Møteprotokoll
Partnerskapsmøtet 2021

Møtetid: 22. april 2021 kl. 09.00 - 14.05

Sted: Digitalt møte (Teams)
__________________________________________________________

Del 1: Åpning og innledende foredrag
Se vedlagte presentasjoner fra
•
•
•
•
•

Elisabeth Vik Aspaker, Statsforvalter i Troms og Finnmark
Solveig Rostøl Bakken, pensjonist/bruker
Nils Kristian Klev, Leder Allmennlegeforeningen
Anita Schumacher, adm. direktør i UNN HF/leder av OSO
Hogne Eidissen, rådmann i Senja kommune/nestleder OSO

(Merknad: Filmene fra Ungdomsrådet, HOD og KS vil bli tilgjengelig fra
helsefellesskapets nettside når denne er opprettet.)

Del 2: Saksframlegg, drøfting og beslutning
Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

01/2021
Konstituering Partnerskapsmøtet 2021
Partnerskapsmøtet
Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
22. april 2021

Forslag på møteleder ble fremmet ved møtestart av Mona Pedersen, ordfører Karlsøy
kommune.
Stemmeberettigete tilstede (bekreftet ved opprop):
- 24 kommuner (av 24 mulige) v/ordfører eller representant med fullmakt fra ordfører
- 11 styremedlemmer i UNN (av 12 mulige)
- Adm. direktør i UNN
Partnerskapsmøtet er med det beslutningsdyktig.
Møteleder fremmet forslag om et vedtakspunkt 5: Helsefellesskapet Troms og Ofoten vedtas
etablert.
Forslag til vedtak:
1. Som møteleder velges Hogne Eidissen, kommunedirektør Senja kommune
2. Som møtets nestleder velges Anita Schumacher, adm. direktør UNN HF
3. Som møtesekretariat velges Alf Lorentsen, helse- og omsorgssjef Karlsøy kommune,
og Guri Moen Lajord, konstituert samhandlingsleder, UNN HF
4. Partnerskapsmøtet godkjenner forslag til avstemningsmåte.

Vedtak:
1. Som møteleder velges Hogne Eidissen, kommunedirektør Senja kommune
2. Som møtets nestleder velges Anita Schumacher, adm. direktør UNN HF
3. Som møtesekretariat velges Alf Lorentsen, helse- og omsorgssjef Karlsøy kommune,
og Guri Moen Lajord, konstituert samhandlingsleder, UNN HF
4. Partnerskapsmøtet godkjenner forslag til avstemningsmåte.
5. Helsefellesskapet Troms og Ofoten vedtas etablert.
Stemmegivning: Enstemmig alle punkt.
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Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

02/2021
Godkjenning av innkalling og saksliste
Partnerskapsmøtet
Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
22. april 2021

Det var ingen kommentarer til innkallingen eller foreslått saksliste.
Forslag til vedtak:
1. Innkalling godkjennes.
2. Saksliste godkjennes.
Vedtak:

1. Innkalling godkjennes.
2. Saksliste godkjennes.
Stemmegivning: Enstemmig begge punkt.

Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

03/2021
Vedtekter for Helsefellesskapet Troms og Ofoten
Partnerskapsmøtet
Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
22. april 2021

Representant fra arbeidsgruppa for etablering av helsefellesskap, Magne Nicolaisen, gikk
gjennom arbeidsprosessen og redegjorde for endringsforslag, etter innspill fra kommunene
sammenliknet med forslag sendt som vedlegg til kommunestyre-sak og UNN-styresak januar
2021.
Forslag til vedtak:
1. Partnerskapsmøtet godkjenner forslaget til vedtekter for Helsefellesskapet Troms og
Ofoten.
2. Partnerskapsmøtet ber om at Strategisk samarbeidsutvalg følger opp eventuelle
behov for justeringer, jfr. § 7 Endring i vedtektene
Vedtak:
1. Partnerskapsmøtet godkjenner forslaget til vedtekter for Helsefellesskapet Troms og
Ofoten.
2. Partnerskapsmøtet ber om at Strategisk samarbeidsutvalg følger opp eventuelle
behov for justeringer, jfr. § 7 Endring i vedtektene
Stemmegivning: Enstemmig begge punkt.

