for kommuner i Trøndelag og
Møre og Romsdal som ikke blir koplet på sammen med helseforetakene. De to siste
produksjonssettingene kalles “andre bølge” eller “second wave” (SW) i figuren nedenfor.
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For å koble seg på Helseplattformen, må kommunene forplikte seg til et standardisert
innføringsprosjekt i samarbeid med Helseplattformen AS. Innføringsprosjektet er inndelt i
forprosjekt og hovedprosjekt. Forprosjektet varer i 7 måneder og hovedprosjektet i 12
måneder, til sammen 19 måneder. Kommunen må løse ut sin opsjon før oppstart av
hovedprosjektet, senest 13 måneder før produksjonssetting. Det legges opp til at Indre Fosen
kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, frem til
dette tidspunktet. Det er også mulig for kommuner å starte opp med deler av forprosjektet på
et tidligere tidspunkt. En foreløpig oversikt over innføringsplan med tilhørende aktivitetsliste
finnes i referanse 4, og mer utfyllende informasjon finnes i referanse 5, “Informasjonspakke til
opsjonskommuner”, fra Helseplattformen AS.
Når denne saken skrives, er det uklart om hovedprosjektet i Helseplattformen vil pådra seg en
forsinkelse eller ikke. Den pågående pandemien er en av faktorene som påvirker
fremdriften negativt. De to mest sannsynlige alternativene er enten å følge opprinnelig plan
eller å forskyve planen med 6 måneder. Dersom opprinnelig plan følges, vil Indre Fosen
kommunes prosjekt ikke bli på 12 måneder + 7 måneder, men vil komprimeres noe. Prinsippet
om at opsjonen må utløses 13 måneder før produksjonssetting vil fortsatt gjelde. Begge
alternativer er skissert i figuren over. Som figuren viser, vil Indre Fosen kommune i begge
tilfeller enten gå sammen med Helse Nord-Trøndelag HF (HNT), kalt “PD2” på figuren, eller ett
år etter helseforetaket, kalt “SW” på figuren. Dersom Indre Fosen går sammen med HNT vil
Helseplattformen kunne tas i bruk enten våren 2022 eller høsten 2022, avhengig av om
hovedprosjektet blir forsinket eller ikke.
Det er også mulig for Indre Fosen kommune å knytte seg til Helseplattformen på et senere
tidspunkt enn disse to alternativene, men det er antatt at kostnaden for dette vil være høyere,
siden det da må settes opp et prosjekt særskilt for kommunen.
Detaljer rundt selve innføringsplanen vil utarbeides av administrasjonen i tiden fremover. Det
er kommunedirektørens utgangspunkt at Indre Fosen kommune ønsker å være tidlig ute og
dermed sikter mot første mulige produksjonssetting av Helseplattformen, men
administrasjonen vil vurdere dette løpende i dialog med Helseplattformen AS.

Gevinster
Det nasjonale målbildet “En innbygger -en journal” konkluderer med at en felles nasjonal
løsning for klinisk dokumentasjon, prosess-støtte, og pasient og brukeradministrasjon er
målbildet for den samlede nasjonale utviklingen for helse- og omsorgssektoren. For
kommunene i Midt-Norge skal dette målbildet realiseres gjennom anskaffelsen av en regional
felles løsning, Helseplattformen.
Gevinstene ved å ta i bruk Helseplattformen vurderes som store. Løsningen har potensial til å
realisere forventningene til det nasjonale målbildet “En innbygger -en journal”. Det er
forventet at løsningen vil underbygge økt pasientsikkerhet, legge til rette for et mer koordinert
tjenestetilbud, gi helsepersonell enklere tilgang til samtidig informasjon, gi helsepersonell
nødvendig prosess- og beslutningsstøtte, og gi bedre verktøy for involvering og samhandling
med pasienter og innbyggere.
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Den viktigste gevinsten ved innføringen av Helseplattformen er at innbyggerne vil oppleve en
sømløs, helhetlig helsetjeneste med økt kvalitet og pasientsikkerhet. I tillegg får
helsepersonell mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt med mer brukervennlige
systemer, og kommunen får nye muligheter for styringsinformasjon og kvalitetsforbedring.
Når informasjon er oppdatert for alle og deles mellom primær- og spesialisthelsetjenesten vil
samhandlingen bli enklere og mer effektiv. Dobbeltarbeid reduseres, og arbeidsflyten for de
ansatte forbedres.
Kommunene i Midt-Norge samarbeider om å hente ut gevinster ved innføring av
Helseplattformen, i tillegg til arbeid med risikobildet. Arbeidet med å hente ut gevinster og
redusere risiko er en kontinuerlig prosess som også vil fortsette etter innføringen av
Helseplattformen.
Sammen med Trondheim kommune og helseforetaket, er det identifisert 8 hovedområder,
som raskest vil kunne gi både kvalitative og økonomiske gevinster:

Prioriterte områder

Beskrivelse av områdene

Brukervennlighet

Medarbeidere i kommunal helsetjeneste skal oppleve bedre kvalitet,
beslutningsstøtte og enklere tilgang til helseopplysninger.

