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Mandat – Nasjonalt strategisk, rådgivende organ for forskning,
innovasjon og utdanning rettet mot kommunenes helse- og
omsorgstjenester – Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)
BAKGRUNN
Nasjonalt strategisk, rådgivende organ for forskning, innovasjon og utdanning rettet mot
kommunenes helse- og omsorgstjenester – Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) er
opprettet for å følge opp satsingsområde Kunnskapsløft for kommunene i HelseOmsorg21strategien.
Kommunehelsetjenesten har særskilte kunnskapsbehov. Kunnskapsbehovene bør
identifiseres/defineres av kommunene/kommunehelsetjenesten selv, men også av
pasienter/brukere, av myndighetene, av relevante forskningsmiljø og andre interessenter. KSF skal
være pådriver og bidra til å videreutvikle og ivareta forskning, innovasjon og utdanning, og motvirke
fragmentering og overlapp mellom regioner, og koordinere tiltak for å møte kunnskapsbehovene i,
for og med kommunene/kommunehelsetjenesten.

HOVEDOPPGAVER
KSF er et rådgivende organ og har følgende hovedoppgaver:
 Gi råd om en hensiktsmessig organisering (mandat, antall, organisering mv.) av regionale
samarbeidsorganer for forskning, innovasjon og utdanning, og delta i å etablere disse
samarbeidsorganene.
 Ivareta kommunesektorens definerte forsknings, -innovasjons- og utdanningsbehov, slik
disse formuleres av kommunene i de regionale samarbeidsorganene (når disse er etablert)
og i andre sammenhenger, for eksempel i HO21-strategien og Regjeringas handlingsplan.
 Særlig vektlegge og søke å dekke kunnskapssvake områder innen kommunenes helse- og
omsorgstjenester, herunder helseutdanningenes læringsmål knytta til kommunal sektor.
 Koordinere de regionale samarbeidsorganene (når disse er etablert) med sikte på å sikre best
mulig samordning av og unngå overlapp (redundans) mellom kommunenes, forsknings- og
utdanningsinstitusjonene og myndighetenes forskningsinnsats.
 Stimulere til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid på områder som har betydning
for kommunenes helse- og omsorgstjenester.
I interimsperioden skal KSF avklare antall og sammensetning av de regionale samarbeidsorganene.
Videre skal KSF i interimsperioden drøfte ulike modeller for finansiering av kunnskapsløftet for
kommunene, med sikte på å avklare hvordan kunnskapsløftet skal finansieres. Endelig anbefaling
besluttes i HO21 rådet.
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VIRKETID
KSF følger perioden for HelseOmsorg21-rådet og opprettes i første omgang som et interims organ for
perioden 01.08.2017 – 31.12.2018. Videre organisering og virketid av KSF fra 1.1.2019 avklares
høsten 2018.
RAPPORTERING
KSF rapporterer til HelseOmsorg21-rådet (HO21-rådet) i interimperioden.
SAMMENSETNING AV KSF
Leder, medlemmer og observatører i KSF oppnevnes av HO21-rådet etter forslag på medlemmer fra
hhv. UHR og KS og øvrige deltakende parter.
KSF Ledelse
KS leder, eller utpeker leder av, KSF.
KSF Sekretariat
Sekretariatsfunksjonen for KSF ivaretas av KS.
KSF Arbeidsutvalg (KSF AU)
KSF skal ha et arbeidsutvalg (AU) som skal prioritere, forberede og fremme saker for KSF. AU møtes
før hvert møte i KSF, for saksforberedelse. AU har inntil fire medlemmer med varamedlemmer. Både
kommunesektoren og UH-sektoren skal være representert i AU.
Medlemmer i KSF i interimperioden:
Leder og medlemmer:
- 6 representanter fra kommunesektoren, utpekt av KS.
- 5 representanter oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHR)
- 1 brukerrepresentant
- 1 representant fra Folkehelseinstituttet
Til sammen 13 medlemmer inkludert leder.
Observatører:
Til sammen maksimalt ni observatører:
 1 observatør fra næringslivet
 1 observatør fra Helsedirektoratet
 1 observatør fra Forskningsrådet
 1 observatør fra Direktoratet for e-helse
 1 observatør fra SO-ene/NSG
 1 observatør fra instituttsektoren
 1 observatør fra HOD
 1 observatør fra KD
 1 observatør fra NFD
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Observatørrollen
• Observatørene har møte- og talerett, men ikke stemmerett.
• Observatørene/observatørinstitusjonene kan melde inn saker til KSF Arbeidsutvalg.
• Observatørene/observatørinstitusjonene kan trekkes inn i saksforberedelser ved behov.
 Annet? Andre ting?

ARBEIDSFORM
Møtehyppighet: KSF møtes inntil fire ganger pr. år. For 2017 er det avtalt to møter, i hhv. september
og november.
Innmelding av saker:
• Representerte institusjonene i KSF og HO21-rådet kan melde inn saker til KSF AU.
• KSF AU prioriterer og fremmer sakene for KSF.
• KSF sekretariatet forbereder sakene i samarbeid med AU.
Oppfølging av saker behandlet i KSF:
• KSF er et rådgivende organ. Anbefalinger fra KSF må behandles videre gjennom linjen i de
institusjoner eller organer som KSFs medlemmer representerer, og med vekt på den sentrale
utøvende funksjonen til de regionale samarbeidsorganene (når disse er etablert).
• I interimsperioden rapporterer KSF til HO21 rådet.
• Ved behov for videre utredninger og beslutninger hos de berørte aktørene før endelig anbefaling
i KSF, følger KSF sekretariatet opp saksgangen for å sikre beslutningsmulighet.
HONORERING
Det utbetales ikke møtehonorar for møter i KSF/KSF AU. KSF dekker reise/diettkostnader ved behov.
BAKGRUNNSDOKUMENTER
 HelseOmsorg21-strategien
 Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HO21-startegien
AKTUELLE NETTSIDER
 HelseOmsorg21- http://www.forskningsradet.no/prognetthelseomsorg21/Forside/1253985487298
 KS - http://www.ks.no/

