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Referat fra møte i Rådmannsgruppen 28. mai 2015 

Tid: 
Sted: 

Torsdag 28.05 kl. 09.00 – 11.00 

Asker rådhus 

 
Til stede: 

 
Lars Bjerke, Asker, Øyvind Brandt for Erik Kjeldstadli, Kirsti Aas Olsen for Osmund 
Kaldheim, Drammen, Jan Erik Lindøe for Georg Smedhus, Røyken og Hurum, 
Hans-Petter Christensen, Lier, Tore Isaksen, Ringerike, Arvid Askø for Gro 
Herheim, Svelvik og Morten Lauvbu, Øvre Eiker  

Vestregionens sekretariat: Nina Solberg og Kjetil Axelsen  

Forfall:      Ståle Tangstuen, Hole, Aud Norunn Strand, Modum, Anita Larsen, Krødsherad, 
      Bengt Nystrøm, Nedre Eiker, Jens Sveaass, Sigdal, Olav Grande, Sande, Per     
                  Kierulf, Akershus og Sigurd Fjøse, Buskerud 

Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

      Vedtak:  
 Godkjent. 

Saker til behandling: 

Sak 17/2015 Referat fra møter i Rådmannsgruppen  
 Til behandling forelå referat fra møtene 26.02.2015, 15.04.2015 og 27.04.2015 
 
 Vedtak: 
 Framlagte referater godkjennes. 
 
Sak 18/2015 Referat fra møte i Styringsgruppen  
 Til behandling forelå referat fra møte 12.03.2015. 
  

Vedtak: 
Framlagt referat tas til orientering. 

 
Sak 19/2015 Brukerstyrt personlig assistanse - prismodell 
 Rådmannsgruppen sluttbehandlet forslag til anbudsinvitasjon og kontrakt inkl. 

prismodell. 
 
 Vedtak: 
 Basert på prinsippene om åpenhet og ivaretakelse av ansattes pensjonsrettigheter, 
                        faglige rettigheter og kvalitetskrav til tjenestene som skal ytes til personer med 

vedtak om BPA, slutter rådmannsgruppen seg til arbeidsgruppens forslag til 
anbudsinvitasjon og tjenestekonsesjonskontrakt justert for innspill fra KS-
advokatene, advokatfirma DLA Piper Norway DA og advokatfirma Hjort DA. 

                        Rådmannsgruppen slutter seg også til arbeidsgruppens forslag til prismodell, 
 og at prismodellen offentliggjøres som vedlegg til kontrakten.  
 
Sak 20/2015 Profileringsstrategi for Osloregionen - høringsuttalelse  
        Styret i Osloregionen behandlet i mars 2015 forslag til profileringsstrategi for  
       Osloregionen. Forslaget er sendt på høring, med høringsfrist 18.5.2015.  
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                               Vestregionen har fått utsatt frist, for å kunne behandle forslag til høringssvar i  
       styringsgruppen 11.06.2015. 
  
       Forslag til profileringsstrategi finnes her:      
       http://www.osloregionen.no/prosjekt/profileringsstrategi-pa-horing 
       Vedlagt følger høringsinvitasjonen og forslag til høringsuttalelse 
 
       Vedtak: 
       Rådmannsgruppen anbefaler styringsgruppen å slutte seg til framlagt forslag til 
                   profileringsstrategi for Osloregionen. Det vil være opp til den enkelte kommune å 
       vurdere  å delta i det finansielle spleiselaget når finansieringsmodellen er  
       konkretisert. 
 
Sak 21/2015 Tertialrapport 1_2015  
 Til behandling forelå statusrapport for gjennomførte aktiviteter i perioden 01.01.2015 

til 30.04.2015, samt resultatregnskap pr 30.4.2015.  
  

Vedtak: 
 Rådmannsgruppen anbefaler styringsgruppen å godkjenne framlagt tertialrapport 

inkl. resultatregnskap pr 30.4.2015. 
 
Sak 22/2015 Møteplan for Vestregionen 2016 
 Til behandling forelå forslag til møteplan for Vestregionen 2016. 
 

Vedtak: 
Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til møteplan for 2016. 

 
Sak 23/2016 Prosjekter innen prioriterte satsingsområder 
 A  Kommunehelsesamarbeidet 
Vedlegg  Vedlagt følger notat fra prosjektleder om gjennomførte aktiviteter i mars – mai. 
 B KomUt 
 C       Folkehelse 
 D       Regional utvikling       
 E      Kunst rett vest 
          Status vertskap 2016 er ennå ikke avklart  
 F Ungdomssymfonikerne 
  Vikarierende daglig leder er ansatt i åremålsstilling - 3 år.  
  
