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Referat fra møte i Samarbeidsstyret KHS  

20.11.2017 09.30-12.00 

Tilstedet: Eva Milde, Cecilie P. Øien, Aud Hansen, Helen Cuenoud, Kristin Nilsen, Øystein Lappegard  

og Kari Engen Sørensen (sekretariat og ref.)  

Forfall: Anne Marit Tangen 

Saker behandlet  

Sak 22/2017   Referat fra møte i Samarbeidsstyret 28.08.2017 
Vedlegg 1       Til behandling foreligger referat fra møtet 28.08.2017 
                          
                        Vedtak:  
                        Fremlagte referat godkjennes. 
 
                        
Sak 23/2017   Evaluering av Kommunehelsesamarbeidet (KHS) 
                       Vestregionen (Vrg) har besluttet å gjennomføre en evalueringsprosess av samarbeidets 
                       innsatsområder inklusiv KHS 
                       14. juni 2018 beslutter Generalforsamlingen i Vrg en videreføring eller avvikling av  
                       samarbeidet, eventuelt videreføring av noen av innsatsområdene. Samarbeidsstyret  
                       foretok en gjennomgang av svarene fra en spørreundersøkelse gjennomført for  
                       kommuner tilsluttet Vrg med hovedvekt på spørsmål og svar knyttet til KHS.  
                      .Samarbeidsstyret er samstemt om at et samarbeid mellom kommunene må videreføres  
                       uavhengig av Vrg sin fremtid. Et samarbeid er vesentlig for å ivareta avtaleverket  
                       og samhandlingsstrukturen med Vestre Viken. Et samarbeid vil også være nyttig med  
                       tanke på fremtidige felles innsatser og utfordringer innen helse og velferd. Dette  
                       formidles til møte i Vrg sin rådmannsgruppe 23.11.2017. 
 
                       Samarbeidsstyret ber koordinator utarbeide et diskusjonsnotat med følgende innhold: 
                       1.Erfaringer fra samhandlingsstrukturer i andre helseforetak/opptakskommuner 
                        2.Prinsipper for lokalisering av et fremtidig kommunehelsesamarbeid 
                        3.Fremtidige arbeidsoppgaver som bør/kan ligge til et kommunehelsesamarbeid 
                        Samarbeidsstyret behandler diskusjonsnotatet 22.01.2018. Samarbeidsstyrets samlede  
                        innspill vil foreligge til møtet i rådmannsgruppen 22.02.18. 
 
                       Vedtak: 
                        Samarbeidsstyret ber koordinator utarbeide et diskusjonsnotat med følgende innhold: 
                       1.Erfaringer fra samhandlingsstrukturer i andre helseforetak/opptakskommuner 
                        2.Prinsipper for lokalisering av et fremtidig kommunehelsesamarbeid 
                        3.Fremtidige arbeidsoppgaver som bør/kan ligge til et kommunehelsesamarbeid 
                        Samarbeidsstyret behandler diskusjonsnotatet 22.01.2018. Samarbeidsstyrets samlede  
                        innspill vil foreligge til møtet i rådmannsgruppen 22.02.18. 
 
 
 
Sak 24/2017   Handlingsplan (HP) og budsjett 2018 
Vedlegg 2, 3   Ifølge Avtalen om Tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken helseområde, skal  
                       Samarbeidsstyret vedta årlige prioriterte fokusområder, tiltak og budsjett.  
                       Eiermøtet vedtok 15.06.2017 å heve kontingenten for 2018 til kr 2,50 pr innbygger.  
                       Budsjettøkningen øremerkes utviklingsprosjekt, spesielt i samarbeid med Vestre Viken. 
                       KHS har to funksjoner- tverrkommunalt samarbeid og samarbeid knyttet til  
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                        spesialisthelsetjenesten. Overordnet samarbeidsutvalg vedtok 07.12.2015 felles  
                        innsatsområder for 2016-2017. I tillegg har innsatsområdet psykisk helse og rus hatt 
                        stort fokus. Kommunene er representert i medvirkningsprosesser knyttet til Vestre Viken  
                        sin Utviklings- og strategiplan 2035. Rehabilitering, psykisk helse og rus og  
                        samhandlende teknologi er temaer som vil bli omtalt i planen. Samarbeidsstyret mener  
                        at det er naturlig og viktig å videreføre dette som felles innsatsområder, men avventer  
                        endelig resultat av Utviklingsplanen.  
                         
                        Samarbeidsstyret slutter seg til rammen for budsjett ihht vedlegg 2. 
                        Vedtatte fokusområder videreføres supplert med innsatsområde psykisk helse og rus.   
                        Endelig HP besluttet av Samarbeidsstyret 22.01.2017.  
                                            
                       Vedtak: 
                        Samarbeidsstyret slutter seg til rammen for budsjett ihht vedlegg 2. 
                        Vedtatte fokusområder videreføres supplert med innsatsområde psykisk helse og rus.   
                        Endelig HP besluttet av Samarbeidsstyret 22.01.2017.  
                                                 
 
Sak 25/2017   Funksjonsorientert pasientforløp 
Vedlegg 4       Samarbeidsstyret drøftet forslag til prinsipper og gjennomføringsprosess  
                       «Funksjonsorientert pasientforløp» ihht vedlegg 4. Samarbeidsstyret besluttet å sette av  
                        tid til en mere omfattende gjennomgang av forslaget 22.01.2018.  
                         
                        Vedtak: 
                        Samarbeidsstyret besluttet en ny gjennomgang av forslag til prinsipper og  
                        gjennomføringsprosess «Funksjonsorientert pasientforløp» i neste møte 22.01.2018. 
 
 
Sak 26/2017   Saker til Overordnet Samarbeidsutvalg 11.12.2017 
                       Samarbeidsstyret ønsker å behandle saken knyttet til revisjon av avtaleverket.  
                       Samarbeidsstyret ønsker at leder av arbeidsgruppen, Kari Hesselberg fremlegger saken i                 
                       OSU. 
                       Samarbeidsstyret fremmet ingen andre saker til møtet i OSU 11.12.2017 
 
                       Vedtak: 
                       Samarbeidsstyret vedtok at sak «Revisjon av avtaleverket» behandles i Overordnet  
                       Samarbeidsutvalg 11.12.2017. Saksordfører, leder av arbeidsgruppen, Kari Hesselberg. 
 
 
                        
Sak 27/2017   Utvikling- og strategiplan 2035 
                       Vestre Viken sin Utvikling- og strategiplan 2035 sendes ut på høring januar/februar 2018.  
                       Samarbeidsstyret ønsker at det utarbeides et felles grunnlagsmateriale til hjelp for den  
                       enkelte kommune. 
                                   
                       Vedtak: 
                       Samarbeidsstyret vedtok at det utarbeides et felles grunnlagsmateriale til hjelp i den  
                       enkelte kommune.  
 
 
Sak 28/2017   Eventuelt  
                       Ledelse av Samarbeidsstyret f.o.m. 01.01.2018. 
 
                       Vedtak: 
                       Fra 01.01.18 vil Samarbeidsstyret i KHS-26 bli ledet av Cecile Øyen (Ringeriksregionen)   
                       Nestleder Kristin Nilsen (Bærum kommune). Ingen endringer blant de øvrige  
                       representantene. 
                        


