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Sak 1/2022 Konstituering Partnerskapsmøtet 2022 
 
Forslag til vedtak:  

 

1. Som møtes leder foreslås adm. direktør FIN HF Siri Tau Ursin 

2. Som møtesekretariat velges fagansvarlig tilrettelagte tjenester Hammerfest 

kommune Gyri Krog og samhandlingssjef Finnmarkssykehuset HF Siw Blix. 
3. Partnerskapsmøtet godkjenner forslag til avstemningsmåte.  

 
 

Vedtak: 

1. Som møtes leder foreslås adm. direktør FIN HF Siri Tau Ursin 
2. Som møtesekretariat velges fagansvarlig tilrettelagte tjenester Hammerfest 

kommune Gyri Krog og samhandlingssjef Finnmarkssykehuset HF Siw Blix. 
3. Partnerskapsmøtet godkjenner forslag til avstemningsmåte.  
 
Enstemmig. 

Sak 2/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Forslag til vedtak: 

1.  Innkalling godkjennes. 
2. Saksliste godkjennes.  

 

Vedtak: 

1.  Innkalling godkjennes. 

2. Saksliste godkjennes.  

 

Enstemmig. 
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Sak 3/2022 Vedtekter for Helsefellsskapet Finnmark 

Forslag til vedtak: 

1. Partnerskapsmøtet godkjenner forslag til vedtekter for Helsefellesskapet 

Finnmark.  

2. Partnerskapsmøtet ber om at Strategisk samarbeidsutvalg følger opp eventuelle 

behov for justeringer, jfr. § 5 Endringer i vedtektene.  

 

Vedtak: 

1. Partnerskapsmøtet godkjenner forslag til vedtekter for Helsefellesskapet 

Finnmark.  

2. Partnerskapsmøtet ber om at Strategisk samarbeidsutvalg følger opp eventuelle 

behov for justeringer, jfr. § 5 Endringer i vedtektene.  

3.         Forslaget fra Hammerfest kommune tas opp i neste partnerskapsmøte, før dette 

hentes inn erfaring fra andre som har hatt denne ordningen.  

 

 Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak fra Hammerfest kommune: 

Sak 03/2022 

Hammerfest kommune ønsker å fremme forslag om at bruker representantene og representant for 

fastlege/kommunelege skal opptas som fullverdige medlemmer i strategisk samarbeidsutvalg. Dette 

for å sikre reell medvirkning på strategisk nivå. Vi kan se at de ulike helsefellesskapene har organisert 

strategisk samarbeidsutvalg på ulike måter. I Troms og Ofoten og Innlandet helsefellesskap så er 

brukerrepresentanter og fastleger tatt med som fullverdige medlemmer. I Helsefellesskapet i Lofoten, 

Vesterålen og Salten er de ikke tatt med som fullverdige medlemmer.  

Ved å få brukerne tidlig inn i det overordnede, strategiske arbeidet øker sannsynligheten for en aktiv 

og reell brukermedvirkning styrkes og at risikoen for at helsefellesskapene bare blir nye strukturer 

uten faktiske forbedringer i helsetjenesten reduseres.   

Nasjonal Helse- og sykehusplan står det: “Regjeringen vil legge til rette for at pasienten kan være en 

aktiv deltaker i beslutninger om egen helse og i utviklingen av helsetjenestene” Med etablering av 
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helsefellesskapene er partnerskapet mellom brukere og helsetjenesten sentral i utvikling av pasientens 

helsetjeneste. 

Fastlegen bør ikke være på sidelinjen mens kommuner og sykehus samhandler, men ha en 

sentral posisjon når kommuner og spesialisthelsetjenesten organiserer arbeidet for å gi 

pasienten en sammenhengende helsehjelp.  Fastleger som fullverdig medlem i 

samarbeidsutvalget gir en god mulighet til komme tidlig på banen når helsetjenesten 

videreutvikles.  

 

Nytt forslag til vedtak i sak 03/2022: Vedtekter for helsefellesskapet i Finnmark 

1. partnerskapsmøtet godkjenner forslag til vedtekter for Helsefellsskapet i Finnmark med 

følgende endringer:  

a. Medlemmer:  

i. Strategisk samarbeidsutvalg har 13 medlemmer: Finnmarkssykehuset har 

fem representanter. Kommunene har fem representanter. Den samiske 

befolkningen må sikres representasjon. 2 bruker representanter, oppnevnes 

fra Finnmarkssykehuset. En representant for barn og ungdom, og en 

representant for voksne. En fastlege/kommunelege oppnevnes av Finnmark 

legeforening.  

 
Sak 4/2022  Ràsttigàsàerklæringen – Partnerskapserklæring for 

Helsefellsskapet Finnmark 
 

Forslag til vedtak: 

1. Partnerskapsmøtet godkjenner Ràsttigàsàerklæringen 2021 – 2023. 

2. Partnerskapsmøtet ber Strategisk samarbeidsutvalg innrette videre arbeid i 
helsefellesskapet ut ifra intensjonene i Ràsttigàsàerklæringen.  

