Tverrkommunalt samarbeid

Tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken
helseomrade 2015-2017,
Kommunehelsesamarbeidet(KHS)
1 Deltakende kommuner
Kommunene Ringerike, Jevnaker, Hole, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Nedre Eiker, Øvre Eiker,
Kongsberg, Sande, Svelvik, Rollag, Flesberg, Nore- og Uvdal, Nes, Flå, Ål, Gol, Hemsedal, Hol, Sigdal,
Modum, Krødsherad, Bærum og Asker har besluttet å inngå et samarbeid heretter kalt
Kommunehelsesamarbeidet, forkortet KHS.

2 Formålet med samarbeidet
Fra 2014 legges følgende hovedmål til grunn for videre samarbeid:
Kommunehelsesamarbeidet skal ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken
helseforetak, og bidra til utviklingen av helsetjenestene i tråd med samhandlingsreformens intensjoner;
både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

-Tverrkommunalt samarbeid
KHS skal gjennom erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og deltakelse i utviklingsprosjekter, bidra til å
styrke kommunenes tjenesteutvikling. Det skal legges til rette for å dele erfaringer fra kommuner og fra
de lokale samarbeidsutvalgene.
Det avholdes et årlig/eller ved behov, møter/ seminar for relevante kommuner og evnt. Vestre Viken.
Hensikten kan f.eks. være å drøfte saker av felles interesse, informasjon, dele erfaringer og gi innspill til
strategi og oppgaver som skal prioriteres i KHS.
-Samarbeid med spesialisthelsetjenesten
KHS skal ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken, og bidra til utvikling av
helsetjenester i tråd med samhandlingsreformens intensjoner, både i egne kommuner og i
spesialisthelsetjenesten.
KHS skal bidra til å styrke deltagerkommunenes partsinteresser i forholdet til Vestre Viken. KHS skal
bidra til at deltakerkommunene har oversikt over samhandlingsfeltet og bedre blir i stand til å ivareta
forpliktelser nedfelt i samhandlingsreformen.
KHS skal bidra til å ivareta deltakerkommunenes partsinteresser ved koordinert oppfølging og
reforhandling av inngåtte samarbeidsavtaler med Vestre Viken, og jobbe for å få partsinteressene inn i
avtaleverket.
KHS skal bidra til å koordinere deltakerkommunenes innspill og føringer i de ulike samarbeidsorganene
som er opprettet nedfelt i overordnet samarbeidsavtale og andre avtaler mellom kommunene og Vestre
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Viken.
KHS har ikke beslutningsmyndighet på vegne av deltakerkommunene, men er en støtte for kommunene
slik at de får et godt beslutningsgrunnlag internt og i samarbeid med Vestre Viken.

3 Organisering

Årlig strategisamling(er)
Det arrangeres årlig 1 (2) strategisamlinger (r) mellom styret i Vestre Viken og administrativ og politisk
ledelse i kommuner i Vestre Viken opptaksområde.
Eiermøtet i KHS foreslås avviklet f.o.m. 12.06.2015.

Samarbeidsstyret
Samarbeidsstyret er øverste myndighet i Kommunehelsesamarbeidet. 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 inkl. valg av leder. Virketid for representantene er 2 år, med
mulighet for gjenvalg for blant annet å sikre kontinuitet. Representantenes virketid regnes fra 01.01,
med unntak av 2015.
Samarbeidsstyret møtes minimum 4 ganger pr. år, og i tillegg når minst 1/3 av medlemmene krever det.
Samarbeidsstyret har følgende oppgaver:
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Utarbeide forslag til årlige prioriterte fokusområder og tiltak som nedfelles i KHS sin handlingsplan og
budsjett.
Følge opp koordinator i henhold til aktiviteter fastsatt i handlingsplan, og avgi årlig rapport til deltakende
kommuner.
Forslå saker til strategimøter mellom Styret i Vestre Viken og administrativ og politisk ledelse i
opptakskommunene.
Etablere eventuelle nye delprosjekter.
Initiere og beslutte søknader om ekstern prosjektfinansiering.
Ved behov arrangere møter og seminar for relevante kommuner og evnt.Vestre Viken. Hensikten
kan f.eks. være å drøfte saker av felles interesse, dele erfaringer og gi innspill til strategi og oppgaver
som skal prioriteres i KHS.
Leder av Samarbeidsstyret er representert i Overordnet samarbeidsutvalg (OSU).
Deltakerne i Samarbeidsstyret møter med de fullmakter de har i sin stilling.

Koordinator
Det knyttes en koordinator til Samarbeidsstyret som er kontaktpersonen for deltakende kommuner og
Vestre Viken.
Koordinator samlokaliseres med Vestregionens sekretariat. Personalansvar, regnskap og revisjon
ivaretas av Vestregionen, et interkommunalt samarbeid etter § 27 i Kommuneloven.
Koordinator kan knytte til seg faglige ressurspersoner som støtte for bedre å fremme kommunenes
interesser i henhold til fastsatt handlingsplan.

Koordinator har følgende oppgaver:
Ivareta arbeidsoppgaver i henhold til årlig fastsatt handlingsplan i KHS.
Sekretariat for Samarbeidsstyret, planlegge, tilrettelegge og innkalle til møter, referat m.m
Inngå i et felles sekretariat med Vestre Viken for planlegging og tilrettelegging av møter, referat mv. i
OSU.
Inngå i et fellessekretariat med Vestre Viken i det lovpålagte tvisteutvalget i Vestre Viken helseområde.
Bistå deltakerkommunene i å finne egnede personer til å delta i ulike samarbeidsorganer og utvalg.

Deltakerkommunenes ansvar og plikter
Utpeke representanter til Samarbeidsstyret som forplikter seg til å møte.
Deltakerkommunene skal gjennomføre nødvendige avklarings- og beslutningsprosesser i egen
organisasjon i forbindelse med saker som er relevante for KHS. F.eks. samarbeidsavtaler og
forberedelser til saker i OSU.
Deltakerkommunene skal stille til rådighet personer for avtaleprosesser og delta på de
samhandlingsarenaer- og forum som er nødvendig for å følge opp det tverrkommunale samarbeidet og
samarbeidet med Vestre Viken.
Deltakerkommunene skal skaffe til veie grunnlag, legge til rette for utvikling, forskning og bruk av felles
kompetanseutviklingstiltak.

4 Finansiering
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KHS finansieres gjennom en årlig medlemskontingent på kr 2 pr. innbygger pr. 31.12 i deltakende
kommuner. Medlemskontingenten står fast gjennom avtaleperioden. Den årlige innbetalingen skjer
15.01.hvert år.
Medlemskontingenten delfinansierer stillingen som koordinator samt driftsutgifter.
I tillegg til medlemskontingenten tilkommer midler fra eksterne prosjekter.
5 Uttreden/avvikling av samarbeidet
Hver deltakerkommunene kan melde seg ut av samarbeidet med 6 mnd. oppsigelsesfrist regnes fra 1.
januar året etter at oppsigelse er varslet.
Utmelding varsles skriftlig til Samarbeidsstyret.
6 Endringer av avtalen
Alle endringer i denne avtalen krever enstemmighet blant deltagerkommunene.
7 Ikrafttredelse
Avtalen gjelder for perioden 2015 til 2017. Ikrafttredelse 12.06.2015 t.o.m 31.12.2017, eller inntil ny
avtale foreligger.

dato____/_________

___________________

___________

Kommune

Rådmann
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