Legemiddelhåndtering

Medarbeidere og pasienter skal oppleve økt pasientsikkerheten og
bedre kvaliteten på legemiddelhåndtering gjennom samstemt liste i
sanntid og beslutningstøtte i foreskrivning.
Innbyggerportalen skal gi pasienten lettere tilgang til egne
helseopplysninger, økt mulighet til å registrere egne opplysninger og
kommunisere med helsetjenestene.
Standardisering, informasjonsdeling og enklere tilgang til
helseopplysninger skal gi medarbeidere i kommunehelsetjenesten
mer tid til pasientbehandling.
Flere pasienter skal gjennom innbyggerportalen få oppfølging
hjemme gjennom økt bruk av videokonsultasjon, informasjon og
distribuert opplæring, egenregistrering og fjernmonitorering.
Økt kvalitet på samhandling i, og mellom primær- og
spesialisthelsetjenestene.
Bedre tilpasset styringsinformasjon til tjenesteutvikling og
prioritering av ressurser.

Innbyggerinvolvering

Logistikk

Digital hjemmeoppfølging

Samhandling
Styringsinformasjon
(Avansert bruk av data)
Forskning
(Avansert bruk av data)

Økt forskningsaktivitet i primærhelsetjenesten og enklere tilgang til
informasjon om tjenester på tvers av kommuner som grunnlag til
forskning.
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Risiko
Det er knyttet noe risiko til innføring av Helseplattformen. Trondheim kommunes bystyresak
(referanse 3) tydeliggjør risiko i form av kostnadsoverskridelser, interessemotsetninger med
spesialisthelsetjenesten, økt press på faglige ressurser i innføringsperioden, og
at utviklingsarbeidet prioriteres høyt nok og i tråd med omfanget. Videre vil selve innføringen i
organisasjonen være krevende og bety endringer for mange ansatte.
Trondheim kommune har valgt å fungere som “pilotkommune” for innføringen av
Helseplattformen, noe som utgjør en reduksjon av prosjektets risiko for andre kommuner. Det
blir mulig å benytte seg av allerede utarbeidede modenhetsanalyser, opplæringsplaner,
kommunikasjonsstrategi og andre elementer fra Trondheim kommune. I tillegg har Trondheim
kommune allerede involvert andre midt-norske kommuner i kartlegging av sentrale pasientforløp
i primærhelsetjenesten. Helseforetakene har allerede besluttet å ta i bruk Helseplattformen, som
ytterligere sprer og reduserer risikoen.
Når det gjelder innføringen av Helseplattformen, vil Indre Fosen kommune og de andre Fosenkommunene m.fl. delta i det utstrakte samarbeidet i Midt-Norge ledet av Trondheim kommune,
Helseforetakene og Helseplattformen AS. Kommunedirektører / rådmann i Ørland, Åfjord og
Indre Fosen kommuner har ansvaret for å samordne og koordinere arbeidet innen områder som
IKT, informasjon, opplæring, realisering av gevinster og deltakelse i Helseplattformens
faggruppe. Fosen Helse IKS har bidratt med ressurser til det forberedende arbeidet som har
foregått, og vil foregå framover, og det er deltakelse i ulike faggrupper som igjen er bredt
sammensatt med deltakere fra kommuner i hele Midt-Norge, samt tverrgående grupper der også
helseforetaket er med. For alle kommuner i Midt-Norge, er det et viktig arbeid som foregår der.
Alternativet til Helseplattformen er å fortsette å bruke dagens systemer. Det vil gi fungerende
fagsystemer, men det er også risiko og kostnader forbundet med dette alternativet. Det er mer
krevende å forholde seg til alle systemene som finnes i dag sammenlignet med ett system, og
flere av dagens systemer er modne for utskifting i nær fremtid. Dette vil medføre investeringsog implementasjonskostnader. Helseplattformen vil gi en helt annen kvalitet for brukerne av
systemene og ikke minst for innbyggerne. Ved oppgradering av dagens systemer vil man gå glipp
av gevinstene ved å ha felles tilgang til informasjon, forbedret samhandling og de andre fordelene
med et felles system.
Helseplattformen er et utstrakt midt-norsk samarbeid, og Trondheim kommunes rolle som
“pilotkommune”, fører til at risikoen er redusert og øker sannsynligheten for at
Helseplattformen vil være en funksjonell løsning også for Indre Fosen kommune.
Det er likevel viktig at Indre Fosen kommune tar forbehold gjennom å ha ensidig rett til å fratre
Indre Fosen kommunes
beslutning
om
tiltredelse, fram
til
13
måneder
før
produksjonssetting. Produksjonssetting blir tidligst våren 2022, men mest sannsynlig høsten
2022. Dvs. at alle kommunene i Midt-Norge som utløser opsjon nå, må følge med på status fram
til 13 måneder før produksjonssetting for å ev. vurdere å fratre tiltredelsen.
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Når bystyret i Trondheim kommune får forelagt gevinstrealisering av Helseplattformen, bør
også tilsvarende legges fram for kommunestyret i Indre Fosen kommune. Det vil på det
tidspunktet kunne vurderes om Indre Fosen kommune skal fratre sin beslutning om tiltredelse i
Helseplattformen.
Referanser med lenke til dokumenter
1. Stortingsmelding om én innbygger én journal: Meld. St. 9 (2012-2013)
2. Informasjon om Akson fra KS
3. Sak i Trondheim Bystyre, PS 0025/19: Ny løsning for pasientadministrasjon,
pasientjournal og samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.
4. Innføringsplan inkludert aktivitetsliste
5. Informasjonspakke til opsjonskommuner
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Aktør

