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Partnerskapsmøte sak 02-2021  
Konstituering av partnerskapsmøte 2021 
 

 

 

Anbefaling 
1. Som møteleder velges: … 
2. Som vara for møteleder velges: …    
3. Som møtesekretariat velges en representant fra kommunene og en representant fra 

Nordlandssykehuset HF:… 
4. Partnerskapsmøtet slutter seg til beskrivelse av konsensusbeslutninger 

 

Bakgrunn 
I oktober 2019 inngikk regjeringa en avtale med KS om innføring av helsefellesskap mellom 
landets helseforetak og kommunene i opptaksområdet for å skape en mer sammenhengende 
helse- og omsorgstjeneste. Regjeringen og KS ønsket med denne avtalen at kommuner og 
helseforetak skal se hverandre, ikke som parter, men som likeverdige partnere med felles 
eierskap og ansvar for pasientene. På bakgrunn av dette ble avtalen signert, og det etableres i 
2021 helsefellesskap mellom alle landets kommuner og de respektive 19 helseforetakene som 
kommunene hører til under.  I helsefellesskapene vil representanter fra helseforetak, 
kommuner, lokale fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. 
Styret i Nordlandssykehuset HF har sammen med samtlige 20 kommuner i 
Nordlandssykehusets opptaksområde gitt sin tilslutning til opprettelse av helsefellesskapet.  
 
Saksfremstilling 
Når man går fra å være parter til partnere betyr det også at man går fra å fatte vedtak om 
beslutninger, til å ha en konsensusbasert beslutningsprosess. I praksis betyr dette at man i 
helsefellesskapet skal komme frem til konsensus mellom 20 kommuner og ett helseforetak.  
Dette vil la seg gjøre, men det krever at man har gode vedtekter, et godt sekretariat og ikke 
minst; at man bygger videre på en god samhandlingskultur.  All saksbehandling vil skje under 
prinsippet om konsensus som forplikter partene slik at helsefellesskapets intensjon gjennom 
partnerskapsmøtet kan realiseres i det kommende års samhandling.  
 
 
 
 
 
 

 
Konsensusbeslutninger vil skje på følgende måte: 

Saksbehandler:  Trude Kristin Kristensen 
Dato dok: 02.09.2021 
Møtedato: 23.09.2021 
Vår ref:  2021/3288 
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- Partnerskapsmøtet har oppnådd konsensus når alle stemmeberettigede i møtet har gitt 
sin tilslutning til innstilling, alternativt til nytt forslag i den aktuelle saken 

- Partnere som er usikre rundt en konsensusbeslutning kan velge å stille seg bak 
beslutningen, men kreve å få protokollert en stemmeforklaring 

- Ved avstemning ber møteleder medlemmene som er enige i innstilling til konsensus 
forholde seg i ro. I digitale møter betyr dette at medlemmene forholder seg i ro, og ikke 
skriver i chatten 

- Møteleder ber medlemmer som er uenige i innstilling til konsensus vise med stemmetegn 
(håndsopprekning). I digitale møter avgir man stemme ved å skrive kommunenavn / 
navn på helseforetak, og mot i chattefeltet 

- I digitale møter skal saken man stemmer over skrives i chatten slik at partnerne ser 
tydelig hva man skal beslutte 

- Møtesekretariatet er ansvarlig for å påse at stemmegivningen skjer etter vedtatte 
retningslinjer samt for opptelling av stemmer 

- Dersom konsensus ikke oppnås vil saken måtte sendes tilbake til sekretariatet for 
oppfølging eller avsluttes 

 
Helsefelleskapene er bygget på likeverdighet og et partnerskap mellom Nordlandssykehuset 
HF og 20 kommuner i Nordlandssykehuset HF`s opptaksområde. Oppnåelse av konsensus 
fordrer grundig behandling av partenes betraktninger og synspunkter.  Så snart en beslutning 
er fattet, er det viktig å stole på partenes intensjon når vedtaket er fattet, særlig i saker hvor 
man i utgangspunktet har hatt en dissens.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


