
 

Mandat for Strategisk samarbeidsutvalg mellom Helse 

Stavanger HF og kommunene  
  

 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) er et overordnet strategisk utvalg bestående 

av representanter fra Helse Stavanger HF, kommunene som har inngått denne 

samarbeidsavtalen samt representant for fastlegene i Sør-Rogaland, utpekt 

gjennom PKO-ordningen.  

 

Leder og nestleder i samhandlingsutvalget har observatørstatus i SSU.  

 

Strategisk samarbeidsutvalg skal sikre strategisk samhandling på overordnet 

nivå, og være retningsgivende i saker av strategisk og samhandlingsmessig 

karakter mellom partene.  

 

Strategisk samarbeidsutvalg skal støtte opp om arbeidet i samhandlingsutvalget 

gjennom å ha et overordnet perspektiv på tjenesteutvikling, samhandling og 

forståelse av oppdrag- både ut fra regionale og lokale forutsetninger, og ut fra 

nasjonale rammer, krav og føringer.  

 

Det må foreligge konsensus for at Strategisk samarbeidsutvalg skal ta 

beslutninger, gi tilrådinger og retningsgivende uttalelser som over nevnt. 

Saksbehandlingen må legges opp slik at hver av partene har nødvendig  

forankring.  

 

Oppgaver  
 

Strategisk samarbeidsutvalg skal:  

 Gi tilrådinger og retningsgivende uttalelser i saker av strategisk og 

samhandlingsmessig karakter mellom partene. Alle beslutninger baseres 

på konsensus, og saksbehandlingen ved eventuelle beslutningssaker 

legges opp slik at hver av partene har riktig forankring.  

 Legge til rette for innovasjon, forskning og utvikling av samhandling og 

tjenester mellom partene  

 Identifisere nye felles utfordringer for å sikre bærekraft i tjenestene  

 Sikre felles forståelse av prioriteringsspørsmål  

 



 

 Arbeide for helhetlige pasientforløp  

 Bidra til gjensidig veiledning mellom partene  

 Drøfte og gi råd om oppgaveoverføring mellom partene  

 Gjennomgå aktivitetsplan fra Samhandlingsutvalget (SU) om status i 

samarbeidet til hvert møte  

 Drøfte og anbefale løsning i tvistesaker av prinsipiell karakter mellom 

helseforetaket og kommuner i foretaksområdet  

 Drøfte og anbefale løsning i spørsmål av prinsipiell karakter om 

justeringer og endringer i avtaleverket hvor det ikke foreligger enighet i 

Samhandlingsutvalget  

 Være styringsgruppe for en årlig strategisk ledersamling om samhandling 

i Sør-Rogaland i helseforetaket og kommunene i foretaksområdet. Den 

årlige strategiske ledersamlingen organiseres av samhandlingsutvalget  

 

SSU kan ta utgangspunkt i innspill fra Samhandlingsutvalget ved fastlegging av 

agenda for møtene i Strategisk samarbeidsutvalg  

 

Sammensetning  
Utvalget består av et likt antall representanter fra kommunene og fra Helse 

Stavanger. Hver part utpeker sine representanter. Kommunene utpeker vara for 

sine representanter. I tillegg kommer en representant for fastlegene i 

foretaksområdet, utpekt gjennom PKO-ordningen.  

 

Kommunene er representert med rådmenn og en representant for KS Rogaland.  

Helse Stavanger HF er representert med adm. direktør og nivå 2-ledere  

 

I tillegg stiller hver av partene med ressurser til å ivareta sekretariatsfunksjoner 

for utvalget. For kommunene bistår KS Rogalands administrasjon.  

 

Partene bærer selv sine egne kostnader.  

 

Arbeidsform  
Utvalget konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for avtaleperioden.  

 

Leder og nestleder-funksjonen alternerer hvert annet år mellom avtalepartene. 

En kommunerepresentant leder utvalget i første periode (2019), mens Helse 

Stavanger har sekretariatsfunksjon.  

 

Utvalget står fritt til å invitere inn andre i tilknytning til enkeltsaker.  

Utvalget møtes hvert kvartal og skal stedsmessig alternere mellom partene.  



Møtene forberedes av sekretariatet til utvalget i samarbeid med 

Samhandlingsutvalget/ AU.  

Saker som skal tas opp i møte må meldes til sekretariatet minst 2 uker før møtet 

avholdes og representantene skal motta saksdokumenter minst 1 uke før møte 

avholdes.  

 
 


