Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 7/12
Sted
Marnardal
Dato / tid
21.8.12 kl 9-11
Faste medlemmer

Spesielt inviterte
Forfall
Leder av nettverket
Referent
Kopi til

40/12

Saker
Status

41/12

Økonomi

Tom Valand, Norman Udland, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad,
Unn – Christin K. Melby,
Rune Myrmell – overlapper og overtar for Norman i høst, Per
Storetvedt (sak 41,42,43)
Norman Udland, Anna Kaddeberg
Tom Valand
Unn – Christin K. Melby
Per Storetvedt
Til saken
Prosjektgruppe: KOLS
Gruppen er ferdig med sitt arbeid, og rapporten
er til skriving. Gruppen kommer med sin
anbefaling som vil være kolskoordinator i
regionen.
Prosjekt: NHN – elektroniske meldinger
NHN er installert i alle kommuner, har testet
meldinger opp mot NAV. Det gjenstår å teste
opp mot sykehus og legekontorer. Det har blitt
litt forsinkelser pga sommerferie, men regner
med at testinga skal være ferdig i alle
kommuner innen utgangen av august, og at alle
er operative kort tid etter dette.
Prosjekt: Ø. hjelp, status – hva videre? Hvem
overtar etter Norman?
Rune Myrmell overtar etter Norman til ny
kommunalsjef er tilsatt. De overlapper
hverandre før Norman slutter.
Budsjett: Se vedlegg. Per tar det med videre til
rådmannsutvalget og legger det fram.
Spørsmål: Fordelingsspørsmål når bare noen
kommuner i regionen finansierer en stilling
( eks Kreftkoordinator og Psykolog) skal det
inn i budsjettet. Få satt opp et budsjett for 2013
også. Jon og Unn – Christin ser på det også.

Ansvar/frist
Kjell Rune
Unn –
Christin
Norman

Jon
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42/12

43/12

Prosjekt forebygging
overvekt / fedme hos
barn og unge.
Lindrende
Interkommunal
psykolog

44/12

Representant til OSS

45/12

Selskapsform ø.
hjelps tilbudet

46/12

Ø. hjelps tilbudet

47/12

Prosjektmandat
kompetanseoverføring
mellom SSHF og
komm.

48/12

Prosedyrer

Hva gjør vi videre her? Bruke noe av midlene
vi fikk i vår til å starte opp disse prosjektene?
Må diskutere dette senere – rakk ikke ta saken
nå.
Sak til politisk behandling.
Stillingen blir dyrere for kommunene for hvert
år siden tilskuddet reduseres. Må sitte sammen
med kommunepsykologen i Mandal og jobbe i
team for å få best nytte av kompetanse og
tverrfaglig samarbeid.
Utgifter fordeles etter folketallet.
Unn – Christin skisserer utgiftene for hver
kommune – får fordelingsnøkkelen av Per
Tom er vara for Norman, hvem skal være vara
for Tom?
Forslag: Tom representerer i OSS fra 1.10.12,
Jon overtar for Tom som leder av
Helsenettverket fra samme dato og er vara for
Tom i OSS. Avvente og velge noen for 2013 til
vi vet hvem som kommer inn fra Mandal i
Norman sitt sted.
Utfordre rådmennene til å ta stilling til
selskapsform, de har møte 7.9
Hva gjør vi i forhold til spl still ved ø.
hjelpstilbudet? Vertskommune? Kommunene
ha x% stilling hver hvis vi beregner at de også
skal jobbe i hjemkommunen?
Vi trenger mer kunnskap om de forskjellige
selskapsformene før vi kan ta noe stilling til
dette. Få undervisning om det sammen med
rådmennene?
Prosjektplan, presentasjon,
Utsatt til neste møte siden Norman hadde
forfall

Se vedlagt prosjektmandat, utkast fra SSHF til
uttalelse relatert til Delavtale 6– skal opp i AU
23.8
Vi må ha en representant i den gruppa, bør
være en fra Helsenettverket.
Unn – Christin tar det opp med de andre
prosjektkoordinatorene i kommuneregionene
og hører hvordan de andre regionene tenker
rundt dette. Tar det opp i neste møte i
Helsenettverket.
Oppstart av prosjekter i regionen
Kjøp av kortidsplass i en annen kommune
Utsatt til neste møte.

Norman

Unn Christin
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49/12

Planlegging av høsten

Vi må tenke gjennom hva vi må bruke tid på i
høst og legge opp en plan for det.
RS: 18/9 og 1/11
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