Midtre Gauldal
Investeringsrelaterte
engangskostnader
(netto merkostnader)

Tjenestekostnad fra Helseplattformen AS
Lokale kostnader
Forventet tillegg lokale kostnader
Total forventet kostnad
Usikkerhetsavsetning
Totalt

70 % kr
21 % kr
2 % kr
kr
7 % kr
100 % kr
kr

Årlig økte driftskostnader
(netto merkostnader)

12 809 084 kr
3 843 318 -kr
384 332
17 036 734 kr
1 277 124
18 313 858
5 007 052

kr
kr

Investeringsrelaterte
engangskostnader
(netto merkostnader)

Investering (regnskapsmessig og tas over inveteringsbudsjettet)
Drift (regnskapsmessing og tas over driftsbudsjettet)
Usikkerhetsavsetning
Total forventet kostnad

Kostnad per innbygger - til sammenligning med TK
Engangskostnader per år gitt avskrivningstid
Totalt årlig driftskostnad (eksklusive bortfallskostnader - dvs. ikke bare økning i driftskostnader)
Totale årlige kostnader
Årlig kostnad per innbygger (Tk til samenligning = 300)

70 % kr
23 % kr
7 % kr
100 % kr

12 880 587
4 156 147
1 277 124
18 313 858

kr
kr
kr
kr

1 220 924
1 172 865
2 393 789
384
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Bortsfallskostnader

1 090 178
598 395

kr
kr

974 748 kr
60 230 -kr

658 625

491 783

kr

1 034 978 -kr

658 625

22 457
514 240

kr
kr

22 457 kr
1 057 435 -kr

658 625

Årlig økte driftskostnader
(netto merkostnader)

kr
kr
kr

Totale årlige driftskostnader

491 783
22 457
514 240

Notat pr. 11.02.2021

Helseplattformen
Økonomi
Helseplattformen AS har utviklet en modell for å hjelpe opsjonskommuner å estimere hva
det vil koste å kjøpe, innføre og drifte journalsystemet Helseplattformen. Modellen forsøker
å synliggjøre kostnaden for kommunene. Det vil si at modellen synliggjør merkostnader som
følger av innføring av Helseplattformen.
Det er imidlertid viktig å påpeke at de fleste merkostnadene også vil påløpe dersom
kommunen velger et annet system enn Helseplattformen.
Helseplattformen er for Midtre Gauldal kommune estimert til å koste ca 2,4 millioner kroner
årlig, som er summen av finanskostnader og løpende driftskostnader Dette er et estimat og
ikke en avtalt pris. Det er usikkerhet forbundet til estimatene, men det er tatt høyde for
risiko, både når det gjelder forsinkelser, årlige forvaltningskostnader og andre kostnader.
Kostnadsestimatet for Helseplattformen er basert på en investeringskostnad på 18,3
millioner kroner, inkludert en risikoavsetning på 1,3 millioner kroner. Dette er både lokale
engangskostnader og kommunens andel av felles engangskostnader. Disse er forutsatt
finansiert ved låneopptak (se tabell 1).
I sin bystyresak viste Trondheim kommune til foreløpige analyser som viste at kommunen,
bare innenfor hjemmebaserte tjenester, ville kunne realisere opp mot 38 millioner kroner i
årlig økonomisk gevinst frem mot 2040. Midtre Gauldal kommune har ikke gjort noe forsøk
på å tallfeste en økonomisk gevinst, men tallene fra Trondheim indikerer at det er godt
potensiale for innsparing.
Modellen tar for seg flere ulike kostnadskomponenter. Kostnadene består av lokale
kostnader for Midtre Gauldal og Midtre Gauldal kommunes andel av felleskostnadene.
De viktigste lokale kostnadskomponentene er:
•

