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Nytt fra kommunehelsesamarbeidet 

Skrevet av Kari Engen Sørensen 

Dato: 27.02.2015 

  

 

Saker med tilbakemeldingsfrist 

Områdeplan psykisk helse og rus 
Minner om invitasjon til dialogkonferanse – områdeplan psykisk helse og rus- fredag 6. mars 2015 

Målsettingen med samlingen er å gi innspill til områdeplanen + komme med forslag til prioriterte 

saker/områder kommuner og Vestre Viken skal samarbeide om fra våren 2015.  

 

Jeg håper at alle kommuner har anledning til å være representert. 

 

Påmeldingsfrist  28. februar 2015 

 

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

Orienteringssaker. 

1.Referat fra møtet i Prosjektstyret KHS 

Vedlagt ligger referat fra møtet 9. februar 2015. 
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2.Forslag til endringer i organisering og styring av Kommunehelsesamarbeidet 

Kommunene tilråder en videreføring av KHS ut 2017. 

 

Forslag til ny samarbeidsavtale er sendt ut til høring i 26 kommuner. Forslag til styring av KHS mellom 

Eiermøtene ble behandlet i Prosjektstyret KHS 09.02.2015. Eiermøtet (26 ordførere) behandler saken 

11. juni 2015. 

 

Prosjektstyret slutter seg til følgende forslag: 

Øverste myndighet mellom Eiermøtene er Samarbeidsstyret som består av en kommunal representant 

fra hvert lokalt samarbeidsutvalg. Representantene velges blant kommunalsjefer/ helse- og sosialsjefer. 

Samarbeidsstyret møtes minst 4 ganger pr år og har følgende oppgaver: 

-Forberede Eiermøtet/eiermøter og rapportere kvartalsvis til eierne.  
-I den grad det er behov for overordnede politiske avklaringer mellom Eiermøtene, konsulteres KS-
styremedlemmene i Kommunehelsesamarbeidets nedslagsfelt. 
-Utarbeide forslag til årlige prioriterte fokusområder og tiltak som nedfelles i KHS sin handlingsplan og 
budsjett. 
-Delta som medlem i Overordnet samarbeidsutvalg – jf samarbeidsavtale med Vestre Viken. 
-Arrangere  strategiseminar minimum en gang pr. år med administrativ deltakelse fra alle 26 kommuner. 
-Arrangere årlig dialogseminar mellom deltakerkommunene og Vestre Vike. 
-Etablere eventuelle nye delprosjekter. 
-Initiere og behandle søknader om ekstern prosjektfinansiering. 
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Dersom OSU gir sin tilslutning vil medlemmer av Samarbeidsstyret representere kommunene i OSU. 

 

3.Faglig nettverksgruppe KHS 

Prosjektstyret har gitt koordinator for KHS mandat til å opprette faglige nettverksgrupper ved behov. 

Jeg inviterte kommunale samhandlingssjefer og andre fagpersoner til et drøftingsmøte 11. februar 2015. 

Møtedeltakerne gav sin tilslutning til at vi kan prøve ut dette samarbeidet i 2015 og se om det gir 

forventet resultat.  

Vedlegger referat fra møtet. 
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4.Referat fra møte i OSU 

Vedlagt ligger referat fra møte i OSU 16. februar 2015. 
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Sak 1/2015. Kommunene la frem ønske om en annen kommunal representasjon i OSU. 

Argumentasjonen går på å sikre en gjennomgående kommunal representasjon i LSU og OSU samt å 

legge til rette for bedre faglige diskusjoner.  Sekretariatet skal komme med forslag til representasjon 

som behandles i neste møte i OSU  

 

Sak 2/2015 Partene kom til enighet i «avtalen om helhetlig pasientforløp». Avtalen sendes ut til 

signering i alle kommuner neste uke. 

 

5.Alert 

Siste opplæring av superinstruktører Alert gjennomføres på Gol 2. og 3. mars. Sluttrapport sendes i 

neste nyhetsbrev. Alle kommunale superinstruktører blir invitert til å delta på samlinger sammen med 

instruktører fra Vestre viken. 

 

6.Nytt fra KS 

På oppdrag fra KS har IRIS Samfunnsforskning i samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin 

gjennomført en undersøkelse om Samhandlingsreformens konsekvenser for det kommunale pleie- og 

omsorgstilbudet. 

http://www.ks.no/Documents/IRIS%202014-

382%20Samhandlingsreformens%20konsekvenser.pdf?epslanguage=no  

 

 

Neste nyhetsbrev kommer ca. 10.mars 

 

http://www.ks.no/Documents/IRIS%202014-382%20Samhandlingsreformens%20konsekvenser.pdf?epslanguage=no
http://www.ks.no/Documents/IRIS%202014-382%20Samhandlingsreformens%20konsekvenser.pdf?epslanguage=no

