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1) Innledning og referat fra møtet 30.08 

Eksp.sjef Frode Myrvold, Eieravdelingen, er bedt om å delta i Nasjonal 
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koordineringsgruppe. 

Referatene fra møtet skal kun orientere om hva som ble diskutert i møtet, og om 

beslutningspunkter. 

For møteplanen som utarbeides for 2012 skal søkes en bedre samordning av 

møtetidene for deltakere fra KS. 

Til referatet fra 30.08 punkt 1) savnes omtale av intensjonsavtalen mellom HOD 

og KS om gjennomføring av samhandlingsreformen.  Følgende setning foreslås 

tatt inn på slutten av første avsnitt: KS og HOD har undertegnet en 

intensjonsavtale om gjennomføring av samhandlingsreformen. 

2) Tilbakemeldinger fra gruppens medlemmer 

Månum Andersson orienterte fra møte i KS storbynettverk  20.september og om 

en uttalelse om samhandlingsreformen som ble overlevert til kommunal- og 

regionalministeren. 

 

Fevolden tok opp betydningen av en åpen prosess om følgeforskningen, og 

viktigheten av å følge de økonomiske virkningene av reformen.  Øgar orienterte 

om at det i tillegg till Forskningsrådets opplegg skal etableres et ”følge-med”-

opplegg fra forvaltningen, som vil bli presentert for Nasjonal 

koordineringsgruppe.  

 

KS viser til at det er mange bekymringer om tidsperspektivet for reformen. Det 

etterlyses også mer samordning og rasjonalisering av alle konferansene om 

reformen som ulike aktører holder. 

3) Orientering fra Nasjonalt nettverk for samhandlingsreformen  

Åm orienterte om aktiviteter som nettverket deltar i. Erfaringen fra første møte i 

nettverket er at det er nyttig med informasjonsutveksling på tvers av regionene, 

det avdekkes at det er ulike måter å arbeide med reformen på mellom 

kommuner, regionale helseforetak, fylkesmenn og KS. Det tas sikte på 

månedlige møter i nettverket og mulighet for løpende dialog mellom møtene. 

Fylkesmennene er i gang med å ansette de regionale rådgiverne. Det er høy 

kompetanse blant søkerne. 

KS etterspør hva som er HODs forventninger til fylkesmennene. Det erfares at 

disse oppleves ulikt ute på tvers av fylker og kommuner. 

KS ber også om at nettverket konsentrerer møteplasser, og legger opp til 

aktiviteter som understøtter arbeidet med og milepæler i reformen. 

 

Det ble stilt spørsmål om hvordan dialogen med bruker- og 

pasientorganisasjoner skal være for nettverket. HOD har etablerte kontaktforum 

med både bruker- og pasientorganisasjoner og med ansattes organisasjoner, 

som kan brukes til formålet. Når det gjelder dialog med de ansattes 

organisasjoner må det hensyntas at avtaleverket er ulikt for hhv 

kommunesektoren og helseforetakene. 
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4) Nasjonal veileder om lovpålagte samarbeidsavtaler  

Øgar orienterte om veilederen. Arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til 

veileder har tilrådd at frist for når avtalene må være inngått, settes senere enn 

1.1.2012  som er dato for når ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

trer i kraft. HOD har spørsmålet til vurdering. Nasjonal koordineringsgruppe 

sluttet seg til tilrådingen, og ba om at informasjon om frister blir gitt umiddelbart 

og på en tydelig måte. I etterkant av møtet er det besluttet at det skal foreligge 

samarbeidsavtaler innen 31.01.12 om minst fire forhold og om avtalene som 

helhet innen 01.07.12, jf pressemelding fra HOD av 04.10.10. Brev om saken er 

sendt landets kommuner og de regionale helseforetak. 

Innspill til utkastet til veileder: 

Seip ba om at forholdet til NAV-reformen fremgå tydeligere i veilederen, og ba 

om at det får et særskilt omtale under kap. 6 i veilederen. NAV spiller inn forslag 

til tekst. 

Fevolden ba om tilføyelse til punkt 5.7. Partene bør ikke avtale noe om forskning 

og utdanning uten at utdanningsinstitusjonene er part i avtalen. Foreslår at det 

henvises til en tredjepartsavtale mellom kommuner, RHF og 

utdanningsinstitusjoner. KD spiller inn forslag til tekst til punkt 5.7.  

 

Øvrige innspill av mer kommenterende art er delvis innarbeidet i veilederen. 

Tittel på veilederen vil bli: Samhandlingsreformen – Lovpålagte 

samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak. 

Nasjonal veileder. 

   

5) KD og KS orienterer om arbeidet med stortingstingsmelding om 

velferdsutdanningene og kompetanseutfordringer i helse- og 

omsorgstjenesten.  

KS vil komme tilbake til saken i neste møte. Pga. lite gjenstående tid ga KD ved 

Anne Line Wold en kort orientering om arbeidet med meldingen,  

6) Informasjonsplan for gjennomføring av samhandlingsreformen  

Saken ble ikke tatt opp i møtet. Det ble vist til utsendt sakspapirer. 

7) Orientering om arbeidet med finansieringsordninger for kommunal 

medfinansiering og utskrivningsklare pasienter 

Kort orientering fra HOD v/Stein Johnsen.  

 
 