•

•

Opplæringskostnader anslås å utgjøre i underkant av 1,16 millioner kroner. Dette er
opplæring av superbrukere, fastleger og alle ansatte i helse, pleie og omsorg. Det er
forutsatt en opplæringstid på 6 uker for superbrukere og 9 timer for andre.
Utgifter til organisasjonsutvikling på anslagsvis 1,25 millioner kroner. Dette er utgifter
til modningsarbeid som kreves for å nyttiggjøre seg av mulighetene som ligger i
Helseplattformen. Flere av gevinstene i Helseplattformen krever at ansatte jobber på
en smartere og mer effektiv måte. En viktig del av organisasjonsutviklingen består i
modningsarbeid for den enkelte ansatte, avdelinger og enheter innen helse- og
omsorg. Ansatte må avlæres dagens måte å dokumentere i journal og få både
kunnskap og forståelse for hvordan man skal jobbe på ny og forbedret måte.
Investeringer i sluttbrukerutstyr antas i modellen å være 400.000 – 500.000 kroner,
som inkluderer enheter og infrastruktur som må oppgraderes til dagens standard.
Dette er i stor grad utstyr som må byttes ut uansett om Midtre Gauldal velger å gå
for Helseplattformen eller andre løsninger.
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Det er knyttet noe usikkerhet til såkalte bortfallskostnader. Dette er kostnader til dagens
journalsystemer som faller bort ved overgangen til nytt system, slik som årlig vedlikehold av
system, drift av system (internt eller til tredjepart) med mer. I den vedlagte modellen anslås
bortfallkostnadene å utgjøre en innsparing på ca 660.000 kroner årlig.
I tillegg til de lokale kostandene kommer Midtre Gauldal kommunes andel av
felleskostnadene i Helseplattformen. Disse er fordelt etter innbyggertall. Dette er
engangskostnader knyttet til systemutvikling i tillegg til årlige lisens- og
forvaltningskostnader av Helseplattformen.
De estimerte utgiftene på ca 280 kroner per innbygger skal gi et anslag på økte kostnader til
innføring og drift av Helseplattformen, der bortfallskostnader er fratrukket.
Dette er både finanskostnader som finansierer engangskostnadene og løpende
driftskostnader. Det er viktig å presisere at Midtre Gauldal vil kunne bli nødt til å gjøre
anskaffelser av nye journalsystemer uansett. Det er derfor svært lite sannsynlig at
kommunen kan gå videre med dagens systemer til dagens kostnader. Mange av de anslåtte
utgiftene i kostnadsmodellen vil påløpe uansett hvilket journalsystem kommunen velger.
Dette gjelder utgifter til opplæring, frikjøp av superbrukere, investeringer i
sluttbrukersystem med mer. Utgiftene bør derfor ikke ses på som kostnader direkte knyttet
til Helseplattformen som journalsystem.

Risiko og gevinster
Dersom Midtre Gauldal kommune velger ikke å gå til anskaffelse av Helseplattformen, vil
sannsynligvis kommunen velge å opprettholde mange av dagens systemer, og gjøre
anskaffelser der det er nødvendig. Det vil være både ressurskrevende og kostnadskrevende å
gjennomføre en slik anskaffelsesprosess alene. Dette innebærer en risiko for Midtre Gauldal.
I anskaffelsen av Helseplattformen er Midtre Gauldal opsjonskommune, og har dratt nytte
av viktig kompetanse fra andre kommuner. Risikoen med å gjennomføre en anskaffelse av
en slik størrelsesorden som Helseplattformen har i tillegg blitt mindre ved at kommunene i
Midt-Norge kan løse ut opsjon, og derfor er det mange til å dele på utgiftene. Denne
fordelen har vi ikke dersom vi går ut på anskaffelse alene.
Det å opprettholde mange systemer er i seg selv en risiko. Det krever gode integrasjoner
mellom de ulike systemene, og vil være både kostnadskrevende og ressurskrevende i årene
som kommer.
I Midtre Gauldal kommune vil Helseplattformen erstatte de to journalsystemene som i dag
er i bruk i disse tjenestene:
•
•

