
 

14.03.18 – Samhandlingsutvalget  

 

 

Rapportering fra fagrådene: 

 
1. Fagrådene sender godkjente referat til sekretær av Samhandlingsutvalget som 

distribuerer dette videre til utvalgets medlemmer samt sørger for å få lagt dette ut på 

nettsiden www.sus.no/samhandling.no    

2. Fagrådets leder kalles inn til Samhandlingsutvalget (SU) for statusrapportering i 

henhold til gjeldende aktivitetsplan en gang annet hvert år. Skriftlig statusrapport 

sendes arbeidsutvalget (AU) i forkant av møtedato. (ref. aktivitetsplan).  

3. Det året fagrådet ikke møter i Samhandlingsutvalget sendes skriftlig rapport til 

sekretær av utvalget i forkant av AU i henhold til aktivitetsplan.. 

 

Fagrådet bes utarbeide statusrapport på følgende:  
 Fagrådets sammensetning 

 Eventuelle utfordringer i fagrådet (eks. oppmøte, sammensetning eller liknende)  

 Antall møter som har vært avholdt 

 Saker som fagrådet har jobbet med, og status på dette 

 Resultat av gjennomgang av avtalen for evaluering og evt. innspill til revisjon, jfr 

overordnet samarbeidsavtale pkt.14 

 Råd fra faggruppen til Samhandlingsutvalget 

 

NB! Hvert fagråd har sin representant i SU som konsulteres ved behov 

   

 

Innspill til revisjon av avtalen tilhørende fagrådet: 
 Frist for innsending av forslag til endring er 15.juni hvert år 

 Fagrådet bes vurdere hvorvidt innspill til revisjon er av en slik karakter at avtalen 

krever ny behandling . 

 Dersom revisjon anses nødvendig bes fagrådet dokumentere skriftlig hvorfor revisjon 

er nødvendig.  

 Ved innspill til endring må disse fremkomme ved å benytte «spor endring» i gjeldende 

avtale 

 Avtalen sendes med merknader til sekretær av samhandlingsutvalget 

 Fagrådets innspill vurderes i AU, sendes til høring i SU, før de endelig går til 

behandling og godkjenning i PU (partssammensatt utvalg). Når PU har godkjent 

endringene sendes avtalene til signering i SUS og kommunene.  

 PU kalles inn til møte kun en gang pr.år (om høsten) 

o Sammensetning 

 Rådmann valgt av rådmannsutvalget 

 Fagdirektør SUS 

 Jurist kommune og SUS 

 Leder og nestleder i samhandlingsutvalget 

  Avtalene signeres og legges ut på www.sus.no/samhandling fortløpende. 

Feltkode endret

Feltkode endret

http://www.sus.no/samhandling.no
http://www.sus.no/samhandling

