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Roger Osen  vara Ingunn Golmen  
Kjell Neergaard  vara Ragnhild Helset (deltar) 
Lilly Gunn Nyheim vara Ståle Refstie 
Ingrid Rangønes vara Milly Bente Nørsett 
Birgit Eliassen   1. vara Randi Dyrnes (deltar) 
Knut Haugen   2. vara Knut Mostad 
Eivind Ryste  vara Ole H. Haugen 
 
 
 
Innkalling og saksliste til møte 7/18 i Arbeidsutvalget  

Tid:  Fredag 5. oktober 2018 kl. 0845 – 1245  

Sted: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus 

Det blir servert enkel lunsj kl. 11.30. 

 
Saksliste 
 
Sak 57/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 58/18 Godkjenning av referat fra siste møte 07.09.18 
Sak 59/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
Sak 60/18 Uttalelse til Regional utviklingsplan Helse Midt-Norge 2019-2022 (2035) 
Sak 61/18 Sekretariat for Forhandlingsutvalget for Samhandlingsavtalene 
Sak 62/18 Kommunal samhandlingskoordinator i Møre og Romsdal 
Sak 63/18 Oppfølging fra Workshop Nordmøre  
Sak 64/18 Oppfølging av vedtak i årsmøtet om godtgjørelser  
Sak 65/18 Møteplan Regionrådet 2019 

Sak 66/18 Eventuelt 

 
Saksfremlegg 
 
Sak 57/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 58/18 Godkjenning av referat fra siste møte 07.09.18 
 
Forslag til vedtak 
Referat fra AU-møte 07.09.18 godkjennes. 
 
 
Sak 59/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 
– Kommunal referansegruppe SNR v/Siv Iren Stormo Andersson  

– Oppsummering fra møte med næringslivet 28.09.18 

– Oppdatering av Arbeidsprogram til regionrådsmøte i november 

– Valgkomiteen for årsmøtet i november 2018 

– Nordmørskonferansen 31.01.2019 – innspill tema 

– Bruk av Teams  

 
Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering med innspill i møtet. 
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Sak 60/18 Uttalelse til Regional utviklingsplan Helse Midt-Norge 2019-2022 (2035)  
 
Utkast til uttalelse er vedlagt, samt vedtatt uttalelse fra Kristiansund kommune. 
 
Forslag til vedtak 
Vedlagte uttalelse vedtas som Orkide – Nordmøre Regionråd sin uttalelse hensyntatt utspill i møtet.  
   
 
Sak 61/18 Sekretariat for arbeidsgruppe for revisjon av Samhandlingsavtalene 
 
Viser til diskusjon i forrige AU hvor det ble uttrykt ønske om at HF viderefører sekretariatsoppgaven. 

Saken ble diskutert i Samhandlingsutvalget Orkide 21.9.18 som støtter AU med anbefaling om at HF 

tar oppgaven videre. KS har tatt et initiativ overfor regionrådene for å diskutere mulige løsninger.  

Fra siste møte 13.9.18 ble alternative løsninger diskutert; 

- Et regionråd påtar seg oppgaven på vegne av fellesskapet 

- Samhandlingsavdelingen i HF 

- En arbeidsgruppe fra alle regionrådene og samhandlingsavdelingen 

- Involvering av KS  

Uansett løsning fordres bredt samarbeid og involvering. En eventuell ressursmessig styrking må løses 

ved spleiselag, skjønnsmidler eller OU-midler (KS). KS-Konsulent er eksempelvis en ressurs som kan 

brukes til prosessbistand.  

ROR behandlet saken 14.9.18 og henstiller KS om å ta rollen som sekretariat. 

Forhandlingsutvalget skal behandle saken i sitt første møte i november, med utgangspunkt i 
bestillingen fra Overordnet Samhandlingsutvalg (OSU) og foreløpige innspill fra regionrådene. Planen 
er at KS kalles inn til nytt møte mellom regionrådene, helseforetaket og KS med formål å finne forslag 
til løsninger etter møtet i Forhandlingsutvalget.  
 
Forslag til vedtak 
AU anmoder om at samhandlingsavdelingen i helseforetaket viderefører sekretariatsoppgaven for 
Forhandlingsutvalget. 
 
 
Sak 62/18 Kommunal samhandlingskoordinator i Møre og Romsdal 
 
Kristiansund kommune har sendt henvendelse til regionrådene om det er interesse for å styrke den 

kommunale samhandlingen med Helse Møre og Romsdal. Regionrådet behandlet saken i AU 2. 

februar 2018 med følgende vedtak: 

AU mener dette er et positivt initiativ fra Kristiansund kommune til å ta en posisjon i det viktige 
samhandlingsarbeidet mellom helseforetaket og kommunene. Regionrådet støtter at organisatorisk 
plassering av samhandlingssekretariatet i Helseinnovasjonssenteret kan være gjensidig fordelaktig.  
 

Oppdatering av status i saken i møtet som grunnlag for diskusjon.  

Forslag til vedtak 

Formuleres i møtet.   

 
Sak 63/18 Workshop Nordmøre  
 
Workshop oppsummerte med at rådmannskollegiet og AU sortere strategi og nye innspill.  
Innspill fra rådmannskollegiet blir presentert i møtet. 
 
Forslag til vedtak 
Formuleres i møtet. 
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Sak 64/18 Oppfølging av vedtak i årsmøtet om godtgjørelser  
 
Årsmøtet 16.02.18 vedtok:  
Årsmøtet ber AU se på modeller for godtgjørelser til Arbeidsutvalgets medlemmer og dekning av 
kostnader knyttet til vervet i AU. 
 
Neste årsmøte blir i forbindelse med regionrådssamlingen 15. og 16. november 2018.  
 
Det anbefales at utredning om godtgjørelser utsettes til årsmøtet 2019 som følge av: 
- Tilpasning av vedtekter som følge av endring i kommunestruktur fra 2020. 
- Vurdering av behov for ny organisering av regionrådet fra 2020. 
- Valgår 2019 gir nye politisk oppnevnte medlemmer.  
- Bestilt notat fra Møre og Romsdal Revisjon IKS vedr godtgjøring av politisk oppnevnte 

representanter. 
 

Forslag til vedtak 
Utredning om godtgjørelse til medlemmer av AU vurderes i årsmøtet 2019. 
 
 
Sak 65/18  Møteplan 2019 
 

AU fredager Regionrådet Kommentar 

11. januar  Vedta Orkide-prisen 
Nordmørskonferansen 31.1. 

1. februar 15. februar/ 
22. februar 

Opera - Macbeth 
Første helg i vinterferien uke 9, Opera Rigoletto 

1. mars   

5. april   

3. mai 1-dags/2-dags Vårsøg 24.-26. 

7. juni   

6. september   

4. oktober   

1. november 14.-15. november/  
21.-22.november 

Konstituering etter kommunevalg  

13. desember  Desemberkonferansen 5.12. 

 
Andre datoer: 
KS M&R 
- Fylkesstyret 30.3/13.3./6.6./25.9/27.11. 
- Rådmenn    24.1/5.3/28.5/11.9/13.11 
- Strategikonf. 24-25.1 og 11-12.9. 
 
Forslag til vedtak 
AU vedtar følgende datoer for Arbeidsutvalget og Regionrådet 2019.  
 
 
Sak 66/18 Eventuelt 

 
 
 
 
 
Roger Osen 
Leder   