CGM for fastlegene og helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Gerica for pleie- og omsorg med flere

Journalsystemene for barnevern, PP-tjenesten og NAV erstattes ikke av Helseplattformen.
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Kommunedirektøren mener Helseplattformen vil gi en helt annen kvalitet for brukerne av
systemene og ikke minst for innbyggerne.
Ved utelukkende å oppgradere dagens systemer vil kommunen gå glipp av gevinstene ved å
ha felles tilgang til informasjon, forbedret samhandling, effektivisering av driftsoppgaver,
mindre pasientskader som følger av feilmedisiner, og andre fordeler med et felles system.
Kvalitetsmessig vil den viktigste gevinsten ved innføringen av Helseplattformen være at
innbyggerne vil oppleve en sømløs, helhetlig helsetjeneste med økt kvalitet og
pasientsikkerhet. I tillegg får helsepersonell mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt
med mer brukervennlige systemer, og kommunen får nye muligheter for styringsinformasjon
og kvalitetsforbedring.
Når informasjon er oppdatert for alle og deles mellom primær- og spesialisthelsetjenesten,
vil samhandlingen bli enklere og mer effektiv. Dobbeltarbeid reduseres, og arbeidsflyten for
de ansatte forbedres.
Gevinstene ved å ta i bruk Helseplattformen vurderes som store. Løsningen har potensial til
å realisere forventningene til det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal». Det er
forventet at løsningen vil underbygge økt pasientsikkerhet, legge til rette for et mer
koordinert tjenestetilbud, gi helsepersonell enklere tilgang til samtidig informasjon, gi
helsepersonell nødvendig prosess- og beslutningsstøtte og gi bedre verktøy for involvering
og samhandling med pasienter og innbyggere.
Det er noe risiko forbundet med en så omfattende prosess som innføringen av
Helseplattformen representerer. Dette er imidlertid et utstrakt midt-norsk samarbeid, og
Trondheim kommunes rolle som pilotkommune fører til at risikoen reduseres, og
sannsynligheten øker for at Helseplattformen vil være en funksjonell løsning også for Midtre
Gauldal kommune. Det er også grunn til å understreke at det er knyttet risiko til ikke å utløse
opsjon på Helseplattformen.
Midtre Gauldal kommune vurderer at økte kostnader (som vi ikke kjenner størrelsen på i
dag) vil påløpe enten man velger å gå for Helseplattformen eller ikke.
Kommunedirektøren vurderer at selv om kostnadene knyttet til driften av Helseplattformen
vil utgjøre en økning i løpende driftsutgifter, vil den forventede kvalitetshevningen innen
hjemmetjenester, heldøgns omsorg, helsestasjon, legetjeneste m.m. gjøre økningen
forsvarlig. Kostnadsøkningen oppveies av de betydelige gevinstene som plattformen
potensielt fører med seg, både for innbyggerne selv, for ansatte i helsetjenesten og for
kommuneøkonomien gjennom en effektivisering. Trondheim kommune vil utarbeide en
konkret oversikt over gevinstrealisering i løpet av våren 2021. Dette vil Midtre Gauldal
kommune også kunne konkretisere for egen kommune.
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Tabell 1:
(Tabellen ligger også i saksfremlegget, men denne er oppdatert med beregning på kostnader når bortfallskostnadene er trukket fra. Se nederst.)

78

Saksframlegg

Arkivnr. 151
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr. 2021/552-1
Utvalgssak
Møtedato
14/21
17.02.2021
5/21
18.02.2021
Saksbehandler: Alf-Petter Tenfjord

Budsjett for Midtre Gauldal Utvikling KF - 2021

Dokumenter i saken:
1 S Budsjett for Midtre Gauldal Utvikling KF - 2021

Brit Dragåshaug

Vedlegg
1 Endelig Driftsbudsjett 2021
2 Endelig Investeringsbudsjett 2021

Sammendrag
Saken presenterer og legger opp til godkjenning av budsjett for drift og investering 2021 for Midtre
Gauldal Utvikling KF.