Sak 24/2015 Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon 
 A      Forvaltningsreformen 
 B   Fra medlemskommunene + Afk/Bfk  
 C      Fra delregionene 
 D   Fra Osloregionen 
 E   Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat  
 
Sak 25/2015 Eventuelt 
 Ingen saker meldt. 
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Orientering fra kommunehelsesamarbeidet 

Dato: 28.05.2015 

  
Forslag til ny samarbeidsavtale mellom 26 kommuner 
Forslag til ny Samarbeidsavtale og styringsstruktur for Kommunehelsesamarbeidet behandles i 
Eiermøtet juni 2015.  
 
Faglig ressursgruppe 
Det er opprettet en faglig ressursgruppe i KHS-26. 
Faglig ressursgruppe skal være en støtte for det nye Samarbeidsstyret som heretter mest sannsynlig vil 
bestå av kommunalsjefer/helse- og sosialsjefer. 
Deltakere i Faglig ressursgruppe har god oversikt over felles utfordringer. De skal diskutere og forslå 
saker/ temaer som det er naturlig å samarbeide om, både i forhold til Vestre Viken og mellom 
kommuner. 
Faglig ressursgruppe vil komme med forslag til temasamlinger  for kommuner og Vestre Viken. 
 
Forslag til Områdeplan psykisk helse og rus 
Vestre Viken har utarbeidet et forslag til Områdeplan psykisk helse og rus som er sendt ut på høring, 
med høringsfrist 25. juni. Planen er utarbeidet i tråd med mandat gitt av Helse Sør-Øst. Formålet med 
planen er å presentere en samlet oversikt over utfordringsbildet de neste 10-15 årene og klinikkens 
eksisterende tjenestetilbud. Utformingen av tjenestetilbudet må skje i samarbeid med kommuner, 
brukere og private tilbydere. Tilbakemeldinger fra dialogsamlingen mellom kommuner og Vestre Viken 
6. mars, er innarbeidet i det nye forslaget.  
KHS-26 har forspurt 26 kommuner om ønske om å utarbeide felles høringssvar. Kommunene Hurum, 
Asker, Røyken, Bærum, Hole, Ringerike og Jevnaker ønsker å utarbeide et felles høringssvar. KHS-26  
KHS-26 har opprettet en hurtigarbeidende arbeidsgruppe. 
 
Status prosjekt «Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk 
helsefelt-rus- modell for pasientforløp», finansiert av midler fra Helsedirektoratet. 
Prosjektgruppen har gjennomført kartlegging og analyse av tjenesteproduksjon, organisering og 
bemanning i deltakende kommuner og DPS. Det er gjennomført kartlegging av dagens 
brukermedvirkning samt hva som vektlegges som viktig ved nytt forbedret pasientforløp. Prosjektet har 
valgt metode for å måle effekten av endringer i pasientforløpet. Prosjektet har innhentet erfaringer fra 
ulike samhandlingsmodeller. Prosjektet vil i løpet av juni foreslå en modell for samhandling mellom DPS 
og kommuner. Prosjektleder bistår med forankring i deltakende kommuner og DPS. 
 
Styringsdata 
Analysesjef i Helse Sør/Øst vil presentere ny web- basert løsning for styringsdata innenfor alle 
diagnosegrupper inkl. psykiatri og rus på Eiermøtet i KHS-26 11. juni. Løsningen er snart operativ for 
alle kommuner. 
 
E-læring 
KHS-26 har deltatt på møter med E- læringsansvarlig fra Vestre Viken og Helse Sør-Øst. KS har 
igangsatt et regionalt samarbeidsprosjekt «Gjensidig kompetanseutvikling basert på E-læring, der målet 
er å få til en delingspraksis av E-læring mellom sykehus og kommuner. Region BVT utarbeider en 
læringsportal som skal fungere som en nasjonal læringsarena. Målet er at E- læringskurs som i dag 
finnes i læringsportalen til Helse Sør-Øst og Vestre Viken, skal bli tilgjengelig på KSLæring. Kongsberg 
kommune har vært testpilot for blant annet å se på brukervennlighet, innlogging m.m.  
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Pasientforløp hjem-hjem 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken og kommuner tilsluttet KHS-26. 12 kommuner 
deltar med til sammen ca. 140 deltakere. Målet er å utvikle helhetlig pasientforløp mellom kommuner og 
sykehus. Det etableres forløp for pasientgruppen kols, uheldig hoftebrudd, uheldig bruk av alkohol og 
psykisk helse og rus. Koordinator i KHS-26 foretar forankringsmøter med deltakende kommuner i disse 
dager. Prosjektet avsluttes september 2015.  
 


