Kjell Neergaard
Ingrid Rangønes
Roger Osen
Lilly Gunn Nyheim
Birgit Eliassen
Knut Haugen
Eivind Ryste

vara
vara
vara
vara

vara

Ragnhild Helset
Milly Bente Nørsett
Ingunn Golmen
Ståle Refstie
1. vara Randi Dyrnes
2. vara Håvard Sagli
Ole H. Haugen

Innkalling og saksliste til møte 1/19 i Arbeidsutvalget
Tid:

Fredag 4. januar 2019 kl. 0845 – 1245

Sted:

Gjemnes rådhus, Batnfjordsøra

Det blir servert lunsj kl. 11.00.
Saksliste
Sak 01/19
Sak 02/19
Sak 03/19
Sak 04/19
Sak 05/19
Sak 06/19
Sak 07/19
Sak 08/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra siste møte 14.12.18
Orienteringssaker og saker fra administrasjonen
Uttalelse om nasjonalt eldreombud
Representant til arbeidsgruppe for forskrift for tang- og tarehøsting
Orkideprisen 2019
Spesialisthelsetjenesten på Nordmøre
Eventuelt

Saksfremlegg
Sak 01/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 02/19

Godkjenning av referat fra siste møte 14.12.18

Forslag til vedtak
Referat fra AU-møte 14.12.18 godkjennes.

Sak 03/19
–
–
–
–
–
–
–
–

Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

Statlige arbeidsplasser og Møre og Romsdal som ny region
Helseplattformen
Godstransport Raumabanen
Nordmørskonferansen 31.01.2019
NII – informasjon til kommunene
Fremtidig rolle og organisering av regionrådet
KS Strategikonferansen 20. og 21. februar 2019
Endre møtedato AU 1.3.19 pga vinterferie uke 9
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Forslag til vedtak
Sakene tas til orientering med innspill i møtet.

Sak 04/19

Uttalelse til Nasjonalt eldreombud

Det vises til prosjekt statlige arbeidsplasser hvor nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud ble satt på
listen for konkret oppfølging i 2019. I ettertid har budsjettavtalen medført at det heller opprettes eget
nasjonalt eldreombud. Det vurderes fortsatt om et av de eksisterende pasient- og brukerombud skal få
tillagt nasjonale utviklingsfunksjoner. Ny høringsfrist er 15. januar 2019.
Fylket har sendt uttalelse til det opprinnelige forslaget som følger:
«Konklusjon:
1. Møre og Romsdal fylkeskommune vil på det sterkeste tilrå at Kristiansund blir stad for
lokalisering av den nye nasjonale Eldre-, pasient- og brukerombodet.
2. Møre og Romsdal fylkeskommune føreset at lokalisering av den nye nasjonale Eldre-, pasientog brukarombudet skjer etter regjeringa sine vedtekne «Retningslinjer for lokalisering av
statlege arbeidsplasser og statleg tenesteyting».
Forslag til uttalelse ettersendes.
Forslag til vedtak
AU vedtar uttalelsen om opprettelse av nasjonalt eldreombud og at dagens ombud i Møre og Romsdal
tillegges nasjonale oppgaver.
Sak 05/19

Oppnevnelse av representant til arbeidsgruppe for revisjon av forskrift om
regulering av høsting av tang og tare i Møre og Romsdal

Fylkeskommunen inviterer regionrådene til å oppnevne en kommunepolitisk representant i arbeidet
med ny forskrift. Oppgaven er å vurdere hvor og hvordan tarehøstingen skal skje, og det skal leveres
innstilling til Fiskeridirektoratet i slutten av august 2019.
Henvendelsen ble videresendt til Tingvoll, Averøy, Aure og Smøla og det er kommet inn forslag på
representanter som diskuteres i møtet.
Forslag til vedtak
Regionrådet oppnevner NN som representant og NN som vara til arbeidsgruppen for revisjon av
forskrift om tarehøsting.

Sak 06/19

Orkideprisen 2019

Saken ettersendes.
Forslag til vedtak
Tildeling av Orkideprisen 2019 vedtas i møtet.

Sak 07/19

Spesialisthelsetjenesten på Nordmøre

HMR skal behandle kuttliste for 200 årsverk i styremøtet 24.1.19. Samtidig er det varslet strukturtiltak
ut over Utviklingsplanen HMR. Både sammenslåing av fødeavdelingene og Aure Rehabilitering er på
listen over aktuelle tiltak. Aure kommune og Aure Høyre har sendt henvendelse til regionrådet om et
samlet engasjement i tiden som kommer.
Det er ønskelig at det dedikeres ressurser fra både regionrådet og kommuner for å:
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-

Overvåke og være tett på helseforetaket og tilhørende arenaer
Utarbeide beslutningsgrunnlag for regionrådets strategi for spesialisthelsetjenesten på/for
Nordmøre

Forslag til vedtak
Regionrådet prioriterer arbeidet med spesialisthelsetjenesten på Nordmøre. Rådmenn kobles tettere
på regionrådets øvrige prioriterte oppgaver.

Sak 08/19

Eventuelt

Kjell Neergaard
Leder
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