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LRMS-44/2016 – Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra
styremøtet den 19. september
Vedtak
Protokoll fra møte 19.9.2016 godkjennes enstemmig.

LRMS-45/2016 – Referatsaker/informasjon fra daglig leder
- Utviklingsperspektiv.
Kjell Rune, Heidi og Rune informerte om anbudsprosessen vedrørende evaluering av LRMS og
helsesamarbeid i regionen. Forhandlingsrunde er blitt gjennomført og tilbud vil bli sendt ut til de
som er blitt tildelt anbudet i nær fremtid.
- Status økonomi.
Rune orienterte. Det har vært en omlegging til ny Agresso. I den forbindelse er det noen
utfordringer. Det er utfordringer knyttet til overføring av periodiserte tall fra gammel til ny Agresso.
Dette medfører at det per nå ikke er mulig å hente ut eksakte prognoser for den økonomiske
situasjon. Når det er sagt så viser 2. tertialrapport at vi har et lite mindreforbruk. Det er derfor all
grunn for å anta at vi vil levere et resultat i balanse for inneværende år.
Omleggingen til ny Agresso og nye ressursnumre har også medført utfordringer i forhold til RS.
RS er et turnus- og bemanningsprogram. Så langt har det ikke vært mulig å få RS til å fungere
med det resultat at ansatte må levere timelister på papir og at all registrering av fravær må
registreres på papir inntil vi igjen kan registrere dette i RS. DDV er i kontakt med Evry for å finne
en løsning.

LRMS-46/2016 – Status regional tjenesteutvikler
Vedtak
Styrets innstilling er at ansettelsesprosessen stoppes midlertidig. Dette med bakgrunn i at LRMS
og det helsefaglige samarbeidet i regionen skal evalueres av eksterne konsulenter. Denne
evalueringen kan medføre at regional tjenesteutvikler må tillegges andre oppgaver enn tidligere
forespeilet. Når evalueringen er gjennomført må det på nytt avgjøres hvilke oppgaver regional
tjenesteutvikler skal løse. Styret sender saken videre til Lindesnesrådet til informasjon.

LRMS-47/2016 – Endring av legevaktsamarbeid
Saken
Hægebostad kommune har trukket seg ut av legevaktsamarbeidet med Åseral og Audnedal.
Åseral og Audnedal kommune har med bakgrunn i dette sendt søknad om full tilknytning til
legevakten ved LRMS på samme vilkår som de andre kommunene. Rune legger frem ulike
muligheter for løsning i møtet.
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Vedtak
Styret ved leder Kristine og styremedlem Ellen, samt daglig leder Rune gjennomfører
samarbeidsmøte med legeforeningsrepresentanter i LRMS den 21. november. Mandatet er å få
til en løsning som innebærer at Åseral og Audnedal kommuner blir en del av
legevaktsamarbeidet på samme vilkår som de andre kommunene.

LRMS-48/2016 – Planlegge styreevaluering i desember møtet
Saken
I årsplanen er det satt opp styreevaluering i desember møtet. Hvordan det skal foregå planlegges
i dette møtet.
Vedtak
Saken utsettes til neste styremøte.

LRMS-49/2016 – ØHD-tilbud rus og psykisk helse
Saken
Rune har deltatt på nettverksmøte, der dette var tema. Han informerer om dette. Det fremkom
under møtet at ØHD tilbud til rus og psykisk helse er et hett tema i flere organer. Hvordan dette
skal løses i den enkelte kommune er enda ikke klargjort og det er en pågående dialog mellom
Sørlandet sykehus HF og kommunene om å finne en løsning alle kan enes om. Det er blitt
overført minimalt med økonomiske midler fra staten for å finansiere dette.
Vedtak
LRMS forholder seg rolig inntil det eventuelt kommer en formell henvendelse om bistand.

LRMS-50/2016 – Eventuelt
- Selskapskontroll
Rune informerte om at Kommunestyret den 20.10.2016 i Lindesnes kommune har vedtatt forslag
til Plan for selskapskontroll for Lindesnes kommune 2016 – 2019, der det fremgår at det
planlegges gjennomføring av selskapskontroll i blant annet LRMS.
- Vaksinekontor
Det har vært gjennomført samarbeidsmøter med helsestasjonen i Mandal vedrørende overføring
av vaksinekontor til LRMS. Dette er en ønskelig endring for begge parter. Erfaringer fra Mandal
kommune viser at det er et potensiale for å utvide tilbudet. LRMS har mulighet for å utvide
tilbudet totalt sett. Det blir henvist flere potensielle kunder til Kristiansand med bakgrunn i sprengt
kapasitet.
Vedtak
Daglig leder har fullmakt til å gjennomføre dette så lenge det ligger innenfor de økonomiske
rammene som disponeres.
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