Kommissorium
De politiske klynger på sundhedsaftaleområdet
Formandskab:

Sekretariat:

Værtskabet leder mødet

Fælles

Godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget:

Formål
De politiske klynger er fora, hvor Sundhedskoordinationsudvalget og lokale politikere kan
dagsordenssætte emner, som man ønsker drøftet. Dette med henblik på at udmønte
Sundhedsaftalens pejlemærker og bærende principper.
Formålet er at skabe et lokalpolitisk forum for dialog, inspiration, udvikling og opfølgning på
Sundhedsaftalen.
Struktur
Klynge Nord: Hjørring Kommune, Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Læsø Kommune,
Region Nordjylland og PLO.
Klynge Midt: Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune, Region Nordjylland og PLO.
Klynge Syd: Vesthimmerland Kommune, Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune, Region
Nordjylland og PLO.
Klynge Vest: Morsø Kommune, Thisted Kommune, Region Nordjylland, og PLO.
Sammensætning
Hver af de politiske klynger sammensættes efter nedenstående princip.
Fra kommunerne: Repræsentation af udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt.
beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget, hvilket vil sige
2-4 politiske repræsentanter fra hver kommune.
I de klynger, som ikke er direkte repræsenteret i Sundhedskoordinationsudvalget, vil der blive
tilknyttet et kommunalt medlem fra Sundhedskoordinationsudvalget.
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Fra regionen: Repræsentation fra den regionale del af Sundhedskoordinationsudvalget,
Forretningsudvalget og øvrige relevante udvalg, hvilket vil sige 3-4 politiske repræsentanter fra
regionen.
PLO-Nordjylland og/eller PLO-kommunal afhængigt af den konkrete dagsorden.
Parterne kan supplere sig med andre relevante aktører, afhængigt af den konkrete dagsorden.
Parterne deltager ligeledes med administrative repræsentanter fra Klyngestyregrupperne.
Mødefrekvens og form
Der afholdes minimum ét møde i de politiske klynger om året. Mødeafholdelsen går på skift og
værtskabet leder mødet.
Mødeindhold
Det primære fokus på møderne i de politiske klynger er opfølgning på Sundhedsaftalen i et lokalt
perspektiv. Der vil således være fokus på samspillet mellem de lokale politikker/strategier og
Sundhedsaftalen.
Der kan dagsordenssættes lokale sundhedspolitiske problemstillinger, som ønskes drøftet med henblik
på evt. særlige lokale initiativer.
Sundhedskoordinationsudvalget og parterne kan desuden dagsordenssætte emner ud fra
Sundhedsaftalens pejlemærker, bærende principper og implementeringsplan.
Sekretariatsbetjening
Sekretariatsbetjeningen varetages i fællesskab af sekretariatet for Klyngestyregrupperne og
Koordineringsgruppen for Sundhedsaftalen.
Der udarbejdes dagsorden til møderne, som fremsendes én uge før mødet. Referat fra møderne
fremsendes senest én uge efter mødernes afholdelse og gøres tilgængelige på Sundhedsaftalens
hjemmeside.
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