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SSU-sak 04-2022  

Helsefellesskapets arbeidsform og saksforberedelser 
 

 

Vedlegg (ikke trykt): 

- Vedtekter for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten 

- Stiftelsesdokument 

Innstilling til konsensus: 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) har drøftet saken i dagens møte og ber felles sekretariat komme 

tilbake til beskrivelse av hensiktsmessig arbeidsform etter at det er tilsatt kommunal 

samhandlingssjef som tiltrer sekretariatet.  

Bakgrunn: 
Ved etablering av Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen, Salten ble det utarbeidet et stiftelsesdokument og 

vedtekter. Disse dokumentene er førende for hvordan felles sekretariat skal arbeide sammen. Det er 

nødvendig at beskrivelse av arbeidsform og felles saksbehandlingsflater avklares slik at det skapes godt 

grunnlag for likeverdighet i saksbehandlingen i felles sekretariat.  

 

I Helsefelleskapets modell er alle vedtak basert på konsensus og representasjon blant kommunene. Dette 

setter krav til grundig og nært samarbeid i utarbeidelse av saker til møtene. Felles sekretariat gir mulighet til 

avstemming av sakene før de sendes til strategisk samarbeidsutvalg (SSU) sine medlemmer. Grundig 

saksforberedelse og forutsigbar arbeidsmetodikk gir de kommunen som lar seg representere bedre mulighet 

til å følge SSU sitt arbeid og komme med innspill.  Prinsippet om likeverdighet kan best oppnås ved at 

partene setter agenda sammen. 

Kommunenes vurdering: 
Partnerskapet i Helsefellesskapet forutsetter at man finner gode og effektive måter å samhandle på. 

Stiftelsesdokumentet angir hvordan beslutningssaker skal tas i Helsefellesskapet og at disse i første omgang 

skal komme til SSU som drøftingssaker. Dette er et viktig prinsipp da det muliggjør å forankre beslutninger 

ute i kommunene før konsensus inngås. For å kunne ivareta et godt samarbeid og reelt partnerskap, ser 

kommunalt sekretariat det som viktig at arbeidsformen til felles sekretariat beskrives. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering:  
Nordlandssykehuset HF ser at det er nødvendig å beskrive arbeidsformen til felles sekretariat. Sekretariat for 

overordnet samarbeidsorgan ble i hovedsak ivaretatt av Nordlandssykehuset HFs samhandlingsavdeling. Det 

var ingen likeverdig saksbehandling. Nordlandssykehuset HF publiserer alle dokumenter som behandles i 

helsefellesskapets organer. Arbeidsplattformen må ikke komme i konflikt med partenes plikt til å bruke egne 

saksbehandlingssystemer. Felles saksbehandling slik den er presentert til dette møtet, hvor partene legger til 

sine vurderinger i selve saken i forkant av møtene vurderes fra Nordlandssykehuset HF sin side å gi god 

forutsetning for konsensus. 

1. Innledning 
 

I pkt 4.3.1 Saksbehandling SSU i stiftelsesdokumentet; 

Saksbehandler:  Iver O. Sunnset /Trude Kristin Kristensen 

Dato dok: 12.04.2022 

Møtedato: 09.05.2022 

Vår ref:  2021/4503 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/Vedtekter%20for%20helsefellesskapet%20Lofoten,%20Vester%C3%A5len%20og%20Salten.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/Stiftelsesdokument%20for%20partneskapsm%C3%B8tet_NLSH.pdf
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«Sakene bør deles inn i beslutningssaker, drøftingssaker og orienteringssaker. Saker som krever 

konsensus i SSU bør som regel gjennomgås i to trinn, først som drøftingssak og deretter som 

beslutningssak. Drøfting og beslutning kan gjøres på ulike nivå i Helsefellesskapet. Beslutninger som 

skjer gjennom konsensusprinsippet er bindende/forpliktene for partene. Konsensusprinsipp krever 

grundige forarbeid av partnerne. Et viktig hjelpemiddel blir her totrinns behandling av nødvendige 

saker i helsefelleskapet. Saker må sikres forankring i kommunene – uavhengig av om de kan 

besluttes administrativt eller må behandles politisk - før konsensusbeslutning. Ett-trinns 

saksbehandling kan gjøres når begge parter er enige om det, og sakens karakter tilsier det. Det 

strategiske ansvaret for SSU bør komme til uttrykk i vedtektene».  

 

Alle tre nivåer i Helsefellesskapet krever at man har gjort saksutredninger og gode saksforberedelser. 

Samhandlingslederne i Nordlandssykehuset HF og kommunene er sekretariat for alle tre nivå jamfør 

stiftelsesdokumentets punkt 5.0. Dette innebærer betydelige arbeidsmengder, og forventinger til felles 

sekretariat må tydeliggjøres, og avstemmes med tilgjengelige ressurser.  

 

I stiftelsesdokumentet anbefales det at saker som legges frem for helsefellesskapet deles inn i 

beslutningssaker, drøftingssaker og orienteringssaker, og at saker som krever konsensus i SSU som regel bør 

gjennomgås i to trinn, først som drøftingssak deretter som beslutningssak. En slik to-trinns saksbehandling 

vil muliggjøre å få til god forankring rundt konsensusvedtak i både kommunene og i Nordlandssykehuset 

HF. I stiftelsesdokumentet åpnes det for at ett-trinns saksbehandling kan gjøres når begge parter er enige om 

det, og sakens karakter tilsier det.  

 

 

 
 
Figur 1. Felles sekretariat skal sikre saksbehandling i helsefellesskapet i tråd med denne modellen. 

 

I vedtektenes § 4-4 er og strukturdokumentets pkt 5.0 er felles sekretariatet vedtatt slik:  

 

«Består av samhandlingssjefene. Er kontaktpunkt i samhandlingsspørsmål, koordinerer 

samhandlingsarbeidet og har videre ansvar for:  

1. Motta saker og ta stilling til hvordan disse skal behandles  

2. Kvalitetssikre at sakene er tilstrekkelig belyst  

3. Forberede og innkalle til møter SSU og FSU  

4. Sekretariatsfunksjon for SSU og FSU inkl. referater  

5. Publisere saksdokumenter  

6. Ivareta arkivfunksjon  
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7. Veilede i saksforberedelse». 

 

Felles sekretariatets ansvarsområder er tydelig skissert i vedtektene og strukturdokumentet, og man må finne 

en måte å løse disse oppgavene på som er tilpasset organiseringen man har i helseforetaket og kommunene.  

 


