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Pros'ektstatus f r sommeren
Styringsgruppa i Hallingdal lokalmedisinske tjenester fattet på møte 23. juni et enstemmig vedtak der

de bekrefter at alle parter fortsatt ønsker å utvikle det interkommunale samarbeidet i Hallingdal med

tett deltagelse fra helseforetaket knytte til samhandlingsreformen. Styringsgruppa støtter forslagene

om nye, interkommunale stillinger.

Vedtaket i sin helhet lyder som følger;

Styringsgruppa vedtar følgende:

Samarbeidsprosjektet mellom Hallingdalskommunene og Vestre Viken HF «Prosjekt

lokalmedisinske tjenester i Hallingdal» avsluttes ved utgangen av 2014.

For å ivareta samhandlingsreformens intensjoner videreføres prosjektets prioriterte

arbeidsområder innen partenes ordinære drift. Lokalt samarbeidsutvalg i Hallingdal får det

overordnede ansvaret for å vedlikeholde og videreutvikle de samarbeidsprosesser som er

igangsatt.

Styringsgruppa tilrår partene å iverksette de foreslåtte tiltak som følger av prosjektets

samlerapport:

Videreføring av prosjektets arbeidsområder
Kommunene i Hallingdal oppretter en fast stilling, minimum 50 %, som samhandlingsleder.

Stillingens innhold, tilsettingsforhold og lokalisering bestemmes av

rådmannsutvalget/regionrådet. Kommunenes samhandlingsleder samarbeider tett med

helseforetakets samhandlingssjef og inngår i Lokalt samarbeidsutvalg. Stillingen skal

evalueres etter tre år. Ål kommune tillegges inntil videre ansvaret for at arbeidet videreføres.

Intermedlæravdelingen
Arbeidsgruppen for intermediæravdelingen videreføres fram til avdelingens oppstart.

Arbeidsgruppen utreder driftsmessige utfordringer og tilrår løsninger for partene.

Kompetanse, læring og mestring.
Det opprettes et interkommunalt kompetanse-, lærings- og mestringsråd (KLM-råd) med

deltagelse fra VVHF. Lokalt samarbeidsutvalg gir mandat til rådet. Hemsedal kommune

tillegges inntil videre ansvar for at arbeidet videreføres.

Det opprettes en fast 50 % interkommunal stilling som koordinator for kompetanse-,

læring- og mestringstjenester (KLM-koordinator). Stillingens innhold, tilsettingsforhold og

lokalisering bestemmes av rådmannsutvalget/regionrådet. KLM-koordinator leder arbeidet i

KLM-rådet og samarbeider tett med helseforetakets lærings- og mestringspersonell. Stillingen

skal evalueres etter tre år.
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c) KLM-rådet får i oppdrag å arbeide videre med en samordning mellom frisklivsarbeidet og
lærings- og mestringsarbeidet i kommunene. KLM-rådet skal sikre at pågående eller

framtidige prosjektsøknader innen fagfeltet tilknyttes en ansvarlig kommune.

4. Folkehelse
Folkehelsegruppa videreføres med en deltager fra hver kommune utpekt av rådmannen.

Rådmannsutvalget gir mandat til gruppen. Flå kommune tillegges inntil videre et ansvar for
at arbeidet videreføres.

Det opprettes en fast 50 % interkommunal stilling som folkehelsekoordinator. Stillingens
innhold, tilsettingsforhold og lokalisering bestemmes av rådmannsutvalget/regionrådet.
Stillingen skal evalueres etter tre år.

5. Demens
Det etableres et interkommunalt demensteam med avtale om samarbeid med Vestre

Viken HF, klinikk for psykisk helse og rus. Helse- og omsorgslederforum utnevner medlemmer
fra kommunene og gir teamet mandat. Nes kommune tillegges inntil videre et ansvar for at
arbeidet videreføres.

Rådmannsutvalget nedsetter en arbeidsgruppe for å utrede nærmere en etablering av
felles døgnplasser for ressurskrevende demente i Hallingdal.

6. Psykiskhelse og rus
Psykiatrikoordinatorgruppen (6 kommunale representanter og 1 representant fra VVHF)

videreføres som samhandlingsorgan innen psykisk helse og rus. Helse- og
omsorgslederforumet - i samråd med klinikkledelsen i VVHF —beslutter mandat for denne
gruppen.

Vertskommunene for de aktuelle prosjektsøknadene ivaretar oppfølgingen av Prosjekt
Ungdomslosen (Gol kommune) og Prosjekt Kommunale akutte døgnplasser (Hol kommune).

7. økonomi
Kostnadsfordeling for nyopprettede interkommunale stillinger avgjøres i Regionrådet.

De aktuelle interkommunale stillingene innen samhandling skal aktivt søke prosjektmidler
til den aktivitet som iverksettes i Hallingdal.

Videre framdrift 

Regionrådet og prosjektgruppa følger opp vedtaket fra styringsgruppa i møter i juni og
august.

Alle kommunene har fått et ansvarsområde de foreløpig skal «holde» i slik at det gode
arbeidet som er igangsatt, blir ført videre inntil endelig behandling av forslagene fra
styringsgruppa er ferdig.

Prosjektledelsen i hovedprosjektet, Reidar Aasheim og Ellen Wibe, er engasjert ut året og vil
bidra til å holde prosjektet i gang.

Prosjektleder i delprosjekt Kompetanse, Læring og mestring - Sissel Hovland —går tilbake til
sin stilling i Hol kommune 1/7 etter avsluttet prosjektperiode. Vi takker Sissel for flott innsats
i denne omgang!

Hovedprosjektledelsen vil være behjelpelig med dialog og spørsmålsstillinger rundt de ulike
delprosjektene.