 
 

Vedtak: 

1. Partnerskapsmøtet godkjenner Rásttigáiserklæringen 2021 – 2023. 

2. Partnerskapsmøtet ber Strategisk samarbeidsutvalg innrette videre arbeid i 

helsefellesskapet ut ifra intensjonene i Rásttigáiserklæringen.  

 
Enstemmig.  
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Sak 5/2022 Handlingsplan for strategisk samarbeidsutvalg (SU) for 

perioden 2022-2023. 
 

Forslag til vedtak: 

Partnerskapsmøtet slutter seg til handlingsplan for strategisk samarbeidsutvalg (SU) for 

perioden 2022 – 2023 som anbefalt av Overordnet samarbeidsorgan (OSO). 

 

 
 

Vedtak: 

Partnerskapsmøtet slutter seg til handlingsplan for strategisk samarbeidsutvalg (SU) for 

perioden 2022 – 2023 som anbefalt av Overordnet samarbeidsorgan (OSO). 

 

Enstemmig. 
 

 
 
Sak 6/2022 Helsefellesskapets sekretariatsfunksjon – finansiering! 
 

Forslag til vedtak: 

Partnerskapsmøtet for Helsefellesskap Finnmark vedtar å opprette 100% stilling som interkommunal 

samhandlingsleder for kommunene i helsefellesskapet.  

__________ kommune velges som vertskommune for stillingen.  

Det velges en arbeidsgruppe bestående av 3 representanter som på vegne av kommunene gis 

mandat til å utarbeide stillingsutlysning og stillingsbeskrivelse. 1 representant velges fra 

vertskommune. Vertskommune tillegges ansvar for rekrutterings- og tilsettingsprosess.  

Kostnader til stillingen fordeles likt mellom kommunene i helsefellesskapet, og holdes innenfor en 

økonomisk ramme på kr. __________________ pr. år.   

Finnmarkssykehuset HF vil gjennom samhandlingssjef på foretaksnivå og samhandlingsrådgivere i 

klinikk og sykehus, bidra inn som sekretariat i de ulike råd og utvalg. 
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Vedtak: 

 

Partnerskapsmøtet vedtar å opprette en 100 % stilling som interkommunal 

samhandlingsleder for kommunene i Helsefellesskapet Finnmark.  

Partnerskapsmøtet delegere til SU å bli enig om vertskommune/er, samt 

fastsette en nøktern øvre ramme for utgiftene til kommunene.  

 

Enstemmig 

 
 
 
Sak 7/2022 Oppnevning til Strategisk samarbeidsutvalg, valg av 

leder og nestleder 

Forslag til vedtak: 

 

Partnerskapsmøtet vedtar at helseforetaket ivaretar leder kommende to år for 

strategisk samarbeidsutvalg (SU).                                              

Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF velges som leder for kommende to 

år.  

Partnerskapsmøtet vedtar at kommunene ivaretar nestleder for kommende to år for 
strategisk samhandlingsutvalg (SU). 

Representantene fra kommunene melder inn navn på nestleder innen 11. mars 2022. 

 
 

Vedtak: 

Partnerskapsmøtet vedtar at helseforetaket ivaretar leder kommende to år for 

strategisk samarbeidsutvalg (SU).                                              

Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF velges som leder for kommende to 

år.  

Partnerskapsmøtet vedtar at kommunene ivaretar nestleder for kommende to år for 

strategisk samhandlingsutvalg (SU). 

Representantene fra kommunene melder inn navn på nestleder innen 11. mars 2022.  
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Enstemmig. 

 

 
 
 
Sak 8/2022 Revidering av strategisk utviklingsplan Finnmarkssykehuset 

HF.  
 

Forslag til vedtak:  

Partnerskapsmøte tar saken om revidering av strategisk utviklingsplan til orientering.  

 

Vedtak:  

Partnerskapsmøte tar saken om revidering av strategisk utviklingsplan til orientering.  

 

 
Sak 9/2022 Invitasjon til innspill Nasjonal helse- og sykehusplan 

(NHSP) 
 

Forslag til vedtak: 

Innspill fremkommet i møtet oversendes helsedirektoratet av strategisk 
samarbeidsutvalg innen fristen 1. april 2022. 

 
 

Vedtak: 

Innspill fra kommunene på e-post til postmottak innen 11. mars 2022 

Innspill fremkommet i møtet oversendes helsedirektoratet av strategisk 

samarbeidsutvalg innen fristen 1. april 2022. 
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Sak 10/2022 Dato for partnerskapsmøtet 2023 

 

Forslag til vedtak: 

 

Partnerskapsmøtet 2023 avholdes fysisk hvis forholdene tilsier det torsdag 23. februar 

2023. 

 

 

Vedtak: 

Partnerskapsmøtet 2023 avholdes fysisk hvis forholdene tilsier det torsdag 23. februar 

2023. 

 

Enstemmig. 
 


