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Referat fra ordførermøte i Kommunehelsesamarbeidet (KHS) 
 

Tid:                       Torsdag 15.06.2017 kl. 10-11 

Sted:                     Elvebakken gård, Svensefjøset, Heggeveien 5, 3403 Lier  

Dagsorden:          Møteleder: Gunn Cecilie Ringdal, ordfører Lier kommune 

                              Referent: Nina Solberg  

Tilstedet:              Leif Frode Onarheim, Asker, Eli Gran Weggersrud, Sande, Ann Sire Fjerdingstad,     
Øvre Eiker, Gunn Cecilie Ringdal, Lier, Haldis Prestmoen, Rollag, Heidi Granli, Gol, 
Lisbeth Hammer Krog, Bærum, Oddvar Grøthe, Hemsedal, Gustav Kalager, 
Krødsherad, Ole Martin Kristiansen, Modum, Tore O. Hansen, Drammen, Dag Erik 
Henaug, Ringerike, Per Berger, Hole, Tine Nordmann, Sigdal, Viola Bergerud, Nore- 
og Uvdal, Monica Vee Bratlie, Hurum, Andreas Muri, Svelvik, May Britt Nordli for  
Jevnaker.       

Saker behandlet  

 
Sak 1/2017      Videreføring eller avvikling av Kommunehelsesamarbeidet 31.12.2017 
                         Samarbeidsavtalen mellom de 26 kommunene i Kommunehelsesamarbeidet går ut 
                         2017. Kommunehelsesamarbeidets styre vedtok i møte 23.01.2017, sak 03/2017, å gi  
                         styrets medlemmer i oppdrag å avklare i eget opptaksområde/region om samarbeidet  
                         skal videreføres etter 2017. Styret legger ikke opp til en ny vurdering av samarbeidet i  
                         denne prosessen, og viser til evaluering foretatt våren 2015. Kommunenes syn på  
                         videreføring eller avslutning av samarbeidet skal behandles i  
                         Kommunehelsesamarbeidets styremøte 29.05.2017.  
 
                          Etter at styret i Kommunehelsesamarbeidet avholdt møte i januar 2017, er  
                          Vestregionen gjort kjent med Drammen kommune og Lørenskog kommune fra og med  
                          januar 2017 er vertskap for et nytt fylkeskommunalt utviklingssenter for sykehjem og  
                          hjemmetjenester i henholdsvis Buskerud og Akershus. Tilsvarende senter vil også bli  
                          etablert i Vestfold. Senterne finansieres av øremerkede midler fra Helse- og  
                          omsorgsdepartementet, og får i oppdrag å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og  
                          sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av  
                          ny kunnskap og nye løsninger i henhold til nasjonale satsingsområder og lokale behov.  
                          Helsedirektoratet og Senter for omsorgsforskning skal følge opp med veiledning og  
                          koordinering av aktivitetene. Fylkesmannen blir en viktig samarbeidspartner, og vil  
                          koordinere prosjekt- og stimuleringsmidler. Organisering, drift og oppgaver skal  
                          konkretiseres innen påske 2017. 
 
                          Vestregionens sekretariat oppfatter at de nye utviklingssentrene kan få til dels  
                          sammenfallende oppgaver som Kommunehelsesamarbeidet har i dag. I tillegg gjør  
                          uklarheter knyttet til pågående kommune- og regionreformer, det vanskelig å forutsi hva  
                          som vil være hensiktsmessig framtidig organisering av samarbeidet mellom  
                          kommunene – også innen helsefeltet.  
 
                          Vedtak fattet i Vestregionens styringsgruppe sak 05/2017: 
                          Styringsgruppen foreslår at Kommunehelsesamarbeidet videreføres minst ut  
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                          sommeren 2018. Ordførerne i Vestre Vikens opptaksområde inviteres til møte  
                          15.06.2017 for å ta stiling 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 2017 der forholdet til Kommunehelsesamarbeidet blir tema. Notatet bearbeides  
                          etter rådmannsmøtet og sendes til alle inviterte deltakerne (26) i ordførermøtet  
                          15.6.2017. 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. 
                      
                          Vedtak: 
                          Kommunehelsesamarbeidet videreføres til sommeren 2018. Eventuell videre drift og  
                          organisering av Kommunehelsesamarbeidet besluttes i felles ordførermøtet  
                          14.06.2018. 
                         
Sak 2/2017       Forslag til kontingent 2018 
                          Kommunehelsesamarbeidet finansieres i dag av en medlemskontingent på kr 2 pr     
                          Innbygger. Kontingenten finansierer en koordinator i 75% stilling. Samarbeidsstyret i  
                          Kommunehelsesamarbeidet foreslår at kontingenten f.o.m. 01.01.2018 økes til kr 2,50 
                          pr innbygger. Økningen benyttes til å finansiere eventuelle utviklingsprosjekter knyttet til  
                          samarbeidet både mellom kommuner og Vestre Viken.  
 
                         Vedtak: 
                         Medlemskontingenten i Kommunehelsesamarbeidet fastsettes til kr 2,50 pr innbygger  
                         f.o.m. 01.01.2018. 
 
Sak 3/2017       Presentasjon av modell for styringsinformasjon 
                         Kommunene har i lengre tid etterspurt relevant informasjon knyttet til forbruk av  
                         spesialisthelsetjenester for den enkelte kommune. Vestregionen har i samarbeid med  
                         Helse Sør-Øst, Vestre Viken, kommunene og Microsoft vært med å utvikle en løsning  
                         som gir oppdatert informasjon innenfor ulike områder. Presentasjon av løsningen ved  
                         koordinator KHS-26 Kari Engen Sørensen. 
                         Mer informasjon finnes på www.vestregionen.no  styringsinformasjon samhandling. 
 
                         Vedtak: 
                         Informasjonen tas til orientering. 
 
 
 
                       
 
 