Saksopplysninger
Kommunale foretak er en del av kommunen som juridisk person og drives dermed som en del av
kommunens virksomhet. Kommunelovens regler om økonomiforvaltning gjelder også for
kommunale foretak.
Kommunelovens regler om økonomiforvaltning gjelder for foretaket. I utgangspunktet kreves at
foretakets budsjettrammer skal innarbeides i kommunens årsbudsjett. Innenfor dette vedtar
foretaket sitt særbudsjett. Foretaket skal avlegge et særregnskap som vedtas endelig av
kommunestyret. Dersom et foretak har regnskapsunderskudd som foretaket ikke dekker inn selv,
har kommunestyret plikt til å overføre midler til foretaket for å dekke inn underskuddet.
Kommunale foretak skal i utgangspunktet følge det samme budsjett- og regnskapssystem som
gjelder for den øvrige kommunale virksomheten.
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Budsjett for drift og investering for 2021 vedlegges saken. Budsjettet er avgjørende for lånesøknad
som behandles i egen sak.
Vurdering
Kommunedirektøren vurderer at årsbudsjettet er slik det skal være i henhold til reglene i
kommunelovens § 14-4 og § 14-5. Årsbudsjettet framstår realistisk på grunnlag av inntekter og
utgifter som kan forventes, og det er satt opp på en oversiktlig måte. Det består også av en driftsdel
og en investeringsdel.
Kommunedirektøren mener derfor årsbudsjettet med drift og investering, kan tas til behandling slik
det foreligger.
Kommunen har krav på seg til å lage en økonomiplan for en fireårs periode. Det framgår av
kommunelovens § 9-8 og § 9-15 der styret i KF sin myndighet omtales, at styret skal påse at
virksomheten drives i samsvar med bl.a. økonomiplan og budsjett.
Kommunelovens regler for økonomiforvaltning gjelder for KF, men kommunedirektøren vil søke
en avklaring på om det faktisk er krav til at et KF utarbeider fire års budsjett. I så fall vil
kommunedirektøren i dialog med KF be om at slik økonomiplan utarbeides for kommende periode
2022-2025.
Kommunedirektørens innstilling
1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar budsjett for 2021 for Midtre Gauldal Utvikling KF
som vedlagt.
2. Kommunedirektøren bes om å avklare om det er krav til og/eller er hensiktsmessig at Midtre
Gauldal Utvikling KF lager en økonomiplan som følger samme periode som kommunens
økonomiplan. Dersom ja, bes det om i dialog med KF at dette utarbeides for perioden 20222025.
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Budsjett 2021
for
Midtre Gauldal Utvikling KF
Nr.

Kontonavn

Budsjett 2020

Regnskap 2020

Budsjett 2021

Husleieinntekt
Annen leieinntekt
Tilskudd
Salgs- og driftsinntekt

-4578862
-275240
-500000

-4 553 514,00

-4655918,75
-23250
-350000

-5354102

-4553514

-5029169

5331
Styregodtgjørelse
5400
Arbeidsgiveravgift
Lønnskostnad

150000
15900

158 750,00
10 477,00
169227

160000
15000

1 581 105,00
28 442,00
0,00
13 300,00
18 820,00
11 068,00
7 285,00
326 640,00
298,00
1986958

1600000
30000
5000
20000
40000
10000
6000
330000

6 064,00
250 149,00
1 559,00
490 530,00
6 448,00
1 226,00
26 762,00
782738
2 938 923,00

7000
170000
1000
500000
7000
2000
20000

3610
3620

6010
6320
6610
6701
6705
6790
6860
6890

165900

175000

Avskrivninger
Renovasjon, vann, avløp o l
Reparasjon og vedlikehold
Revisjonshonorar
Regnskapshonorar
Rådgivning
Møte, kurs, oppdatering o l
Adm.kostnad
annen kostnad
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
Annen driftskostnad
7100
Bilgodtgjørelse, oppgpl
7320
Markedsføring
7420
Gave, fradragsberettiget
7500
Forsikringspremie
7750
Eiendom- og festeavgift
7770
Bank- og kortgebyr
7790
Annen kostnad
Annen driftskostnad
Driftskostnader

1500000
65000
10000
40000
25000
300000
20000
750000

8051
8075
8151

-13000
-60000
1600000
1527000

-206 674,00
0,00
1 640 257,00

1433583

-50000
0
2148988
2098988

-69672

-181008

-7181

Renteinntekt
Utbytte annet
Rentekostnad banklån

Årsresultat

2710000

10000
250000
600000
9030
2500
10000
881530
3757430

BR8

2041000

707000
2 923 000,00

Midtre Gauldal Utvikling KF (BG8)
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Midtre Gauldal Utvikling KF (BG8)
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Investeringsbudsjett 2021
for
Midtre Gauldal Utvikling KF
Nr.

