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Nytt fra kommunehelsesamarbeidet
Skrevet av

Kari Engen Sørensen

Dato:

12.06.2015

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.
Anne Marie Flovik (Bærum), Trine Hoff og Bente Hildre ( Asker), Nina Gabrielsen (Jevnaker) og Kari
Engen Sørensen utgjør en hurtigarbeidende arbeidsgruppe. Jeg sender høringssvaret ut til alle
kommuner tilsluttet KHS-26 slik at dere kan bruke det som utkast eller være med på felles høring.

2. Ny Samarbeidsavtale Kommunehelsesamarbeidet
Vedlagt ligger ny Samarbeidsavtale og brev som ble sendt postmottak i 26 kommuner 12.06.15.
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3. Deltakelse i Prosjekt hjem-hjem
Den 5. juni ble 3. samling i læringsnettverk hjem-hjem arrangert med ca. 100 deltakere. 12 kommuner
deltar sammen med Vestre Viken. Hensikten er å lage helhetlige pasientforløp. Prosjektet er ledet fra
Vestre Viken ved Prosjektleder Vigdis Backe Semb. Det viser seg at arbeidet med å lage helhetlige
pasientforløp er nokså nytt og ukjent for mange kommuner. Representanter fra Vestre Viken, Vigdis og
undertegnede foretar i disse dager besøk i deltakende kommuner ( de som ønsker). Hensikten med
møtet er informasjon og forankring.
Faglig ressursgruppe
Koordinator i KHS har knyttet til seg en faglig ressursgruppe som støtte for bedre å fremme
kommunenes interesser. (Viser til ny Samarbeidsavtale)
Ressursgruppen skal være en faglig støtte for det nye Samarbeidsstyret.
Faglig ressursgruppen består pr. d.d. av følgende personer:
Anne Marie Flovik, Britt Kveseth, Helen Kristiansen, Ellen Wibe, Turid Lohne Velund, Inger Johanne
Flingtorp, Arild Stegen, Kjetil Axelsen og Liv Wensaas.
Gruppen kan suppleres ved behov.
Faglig ressursgruppe planlegger en oppstartsamling i august der de legger strategier og føringer for
faglig samarbeid. Dette blir presentert for det nye Samarbeidsstyret.
Neste nyhetsbrev ca. 30. juni
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