Vedlegg: Vedtekter for Helsefellesskapet Troms og Ofoten (som godkjent i møtet)
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Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

04/2021
Oppnevning til Strategisk samarbeidsutvalg, med valg av leder og
nestleder
Partnerskapsmøtet
Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
22. april 2021

Partnerskapsmøtet skal i henhold til vedtektene velge leder og nestleder av Strategisk
samarbeidsutvalg (SSU). For å sikre en god start for helsefellesskapet og komme i gang
med arbeidsprosessene, var det viktig at leder og nestleder ble valgt i dagens møte selv om
medlemmer til SSU formelt ennå ikke er oppnevnt.
Forslag på leder ble framsatt i møtet av Jan Erik Nordahl, ordfører Sørreisa kommune.
Forslag på nestleder ble framsatt i møtet av Roald Linaker, styreleder UNN HF.
Forslag til vedtak:
1. Som leder av Strategisk samarbeidsutvalg 2021-2022 velges Hogne Eidissen,
rådmann Senja kommune.
2. Som nestleder av Strategisk samarbeidsutvalg 2021-2022 velges Anita Schumacher,
adm. direktør UNN HF.
3. Partnerskapsmøtet ber om at øvrige representanter oppnevnes i henhold til
helsefellesskapets vedtekter § 3, punkt 2).

Vedtak:
1. Som leder av Strategisk samarbeidsutvalg 2021-2022 velges Hogne Eidissen,
rådmann Senja kommune.
2. Som nestleder av Strategisk samarbeidsutvalg 2021-2022 velges Anita Schumacher,
adm. direktør UNN HF.
3. Partnerskapsmøtet ber om at øvrige representanter oppnevnes i henhold til
helsefellesskapets vedtekter § 3, punkt 2).
Stemmegivning: Enstemmig alle punkt.

Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

05/2021
Ishavserklæringen – partnerskapserklæring 2021-2023 for
Helsefellesskapet Troms og Ofoten
Partnerskapsmøtet
Overordnet samarbeidsorgan (OSO)
22. april 2021

Ordfører i Harstad og styreleder i KS Troms og Finnmark, Kari-Anne Opsal, presenterte
Ishavserklæringen og bakgrunnen for denne.
Forslag til vedtak:
1. Partnerskapsmøtet godkjenner Ishavserklæringen 2021-2023.
2. Partnerskapsmøtet ber Strategisk samarbeidsutvalg innrette videre arbeid i
helsefellesskapet utfra intensjonene i Ishavserklæringen.
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Vedtak:
1. Partnerskapsmøtet godkjenner Ishavserklæringen 2021-2023.
2. Partnerskapsmøtet ber Strategisk samarbeidsutvalg innrette videre arbeid i
helsefellesskapet utfra intensjonene i Ishavserklæringen.
Stemmegivning: Enstemmig begge punkt.
Vedlegg: Ishavserklæringen (som godkjent i møtet)

Sak:
Tittel:
Til:
Fra:
Møtedato:

06/2021
Helsefellesskapets sekretariatsfunksjon
Partnerskapsmøtet
Arbeidsgruppa for etablering av helsefellesskap (nedsatt av Overordnet
samarbeidsorgan)
22. april 2021

I møtet ble viktigheten av å få på plass en interkommunal samhandlingsfunksjon framhevet.
Det ble bemerket at forslag til vedtak pkt. 2 ikke tydeliggjør enkeltkommunens rett til
behandling av nye løsningsforslag og endelig beslutning mht. finansiering og plassering av
sekretariat på kommunal side, i like stor grad som beskrevet i selve saksframlegget. Det ble
derfor forslått en tilføyelse i vedtakspunkt nr. 2.
Forslag til vedtak:
1. Partnerskapsmøtet tar informasjon om status for etablering av interkommunalt
samhandlingssekretariat til orientering.
2. Partnerskapsmøtet gir Strategisk samarbeidsutvalg fullmakt til å videreføre prosessen
med å få etablert et interkommunalt samhandlingssekretariat.
3. Partnerskapsmøtet godkjenner at Samhandlingsavdelingen i UNN fungerer som
helsefellesskapets sekretariat på vegne av partnerne inntil interkommunalt
samhandlingssekretariat er etablert. Så snart kommunenes sekretariat er i funksjon
skal sekretariatsoppgavene ivaretas i fellesskap.
Vedtak:
1. Partnerskapsmøtet tar informasjon om status for etablering av interkommunalt
samhandlingssekretariat til orientering.
2. Partnerskapsmøtet gir Strategisk samarbeidsutvalg fullmakt til å videreføre
prosessen med å få etablert et interkommunalt samhandlingssekretariat. Strategisk
samarbeidsutvalg skal etter fullført prosess sende sak om interkommunalt
samarbeidssekretariat til behandling i den enkelte kommune.
3. Partnerskapsmøtet godkjenner at Samhandlingsavdelingen i UNN fungerer som
helsefellesskapets sekretariat på vegne av partnerne inntil interkommunalt
samhandlingssekretariat er etablert. Så snart kommunenes sekretariat er i funksjon
skal sekretariatsoppgavene ivaretas i fellesskap.
Stemmegivning: Enstemmig alle punkter.
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