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Til: 

Eva Milde, Cecilie P. Øien, Aud Hansen, Helen Cuenoud, Kristin Nilsen, Anne Marit Tangen, Øystein 
Lappegard 

Sekretariat: Kari Engen Sørensen 

Innkalling til møte i Samarbeidsstyret KHS 
 

Tid:                       Mandag 24.04.2017, 09.30-12.00,  ny møtedato mandag 18. mai 12-14 

Sted:                     Kunnskapssenteret Asker 

Dagsorden:          Godkjenning av innkalling, dagsorden og ordinære saker                                                   
  

 

Saker til behandling  

Sak 08/2017   Referat fra møte i Samarbeidsstyret 23.01.2017 
Vedlegg 1       Til behandling foreligger referat fra møtet 23.01.2017 
                          
                        Forslag til vedtak:  
                        Fremlagte referat godkjennes. 
 
 
Sak 09/2017   Status og evaluering av kommunehelsesamarbeidet 
                        Viser til vedtak i sak 3/2017: Samarbeidsstyret ber deltakerkommunene ta stilling til   
                        følgende innen 15. mars 2017: 
                        A: Kommunehelsesamarbeidet avvikles f.o.m. 01.01.2018 
                        B: Kommunehelsesamarbeidet videreføres etter 01.01.2018 
                        Samarbeidsstyret behandler saken i styret 24.04.2017.  
 
                        Styringsgruppen i Vestregionen vedtok 16.03.2017, sak 5/2017 
                        Styringsgruppen foreslår at Kommunehelsesamarbeidet videreføres minst ut sommeren  
                        2018. Ordførerne i Vestre Vikens opptaksområde inviteres til møte 15.06.2017 for å ta  
                        stilling til forslag om videreføring fram til sommeren 2018, samt videre prosess med sikte  
                        på en avklaring av om samarbeidet skal videreføres eller avvikles. Administrasjonen  
                        utarbeider et bakgrunnsnotat til rådmannsgruppens møte 1. juni der forholdet til    
                        Kommunehelsesamarbeidet blir tema. Notatet bearbeides etter rådmannsmøtet og  
                        sendes til alle inviterte deltakere (26) i ordførermøtet 15.06.2017. Notatet må begrunne  
                        hvorfor avklaring av Kommunehelsesamarbeidets videre drift bør besluttes sommeren  
                        2018, belyse forhold som vil/kan påvirke beslutning om videreføring og/eller avslutning  
                        av samarbeidet og hvilke forhold som eventuelt må avklares før beslutning fattes.  
                        Notatet skal også inneholde forslag til hvordan diskusjonene om  
                        Kommunehelsesamarbeidet skal organiseres 
 
                       Forslag til vedtak: 
                       Styret slutter seg til fremlagt forslag til prosess for evaluering fra Styringsgruppen 
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Sak 10/2017   Kommunenes involvering i Utviklingsplan Vestre Viken    
                       Status og orientering i saken ved Kristin Nilsen 
 
                       Forslag til vedtak:  
                       Samarbeidsstyret tar fremlagt informasjon til orientering. 
 
 
 
Sak 11/2017   Forslag til saker som skal behandles i OSU 29.05.2017 
                       Saker til møte i OSU forberedes og sendes ut fra sekretariatet senest 15.05.2017. 
                       Samarbeidsstyret diskuterer og fremmer forslag til saker i sitt møte 24.04.2017 
                        
                       Forslag til vedtak:  
                       Fastsettes i møtet. 
 
 
Sak 12/2017   Prosess for gjennomgang av lovpålagte avtaler  
                        Viser til vedtak i Overordnet samarbeidsutvalg sak 4/2017 
                        Kommunene er representert i arbeidsgruppen med Kari Hesselberg (leder), Øystein  
                        Lappegard, Mari Rollag og Anne Marie Flovik.  
                        Samarbeidsstyret orienteres om status for arbeidet ved Øystein Lappegard. 
    
                       Forslag til vedtak:  
                       Samarbeidsstyret tar fremlagt informasjon til orientering. 
 
 
Sak 13/2017   Status oppfølging av vedtatte innsatsområder 2017 
                        Koordinator gir en orientering om status knyttet til vedtatte innsatsområder, herunder  
                        rehabilitering, læring og mestring, psykisk helse og rus og diagnoseuavhengige  
                        pasientforløp. 
                        
                       Forslag til vedtak:  
                       Samarbeidsstyret tar fremlagt informasjon til orientering. 
 
Sak 14/2017   Eventuelt 
 
 
Forfall meldes kari@vestregionen.no 
 
 
 


