Referat fra møte i Helsenettverket i Lindesnesregionen
Møte nr 5/14
Dato /tid
8.4 kl 13-15
Sted
Audnedal, Rådhuset
Deltakere

Fra Helsenettverket:
Tom Valand, Heidi Henanger Haven, Kjell Rune Olsen, Anna
Kaddeberg, Jon Buestad
Fra arbeidstakerorganisasjonene:
John Erik Kristensen (DELTA) Hannah Dybesland (UNIO/NSF)
Åse Bryn (LO/ Fagforb.)

Inviterte til saker
Forfall:
Leder av nettverket
Referent
Kopi til

Sekretær:
Unn – Christin K. Melby
Hans Stusvik (sak 20/14)
John Erik Kristensen(Delta), Hannah Dybesland (UNIO/NSF)
Jon Buestad
Unn – Christin K. Melby
Alle møtedeltakerne, regionens hjemmeside

Sak 20/14 Utviklingsplan 2030 - hva med kommunalt perspektiv
Høringsfristen utsatt til 15.10, mulig den kan bli utsatt ytterligere to uker, men det er maks.
Rådmannsutvalget har gitt Helsenettverket i oppdrag å lage en høringsuttalelse på vegne av
kommunene i regionen
Speilmeldingen er det Kristiansand kommune som lager, og de andre kommunene / regionene
er invitert inn i referansegruppe, men det er altså Kristiansand kommune som eier denne
meldinga.
ROS analyse: Det er to pilarer i denne, en medisinsk og en samfunnsanalyse.
Våre kommuner må se hva som er konsekvenser for Lindesnesregionen og ikke tenke på de
andre kommunene. Hva vil drift av 1 sykehus kontra 3 sykehus innebære for vår region, og hva
vil det innebære for vår region hvis det bygges ett nytt sykehus kontra bygge videre på Eg?
Samhandlingskoordinator har begynt å lage momenter til høringsuttalelse.
Deltakelse i arbeidsgruppe «Ekstern kvalitetssikring av Utviklingsplan 2030»:
Ekstern kvalitetssikring av planarbeidet er noe av de formalkrav HSØ har lagt til grunn for
planarbeidet. Konsulentene skal vurdere om planarbeidet er utarbeidet etter nasjonal veileder IS
1369. Kommuneregionene er invitert til å delta i denne arbeidsgruppa som skal ha en følgemed- funksjon og være kontaktpunkt til konsulentfirmaet som velges til å utføre oppdraget.
Det er korte frister å melde navn til deltakelse i denne gruppa, de kommunesammenslutningene
som har meldt inn navn, er på kommunalsjefsnivå. Kjell Rune Olsen, kommunalsjef i
Marnardal er meldt inn som vår representant i denne gruppa. Han kjenner saken, og sitter i
styringsgruppa for ROS analysen.

Lindesnesregionen består av kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral
Postadresse: Lindesnesregionen, Marnardal rådhus, 4538 Marnardal

Sak 21/14LRMS – status orientering
Daglig leder er ansatt, og han har takket ja. Oppstartstidspunkt ikke avklart, regner med at det
blir avklart rett etter påske. Tidspunkt for utlysning av nye sykepleierstillinger blir også avklart
i neste møte i interimsstyret 22.4.14.
Ombygging er stipulert klart til 1.9. Må være ferdig når Spiggeren flytter inn. Nytt nødnett skal
også på plass i løpet av denne tida.
Legeforhandlinger:
Kommunalsjef i Mandal har sendt en ny henvendelse til KS for å få avklart bestemmelser i
forhold til tilstedevakt for lege på natt.
Sak 22/14 Evaluering av alle avtalene
Samhandlingskoordinator må ha innspill innen 2.mai. Bruk kriteriene og skjema som er sendt ut
Koordinerende avtalegruppe skal ha møte i begynnelsen av mai for å samkjøre alle innspill.
Reforhandlinger i juni.
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