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Trøndelag fra 2018



Nye kommuner fra 2020

?



Namdal regionråd

Midtre Namdal samkommune

Fosen regionråd

Inn-Trøndelag

Orkdalsregionen

Kystgruppen

Trondheimsregionen

Værnesregionen

Midt-Trøndelag regionråd

Trøndelag Sør

Namdal regionråd

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen/Værnesregionen

Midt-Trøndelag regionråd

Også endringer i den «indre strukturen»
• Mange arenaer, ulike i antall 

medlemmer, formål,  juridisk 
grunnlag, type og omfang på 
samarbeid

• Flere dobbelt-medlemmer / 
overlappinger

Status p.t.

• Fortsatt behov for samarbeid 
utfra kommunenes 
utfordringsbilder

• Regruppering. Nye regionråd og 
endringer i 
kommunesamarbeidet

• Bevegelse bort fra modeller med 
(direkte) politisk styring 
(samkommune, nemnder)

Utviklingsregioner eller 
tjenesteregioner?



Avstander og et nytt aktørkart = nytenkning for dialogen 
Samkjøre konferanser/arenaer. 

Færre store arenaer, mer bruk av streaming/nye kommunikasjonskanaler

Trøndelagsanalyse som grunnlag for dialogen

Bedre samhandling om mål, tiltak og ressurser på tvers

Fortsatt mye dialog med hver kommune
Overordnet og på fagområder 

Mer dialog med regionråd/samarbeidsorgan
Arena for å utvikle/drifte nye tjenestesamarbeid

Nettverk, kompetanseutvikling, fagmiljøer

Søke å møte i regionrådene

Hvor mye/tett dialog, avhenger av regionrådenes form 

Kommunedialogen i endring – også for regionale aktører



Orkdalsregionen

Langvarig samarbeid siden 1984

Gjort mye og fått til mye sammen på det interessepolitiske feltet bl.a. 
om samferdsel og regionale saker

I mindre grad vært arena for interkommunale samarbeidsordninger. 
Noen prosesser ble ikke vellykket, men helse/SIO har dere stått 
sammen om. Ellers mer delregioner når det gjelder 
tjenestesamarbeid.

Solid befolkningsgrunnlag og variert næringsliv – mange muligheter 
for felles mobilisering og påvirkning av naboregioner og offentlige 
myndigheter

Framover

Nye kommuner fra 1.1.2020. Endres styrkeforholdene?

Store avstander og kommuner med føtter i ulike regioner

Hvilke utfordringer vil dere stå sammen om framover, og hvilken 
rolle vil dere ta i Trøndelag?



Helse og omsorg i kommunene
- utfordringsbilde

Økt andel eldre og økt antall ressurskrevende 
brukere 

Oppgaver fra spesialisthelsetjenesten

Gradvis endring av sykdomspanoramaet

Nye kompetansekrav og -behov 
(folkehelse, demens, kreftomsorg, rehabilitering, 
tverrfaglighet, legevakt, akuttmedisin, psykologer, rus 
og psykisk helse )

Større behov for tilpassede tjenester til personer 
med særlige behov 

(innvandrerbakgrunn, multisyke, sjeldne diagnoser, 
opphopning av risikofaktorer, utagerende atferd) 

Økte sosiale helseforskjeller

Forventninger
• Psykolog og ergoterapeut fra 2020
• Ta over tannhelsetjenesten fra 2023 

basert på erfaringer fra 
pilotkommuner. 

• Ellers heter det at:
• dere skal forebygge mer, 

behandle tidligere, 
samhandle bedre….

• pasienter og brukere skal få 
tidlig og god hjelp nærmest 
mulig der de bor….. 

• rett behandling til rett tid på 
rett sted, gjennom en 
helhetlig og koordinert helse-
og omsorgstjeneste som er 
tilpasset den enkelte 
bruker…..,

• god samhandling når ansvaret 
for pasienten flyttes mellom 
sykehus og kommuner – og 
mellom avdelinger og enheter 
innen sykehus og 
kommuner….
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(helse) i Trøndelag
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Fylkesmannen ser at:

• Kommunene får stadig flere og mer 
kompliserte oppgaver innenfor helse og 
omsorg

• Svært krevende å løse dette alene, og 
mye å hente på samarbeid

• Samhandlingsregionene har vært til stor 
nytte for kommunene, helseforetak og 
Fylkesmenn i arbeidet med 
samhandlingsreformen (2010-)

• Fortsatt sterkt behov for utviklingsfokus
• Samarbeid = raushet og likeverd



Sentrale spørsmål (til oss alle) 

Generelt

Må det «ryddes» i antall arenaer for samordning 
av kommunale utviklingsspørsmål?

Forpliktende samarbeid eller «shopping»?

Dersom strategien er at 
regionråd/samarbeidskomiteer er alternativer til 
kommunesammenslutning, hva kreves av disse 
samarbeidene da?

Én samarbeidsgeografi for utviklingsspørsmål?

Og én for samarbeid om lovpålagte tjenester?

Hvordan ivareta demokratiet i interkommunalt 
samarbeid?

Helse

Hvordan sikre nok fokus på utvikling?

Hva er rett «geografi» for å få til dette?

Utfordring: Kompetansekravene, hvordan: 

sikre tilgang på tilstrekkelig antall sykepleiere, leger, 
vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer? 

sikre tilgang på ansatte med spesialisert kompetanse i 
geriatri, demens, avansert klinisk sykepleie, 
samfunnsmedisin, habilitering, rehabilitering, psykisk 
helsearbeid (barn og voksne), miljørettet helsevern, 
smittevern? 

sikre tilgang på nok kompetanse og fasiliteter til å utøve 
forsvarlig tvang og makt? 

satses nok på forebyggende arbeid? 

sikre  tilstrekkelig plankompetanse til å legge til rette for 
utvikling av tjenestene og et helsefremmende samfunn?



Fylkesmannen – til beste for 
hele fylket

Takk for oppmerksomheten!


