
 

 
 

 

 

Referat fra ordførermøte i Kommunehelsesamarbeidet 2018 

 

Tid:  Torsdag 14.06.2018 

Sted:  Bærum kulturhus, Sandvika 

Møteledelse: Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum 

  Nina Solberg, Daglig leder Vestregionen, sekretær 

Til stede: Lene Conradi, Asker, Eivind Knudsen, Drammen, Olav Garaas, Flesberg,  

Per R. Berger, Hole, Lars Magnussen, Jevnaker, Kari Anne Sand, Kongsberg, 

Gunn Cecilie Ringdal, Lier, Ole Martin Kristiansen, Modum, Dag Henaug, 

Ringerike, Dag Lislien, Rollag, Elin Gran Weggesrud, Sande, Tine Norman, 

Sigdal, Adrian Tollefsen, Øvre Eiker. 

Fra administrasjonene: 

Aud Hansen, Asker, Erik Kjeldstadli, Øyvind Brandt og Anne Marie Flovik, 

Bærum, Anniken Blichfeldt Muren, Drammen, May-Britt Nordli og Cecilie P. 

Øyen, Jevnaker, Wenche Grinderud, Kongsberg, Anne Marit Tangen, 

Krødsherad, Bente Gravdal, Lier, Kari Engen Sørensen, Sande, Trude 

Andresen, Øvre Eiker og Tone Tveito Eidenes, Ål.  

 

Sak 1/2018 Videreføring eller avvikling av Kommunehelsesamarbeidet  

Samarbeidsstyrets leder Cecilie P. Øyen orienterte om bakgrunnen for 

Samarbeidsstyrets forslag til vedtak og innholdet i framlagte saksdokumenter 

(bakgrunnsnotat og forslag til avtale for deltakerkommunene for perioden 2019 

– 2023).  

Til behandling forelå følgende forslag fra samarbeidsstyret: 

«1. Kommunehelsesamarbeidet (KHS) videreføres frem til 2023 med          

finansiering og organisering i henhold til Avtale om tverrkommunalt samarbeid 

i Vestre Viken helseområde 2019 – 2023, Kommunehelsesamarbeidet (KHS). 

  2. Samarbeidet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) knyttet til 

konkurranser og oppfølging av leverandører videreføres i KHS. 

  3. Prosjekt Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner, sykehus og 

fastleger (KomUt) for kommunene i Vestre Vikens opptaksområde videreføres 

i KHS.» 

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog redegjorde for at det er behov for en 

nærmere utredning og forankring av videre organisering av 

Kommunehelsesamarbeidet, herunder avklaring av et eventuelt 

vertskommuneansvar. Med utgangspunkt i drøfting i møte ble følgende vedtatt: 

 



 

 
 

 

 

Vedtak: 

1. Kommunehelsesamarbeidet videreføres frem til 2023. 

2. Samarbeidet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) knyttet til 

konkurranser og oppfølging av leverandører videreføres i KHS.     

3. Prosjekt Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner, sykehus 

og fastleger (KomUt) for kommunene i Vestre Viken helseområde 

videreføres i KHS. 

4. Ny modell for Kommunehelsesamarbeidet forankres i form av ny avtale 

som behandles i alle deltakende kommuner. Nåværende avtale 

forlenges til ny avtale er på plass 

5. Utredning videre organisering av KHS: 

Det er behov for en grundig utredning og forankring av videre organisering 

av Kommunehelsesamarbeidet, herunder avklaring av et eventuelt 

vertskommuneansvar. Utredningen skal omfatte: 

- Vurdering av ulike organisasjonsformer 

- Avtaleform, herunder juridiske vurderinger knyttet til §§ 27 og 28 i Lov 

om kommuner og fylkeskommuner (og tilsvarende i ny kommunelov fra 

2020). 

- Hvilken kommune som eventuelt skal ha et vertskommuneansvar og hva 

det innebærer av forpliktelser 

- Finansiering 

Bærum kommune påtar seg ansvaret for utredningsarbeidet som 

ferdigstilles høsten 2018.  

Arbeidet organiseres med Samarbeidsstyret som arbeidsutvalg, en 

styringsgruppe bestående av ordførere i kommuner som er representert i 

Samarbeidsstyret og en referansegruppe bestående av rådmenn.  

 

Følgende tidsplan ble lagt i etterkant av ordførermøte:  

Ny avtale for Kommunehelsesamarbeidet behandles politisk i alle 26 

kommuner innen utgangen av november. 

Ny avtale behandles av ordfører og rådmenn på møte i Drammen 6.desember. 

 

 


