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Vedlegg: 
SSU sak 03-2023 Evaluering av dialog- og partnerskapsmøtet 2022 
SSU sak 04-2023 Dialog- og partnerskapsmøte 2023 
Partnerskapsmøtet sak 06-2022 Dialog- og partnerskapsmøtet 2023 

Innstilling til konsensus:   
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) ser det hensiktsmessig å planlegge dialog- og 
partnerskapsmøte 2023 i tråd med beskrivelsen i saken og tar saken til orientering. 

Bakgrunn: 
Partnerskapsmøtet 2022 vedtok at dato for dialog- og partnerskapsmøtet 2023 skulle legges til KS 
høstkonferanse. SSU ga programkomiteen til dialog- og partnerskapsmøte 2023 i mandat å utarbeide 
forslag til program for årets møte samt ta hensyn til erfaringene som ble gjort ved evalueringen etter 
dialog- og partnerskapsmøtet 2022. 
 
Dialog- og partnerskapsmøtet 2023 blir en del av KS høstkonferanse som finner sted 22.-23. 
november. Planleggingen av årets møte gjøres i samarbeid med KS og vil starte opp etter at KS har 
startet sitt arbeid med høstkonferansen (ultimo mai 2023). Samhandlingssekretariatet har forespurt 
KS om mulighet for at man sammen kan utforme arrangementet slik at man i første del av dagen 23. 
november har felles innledere og etter lunsj arrangerer dialog- og partnerskapsmøtet. På den måten 
vil man i større grad kunne legge til rette for dialog slik det ble etterspurt etter dialog- og 
partnerskapsmøtet 2022.  

Kommunenes vurdering: 
Kommunene vurderer det positivt at programkomite er kommet tidligere i gang med sitt arbeid for 
årets konferanse. Det er viktig av hensyn til planlegging og gjennomføring at dette er godt forankret i 
helsefellesskapet, og hos samarbeidspartner KS. Kommunene vurderer videre det positivt at årets 
konferanse finner sted etter at de nye kommunestyrene er konstituert, slik at helsefellesskapet og 
aktuelle samhandlingssaker blir godt forankret politisk og administrativt. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset HF vurderer at dialog- og partnerskapsmøtet er en viktig møteplass der alle 
kommunene møter, og ingen kommuner lar seg representere. Planen for årets dialog- og 
partnerskapsmøte så langt legger til rette for en bredere dialog enn tilfellet i de foregående møtene, 
noe Nordlandssykehuset er positiv til.  

Saksbehandler: Knut Erik Dahlmo og Trude K. Kristensen 
Dato dok: 21.03.2023 
Møtedato: 12.04.2023 
Vår ref: 2023/77 

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2023/1.%20februar/SSU%20sak%2003-2023%20Evaluering%20av%20dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8tet%202022.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2023/1.%20februar/SSU%20sak%2004-2023%20Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te%202023.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Strategisk%20samarbeidsutvalg%20(SSU)/2023/1.%20februar/SSU%20sak%2004-2023%20Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te%202023.pdf
https://nordlandssykehuset.no/Documents/Samhandling/Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8te/25.%20oktober%202022/Partnerskapsm%C3%B8tet%20sak%2006-2022%20Dialog-%20og%20partnerskapsm%C3%B8tet%202023..pdf
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Innledning 
I tråd med signaler fra SSU og kommunene især om et ønske om å legge dialog- og partnerskapsmøtet 
2023 til KS Nord-Norge sin kommunekonferanse, tok samhandlingssekretariatet initiativ til 
samarbeidsmøte med KS Nord-Norge som ble gjennomført 23. februar 2023. Agenda var avklaring av 
dato og tidspunkt, og å diskutere relevante temaer både for kommunekonferansen og dialog- og 
partnerskapsmøtet.  