Kontonavn

72446
72446
STI

Låneopptak Støren Sør VVA nr 2
Låneopptak Støren Sør VVA nr 3
Låneopptak Støren Treindustri
Kjøp av eiendom Midtre Gauldal
Totalt låneopptak 2021

60000000
30000000
1227556
10000000
101227556

72446
72446

Rentekostnader låneopptak 60 MNOK
Rentekostnader låneopptak 30 MNOK
Rentekostnader låneopptak STI
Rentekostnader kjøp av eiendom
Rentekostnader

600000
150000
10635
50000
810635

Inndekning rentekostnader i driftsbudsjett

810635

Udekkede rentekostnader knyttet til investering

0
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Utvalg
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Saksnr. 2021/543-1
Utvalgssak
Møtedato
15/21
17.02.2021
6/21
18.02.2021
Saksbehandler: Brit Dragåshaug/Alf-Petter Tenfjord

Godkjennelse av 2 (to) låneopptak til Midtre Gauldal Utvikling KF

Dokumenter i saken:
1 S Godkjennelse av låneopptak til Midtre Gauldal Utvikling KF
Vedlegg
1 *****
2 *****

Sammendrag
Midtre Gauldal Utvikling KF søker om godkjenning til to prosjekter, ett knyttet til utleie av lokaler
til Støren Treindustri AS, og ett til videre utvikling av Støren Sør.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Det vises til vedlagte 2 saker framlagt for styret i Midtre Gauldal utvikling KF, i møte 8.2.2021.
Begge dokumenter er unntatt offentlighet som følge av bedriftssensitiv informasjon (jf. offentleglova
§ 15 og § 23).
De to forslagene om økt låneopptak har følgende hovedinnhold:
1. Ekstra låneopptak for utleie til Støren Treindustri AS.
Tidligere har kommunestyret sagt ja til at Midtre Gauldal Utvikling KF kan ta opp lån på
inntil 1,2 MNOK for utbedringer vedr. sin leietaker Støren Treindustri. Det viser seg at det i
i ettertid kom enda en vannlekkasje, slik at det totalt er gjort utbedringer for kr. 1.227.556,-.
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KF forutsetter at dette i sin helhet skal betales av Støren Treindustri gjennom at Midtre
Gauldal Utvikling KF tar et nytt låneopptak i KLP, som leietaker finansierer. KLP har
klarlagt at det ikke påløper ekstra kostnader ved en slik låneutvidelse.
Totale utbedringer på kr. 1.227.556,-, fordeler seg på
- reparasjon vannlekkasje totale kostnader kr. 192 202,- eks. mva.- utbedringer gjort høst/vinter 19/20 kr. 1 035 354,- eks. mva.
Utvidelse av låneopptak utgjør kr. 27 556,-.
2. Låneopptak innenfor vedtatt låneramme for Støren Sør.
Midtre Gauldal Utvikling KF søker om godkjennelse av låneopptatt innenfor gjeldende
låneramme som kommunestyre har satt for Støren Sør.
Gjeldende låneramme for Støren Sør er 200 mill kr. Det er allerede tatt opp lån i KLP på 100
mill kr. KF ønsker nå i 2021 å utløse lån – jf. beskrivelser i vedlagte saksframlegg i tabell 1 –
på 90 mill. kroner. Låneutvidelsen på 90 mill kr er tenkt slik:
- 60 mill. kroner snarest, serielån med flytende rente, nedbetalingstid 40 år
- 30 mill. kroner, låneopptak gjøres 01.07.21, serielån med flytende rente, nedbetalingstid
40 år.
Faktiske opplysninger
Begge forslagene om låneopptak ble behandlet på styremøte i KFet mandag 8.2, og et enstemmig
styre stemte for begge saker (jf. vedlagte saksdokumenter).
Vurdering
a) Ekstra låneopptak for utleie til Støren Treindustri AS
Kommunedirektøren vurderer det slik at et ekstra låneopptak på kr. 27 556,- ikke vil løpe noen
vesentlig risiko for kommunen, da utgiften i sin helhet med lånet dekkes av leietaker. Låneopptaket
gjøres innenfor eksisterende lån. Normalt burde slike små beløp til utbedringer blitt tatt over drift,
men dette er knytta til en større utbedring som det er naturlig å finansiere via lån der leietaker dekker
løpende kostnader.
b) Låneutvidelse innenfor vedtatt låneramme for Støren Sør
Kommunestyret har satt en låneramme på 200 mill kr for Støren Sør. I kommunestyresak (arkiv
2019/2428) heter det at:
- «Etter rådmannens oppfatning er det viktig å få anlagt vei både for å øke interessen for
næringsområdet, kunne utvikle næringsområdet, men også å åpne opp for fremtidige mulige
boligområder.
- Areal til boligområder arbeides det med ift revidering av kommunedelplan Støren.
