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Partnerskapsmøtet sak 03-2022  
Vedtekter for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten 
 
 

 
 
Vedlegg (ikke t) 
Vedtekter for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten 

Innstilling til konsensus:   
 

1. Partnerskapsmøtet ser behov for tilpasning av vedtektene og ber strategisk 
samarbeidsutvalg (SSU) bearbeide vedlagte forslag til endring, og språklige 
tilpasninger, slik at partnerskapsmøtet 2023 kan ta stilling til vedtektsendringene 

2. Partnerskapsmøtet anser orienteringen i denne saken som tilstrekkelig for å kunne 
vedta endringer i vedtektene i partnerskapsmøte 2023.  

  

Bakgrunn: 
Vedtektene for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten sier at endringer av vedtektene drøftes av 
partnerskapsmøtet for å vedtas ved konsensus i det påfølgende partnerskapsmøtet. SSU har ikke hatt 
mulighet for å gå gjennom og gjøre anbefalinger knyttet til gjeldende vedtekter før dette 
partnerskapsmøtet. SSU foreslår tilpasning av vedtektene gjennom en grundigere gjennomgang før 
partnerskapsmøtet 2023. Hensikten med en slik gjennomgang vil være å korrigere for upresist språk, 
gjøre nødvendige presiseringer og ta inn regler for saksbehandling i helsefellesskapet.  

Kommunenes vurdering: 
Kommunene vurder at dette er hensiktsmessige tilpasninger når vi nå er inne i en driftsfase av 
helsefellesskapet. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset HF vurderer at de foreslåtte endringene er nødvendig for å presisere deltakelse i 
dialog- og partnerskapsmøtet. Det er viktig at møtenes representasjon og organisering kommer tydelig 
fram i vedtektene. 

Innledning 
Vedtektene for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Saltens § 5 Endringer i vedtektene 
sier at  

Partnerskapsmøtet kan vedta endringer i vedtektene ved konsensus hos de fremmøtte 
medlemmer av Partnerskapsmøtet. Vedtektsendringer drøftes først i ett møte, og vedtas i 
påfølgende Partnerskapsmøte. Der vedtektene sammenfaller med Overordnet 
Samarbeidsavtale eller andre avtaler mellom Nordlandssykehuset og kommunene, kan det 
ikke gjøres endringer uten at alle avtaleparter er enig. 
 

Saksbehandlere: Trude Kristin Kristensen, Knut Erik Dahlmo og Stian Molvik 
Dato dok: 04.10.2022 
Møtedato: 25.10.2022 
Vår ref: 2022/2936 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/Vedtekter%20for%20helsefellesskapet%20Lofoten,%20Vester%C3%A5len%20og%20Salten.pdf
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I helsefellesskapets stiftelsesdokument anbefalte det kliniske samarbeidsutvalget at prinsipper for 
saksbehandling bør komme til uttrykk i vedtektene. Eksisterende vedtekter inneholder ikke 
bestemmelser om saksbehandling. Videre er det potensiale for å forbedre språket i vedtektene.  
 
For å klargjøre deltakelse i dialogmøtet foreslår SSU følgende endring i helsefellesskapets vedtekter § 
4-2.  
 
Forslag til ny ordlyd: 
§ 4-2 Partnerskapsmøtet 
Partnerskapsmøtet er et formelt møte mellom kommunedirektørene/rådmennene og 
Nordlandssykehusets administrerende direktør. Partnerskapsmøtet er øverste organ hvor 
administrativ toppledelse i kommunene og Nordlandssykehuset HF møtes. 
 
Medlemmer og observatører i strategisk samarbeidsutvalg deltar i partnerskapsmøtet som observatører 
med talerett.  
 
Partnerskapsmøtet skal sikre at helsefellesskapets strategiske arbeid har forankring i kommunene og i 
Nordlandssykehuset HF. 
 
Organisering av partnerskapsmøtet 

1. Partnerskapsmøtet arrangeres minimum én gang pr. år 
2. Møtene er i prinsippet åpne 
3. Møter kan avholdes som fysiske møter eller som videokonferanse 
4. Dato for neste års partnerskapsmøte fastsettes i årets møte 
5. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes deltakerne ikke senere enn to uker før møtet 
6. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes kun som e-post 
7. Beslutninger fattes ved konsensus 
8. Protokoll fra partnerskapsmøtet ferdigstilles, gjøres offentlig og sendes deltakerne senest en uke 

etter møtet 
 
Erstatter gjeldende ordlyd: 
§ 4-2 Partnerskapsmøtet  
Partnerskapsmøtet er et formelt møte mellom administrerende direktør ved Nordlandssykehuset og 
kommunedirektørene. Dette er det øverste organet hvor administrativ toppledelse i 
Nordlandssykehuset og kommunene møtes. Brukerorganisasjoner, fastleger/kommuneleger og SSU 
deltar som observatører med talerett. Møtet vil være et offentlig og åpent møte, som må være 
tilgjengelig for alle interesserte på nett.  
 
Partnerskapsmøtet skal sikre en overordnet ledelse av Helsefellesskapet. Partnerskapsmøtet skal 
forankre overordnet retning og rammer for arbeidet i Helsefellesskapet. 
 
Møtevirksomhet partnerskapsmøtet 

1. Partnerskapsmøtet arrangeres minimum én gang pr. år 
2. Møtene er i prinsippet åpne 
3. Møter kan avholdes som fysiske møter eller videokonferanse 
4. Dato for neste års partnerskapsmøte fastsettes på møtet året før 
5. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes deltakerne 2-3 uker før møtet 
6. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes kun på e-post 
7. Beslutninger er basert på konsensus 
8. Protokoll fra partnerskapsmøtet ferdigstilles og sendes deltakerne senest en uke etter møtet 

 


