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Skrevet av Kari Engen Sørensen 

Dato: 10.07.2015 

  

 

Saker med tilbakemeldingsfrist 

Forslag til ny samarbeidsavtale i Kommunehelsesamarbeidet KHS-26 ble behandlet og enstemmig 

vedtatt i KHS-26 Eiermøte 11.06.2015. Samarbeidsavtalen er i dag sendt ut til behandling og signering i 

26 kommuner. Sendt postmottak. Frist 10. juli 2015 

 

Samarbeidet er avtalt å vare ut 2017 

 

Øverste myndighet i Kommunehelsesamarbeidet vil heretter være et Samarbeidsstyre. 

Samarbeidsstyret består av inntil 7 kommunale representanter valgt fra de lokale samarbeidsutvalgene 

(LSU). Representantene velges blant kommunalsjefer eller helse- og sosialsjefer. Samarbeidsstyret 

konstituerer seg selv. Virketid 2 år som regnes fra 01.01 med unntak av 2015. Det sittende 

Prosjektstyret har besluttet at det nye Samarbeidsstyret deltar på Prosjektstyremøte 07.09.15, og 

overtar ledelsen av KHS 08.09.2015.  

Eiermøtet og Prosjektstyret avvikles. 

 

Jeg ber om at kommunale representanter i hvert enkelt LSU foretar valg av representanter til det 

nye Samarbeidsstyret.  

 

Valg av representanter meldes til kari@vestregionen innen 10. juli.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Orienteringssaker. 

1. Områdeplan Psykisk helse og rus 

Kommunene Asker, Bærum, Jevnaker, Hole, Ringerike, Røyken og Hurum vil levere felles høringssvar.  

 

2. Nye spennende samhandlingstiltak i Hallingdal 

Øystein Lappegard, samhandlingsleder (oppstart 1. oktober) 
Jørund Lie, felles folkehelsekoordinator (oppstart 1. juli) 
Leif Andre Viken, koordinator for kompetanse, læring og mestring (oppstart 10. august)  
 
Ål kommune skal være vertskommune for alle tre stillinger, og kollegiet vil ha sin base på Torpomoen. 
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2. Deltakelse i Prosjekt hjem-hjem 

 

 

3. Faglig ressursgruppe  

 

4. Nasjonal samhandlingskonferanse 2015 

 

Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF samarbeider for andre år på rad om å arrangere en nasjonal 

helsekonferanse med fokus på samhandling og pasientens helsetjeneste. Konferansen avholdes 1. og 

2. desember 2015 på Sundvollen. 

 

På konferansen i år vil vi både se hvor vi er etter fire år med samhandlingsreformen, og veien videre 

med blant annet stormeldingene om primærhelsetjenesten og nasjonal sykehusplan. Oppgavefordeling 

mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste, desentralisering av spesialisthelsetjenesten 

og fremtidens primærhelsetjeneste er tema. På konferansens første dag kommer blant annet 

statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, administrerende direktør i Helse Sør-Øst Cathrine 

Loftshus og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Vi ønske å samle ledere, helsepersonell og brukere 

fra til erfaringsutveksling og debatt.  

Programmet er under utarbeiding og vil bli løpende oppdatert. 

Link med påmelding vil bli lagt ut etter sommeren. 

 

Hilsen Programkomiteen v/ Christine Furuholmen, Reidar Aasheim og Cecilie Søfting Monsen. 

 

 

Nasjonal konferanse om 

Psykisk helse og rus 

  

 

Les mer 
15. og 16. oktober 2015, 
Oslo Kongressenter, Oslo 

 

 

https://www.nsh.no/db/doc/0000004617.pdf
https://www.nsh.no/script/view.aspx?id=436
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Velkommen til årets viktigste møteplass for deg som jobber med digitalisering i kommunesektoren. 

Årets tema er «digitalisering i et skiftende landskap».  

Hva skjer med KommIT?  

Hvordan går arbeidet med Regjeringens melding til Stortinget om digital agenda for Norge?  

Hvilke digitale konsekvenser har kommunereformen?  

 

 

 