- Bygging av vei og annen infrastruktur må finansieres ved refusjoner ved salg av fremtidig
areal. Inntil veien er bygd, og salg av areal kan iverksettes, må kommunen være forberedt på
å støtte næringsselskapet med kapital for å betjene lån. Det kan vanskelig sies noe sikkert
årstall om når salg av areal tar til.»
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KFet ønsker å utløse 90 mill kr i lån, utover de 100 mill kr som allerede er tatt opp i lån hos KLP.
Formålene midlene skal brukes til er nærmere beskrevet, og kommunedirektøren vurderer at dette er
naturlige behov knyttet til det oppdraget KFet har med å ferdigstille veg og næringsområde.
Det vil være salg av områder for næring og etter hvert bolig, som skal finansiere låneopptaket.
Lånene i KLP har avdragsfrihet ut 2023. Samtidig må kommunen kunne håndtere potensiell
belastning på egen økonomi. I ny kommunelov er det nye regler om at kommunene skal forvalte sin
økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, og det er bestemmelser om
risikohåndtering. Som en del av dette må alle kommuner gjør endringer i størrelsen på
minimumsavdraget, på bakgrunn av størrelsen på årets avskrivninger av kommunens anleggsmidler,
den bokførte verdien på samlet lånegjeld og den bokførte verdien på avskrivbare anleggsmidler.
Dette er også gjort i Midtre Gauldal.
Kommunedirektøren mener det er i tråd med opprinnelig tenkning og forutsetninger, at KF nå
utløses 90 mill kr ekstra av vedtatt låneramme. Risikoen ved dette vurderes til å være lav.
Det er viktig i styringen av KF, at eier ved kommunestyret sender signaler til KF dels om å tenke
langsiktig på ev behov for utvidet låneramme og at det må være langsiktighet i ivaretakelse av risiko
for finansieringen av låneavdrag/renter. Det vil være avgjørende for KF’et å få solgt områder både
for næring og for boligområder for at de skal kunne betjene lånegjelden etter hvert som avdrag
påløper. Med bakgrunn i dette, er det derfor svært bra (jf. annen sak) at vi i dialog med KF har fått
de til å fremme investeringsbudsjett. Kommunedirektøren mener vi bør be om at KF jobber videre
langs disse linjene.
Når det gjelder spørsmålet om mulig utvidelse av den samlet låneramme for Støren Sør, må dette
behandles politisk etter faglig oppspill fra KF. Kommunedirektøren kjenner ikke til at slikt forslag
eksisterer i dag. Det er imidlertid å ha gode prosesser og være tidlig ute dersom et slikt behov skulle
oppstå. Prosjektet er stort og går over mange år, med mange deler (veg, næring, bolig). Sett opp mot
oppdraget KF fikk i 2018 er det viktig å ta i betraktning at noen rammebetingelser har endret seg.
Viktigst er det at kommunestyret har gitt KF i oppdrag å være en aktør inn mot boligbygging i
kommunen. I tillegg har det skjedd endringer som følge av selve prosessen med bygging av veg og
næringsområde, ved at KF som ansvarlig utbygger må gjennomføre oppgjør med berørte grunneiere.
KF har selv utarbeidet en strategi for videre utvikling. Veg og infrastruktur skal være på plass våren
2021, næringstomter skal være klar fra 2022 og boligtomter kan være klar i 2023. Bolig og ev
utvidelse av næringsareal, avventer klargjøring av overordnet plan. Kommunedirektøren mener det
er naturlig nå å be KF se noe år framover, og vurdere planer, investeringer og finansiering utfra det.
Kommunedirektørens innstilling
1. Midtre Gauldal kommunestyre godkjenner styret i Midtre Gauldal Utvikling KF sitt vedtak
om å ta opp lån i KLP banken for kr. 27 556,- for inndekning av manglende låneopptak i
forbindelse med sak 47/20.
2. Midtre Gauldal kommunestyre godkjenner styret i Midtre Gauldal Utvikling KF sitt vedtak
om å utvide lån i KLP banken med inntil 90 mill. kroner.
3. Midtre Gauldal kommunestyre ber kommunedirektøren i dialog med Midtre Gauldal
Utvikling KF, oppfordre til at det med bakgrunn i fastsatt strategi for KF utvikles
analyser/vurdering for ev planer, investeringer og finansiering for KF som har samme
tidshorisont og kan behandles samtidig som kommunens økonomiplan.
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