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SSU-sak 10-2021  

Møteplan 2022 
 

 

Vedlegg (ikke t): 

• Vedtekter for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten 

 

Innstilling til konssensus: 
1. Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) slutter seg til framlagte møteplan. 

2. SSU vedtar at agenda saksdokumenter skal sendes ut per e-post senest ti dager før møtedato.  

 

Bakgrunn: 
Helsefellesskapets vedtekter § 4-3 Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) – Representasjon og organisering, 

Møtevirksomhet SSU punkt 1 sier at SSU i utgangspunktet skal møtes fire ganger per år. I samarbeid med 

leder og nestleder i SSU har sekretariatet utarbeidet følgende forslag til møteplan for 2022. 

 

Vedtektene for Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten sier ikke noe om frist for innkalling og 

bekjentgjøring av agenda. Tidligere praksis har vært tre uker før møtet. Modell for saksbehandling for 

helsefellesskapet er endret fra praksis i overordnet samarbeidsorgan slik at man nå har en to-trinns 

beslutningsprosess med drøfting for å legge til rette for konsensus i påfølgende møte. 

1. Innledning 
Forslaget til møteplan har tatt hensyn til følgende punkter: 

• Lavaktivitet 

• Budsjettprosesser 

• Kjente felles arrangementer 

 
14.10.2021 E-notat sendt for avklaring til nestleder SSU 

Veien videre blir spennende og jeg forsøker nå å legge noen praktiske planer for møtedatoer fremover som 

hadde vært fint å få avstemt. Jeg tenker det er greit å legge noen praktiske planer inntil sekretariat kommer 

på plass. Om du ikke ser noen åpenbare hindre for arrangement på kommunal side med datoene nedenfor kan 

vi bestille møterom og sette saksbehandlingsdatoer ut fra dette for 2022. 

 

Forslag til møteplan strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 2022: 

 
Møteplan 2022  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

Dialog-
/partnerskapsmøte                 21.       

Frist for innspill               31.         

Saksbehandler:  Trude Kristin Kristensen/Iver O. Sunnset 

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
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Skrivefrist/utsending 
agenda og sakspapirer                 7.       

SSU    7.      9.         24.   5. 

Påminnelse innspill  5.   30.                   

Frist for innspill 10.     12.                 

Skrivefrist 17.     19.                 

Møter i felles sekretariat 
  11. 21.  

7.  17. 
21. 7.                 

 
 

Felles sekretariat anbefaler at agenda og sakspapirer sendes ut fra sekretariatet senest 10 dager før møtet. 

Innkalling og sakspapirer publiseres samtidig på Helsefellesskapets hjemmeside. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://nordlandssykehuset.no/samhandling/helsefellesskap-lofoten-vesteralen-og-salten

