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Møtereferat 1/20       12.02.2020 

 

Tilstade: x 

Medlemmar Vara *(for kommunale representantar) 

 Britt Rakvåg Roald, ROR , 

Ass.kommunedirektør Molde kommune 
x Alf Reistad, ROR, Dagleg leiar 

x Geir Nielsen, Orkidè,  Einingsleiar Helse- og 
familietenester Aure kommune 
 

 
 

x Rune Sjurgaard, SR, kommunedirektør Volda 

kommune 
 Jørgen Amdam, SR, ordførar Volda kommune 

x Camilla Almås, SR, Verksemdsleiar for 
aktivisering og velferd nye Ålesund kommune 
 

 
Lisbeth Løvoll, SR, ergoterapeut, leiar ny 

Ålesund kommune  

x 
Helge Ristesund, HMR spesialrådgivar 

  

x Jorun Bøyum, HMR konstituert klinikksjef 

KMR 
  

x 
Lena Bjørge Waage, HMR samhandlingssjef 

  

 

x 
Tore Jo Nilsen, HMN seniorrådgivar  

  

x Inger Nossen Sandvik, brukarrepresentant   
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x Hilde Marie Kleiven, brukarrepresentant   

x Birgitte Ulstein Kvangarsnes, tillitsvald HMR   

 NN     Tillitsvald kommune   

x Synnøve Opsahl Melseth, prosjektleiar   

 

Andre deltakere; Paula Ness Skaar leder brukerutvalget HMR, Arbeidsgruppa for rehabiliteringsprosjektet: Gunn Faksvåg, Lisbeth Løvoll, Roger Kvalsvik, 

Trude Nordskag, Ingvild Kjeldsberg, Anita Nybø, Aud Bente Skar, Andreas Nybrott Hals. 

 

Møtested;  

Ålesund, Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK)  

Tidsramme kl 10.30 – 14.00 

Agenda: 

Del 1: Felles møte mellom styringsgruppe og arbeidsgruppe. 

10.30 – 10.45: Velkommen, praktisk info om dagen og kort info om framtidslaben ved Anne Bente Schellum 

10.45 – 11.00: Kort status fra arbeidsgruppa 

11.00 – 11.30: Info om smartcitylab, presentasjon av egne data (Bjørn Dimmen / Synnøve) 

11.30 – 12.00: Gjennomgang mandat, spørsmål og avklaringer, felles diskusjon mellom gruppene 

12.00 – 12.45: Lunsj i kantina 

Del 2: Etter lunsj deles gruppene i 2 

12.45 – 14.00: 

Styringsgruppa rom 15 

Arbeidsgruppa setter seg på et reservert bord i vrimlearealet 
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Styringsgruppa: 

 ROS - utviklingsprosjektet 18.12.29  v/ Helge og Synnøve 
o Ny vurdering i møte - hvor står prosjektet i dag  
o Avbøtende tiltak - viser til utkast utsendt pr mail  

 Vurdering og justeringer i plenum  

 Kommunikasjonsplan  

 Forskning  

 Evt  
 

Arbeidsgruppa: 

 Sammenfatting av data 

 Legge plan for videre arbeid og fremdrift 

 Evt 
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Del 1: 

Sak Aktuelt/ Aksjonspunkt  

Velkommen, praktisk info om dagen og 
kort info om framtidslaben ved Anne 
Bente Schellum 

Orientering om framtidslaben – U4SSC implementation program 
- Ålesund, Giske og Sula blir med i FNs smartbyprogram 

o 100 KPI for å vurdere måloppnåelse ifht FNs bærekraftsmål 
o Kritisk suksessfaktor – bærekraftsmål 17; Samarbeid  
o Arena for møte, læring og utvikling  
o Avtale om forsknings- og utviklingsoppdrag – samarbeid med Offshore Simulator Centre 

Kort status fra arbeidsgruppa ved Synnøve 
Melseth (prosjektleder)  
 

FNS`s bærekraftsmål – hva betyr de for rehabiliteringsprosjektet?  

Info om smartcitylab, presentasjon av egne 
data (Bjørn Dimmen / Synnøve Melseth) 
 

AUGMENT CITY – A  Digital Twin –  
o Visualisering indikatorer for bærekraftsmål 
o Visualisering av kartlegging rehabiliteringstilbud i MR – i digital tvilling 

 
- Ny arbeidsgruppe etablert for å utrede alternative driftsmodeller v/ Aure og Mork  
- Gjennomførte og planlagte aktiviteter 
- Resultater så langt 

o Anbefaling prosjektrapport Rehabilitierng Midt-Norge (2014): kommunal rehabiliteringsinstitusjon bør ha 
et befolkningsgrunnlag på 40 – 60 000 innbyggere for å sikre økonomisk grunnlag for drift  

- Gjennomgang resultat av kartlegging ( 33 av 35 kommuner har svart)  
 

Aksjonspunkt  
 

 Styringsgruppa ber arbeidsgruppen om å utarbeide en oversikt over hvem som har øremerkede plasser for 
døgnrehabilitering og forbruk av spesialisert rehabilitering pr kommune  

 

Gjennomgang mandat, spørsmål og 
avklaringer, felles diskusjon mellom 
gruppene 

Viser til vedtatt mandat og innspill fra Lokalt samhandlingsutvalg Kristiansund (se vedlegg) 
 
Aksjonspunkt:  

 Styringsgruppen tar innspill til mandat fra LSU Kristiansund til orientering.  Innspill til mandat må komme formelt 
fra regionråd til HMR, som hver for seg må realitetsbehandle.  
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Del 2:  

Sak Aktuelt/ Aksjonspunkt  

ROS - utviklingsprosjektet 18.12.29  v/ 
Helge og Synnøve 

o Ny vurdering i møte - hvor 
står prosjektet i dag  

o Avbøtende tiltak - viser til 
utkast utsendt pr mail  

 Vurdering og 
justeringer i plenum  

 

Orientering om gjennomføring avbøtende tiltak ROS for utviklingsprosjektet – diskusjon og innspill i plenum 
 

Aksjonspunkt:  
 Innspill til avbøtende tiltak meldes til prosjektleder innen 18.februar 

Kommunikasjonsplan Gjennomgang av utkast kommunikasjonsplan – diskusjon og innspill i plenum  
 
Aksjonspunkt:  

 Innspill til kommunikasjonstiltak meldes til prosjektleder innen 18.februar 
 Arbeidsgruppen utarbeider en statusrapport som sendes ut fra AD HMR og Leder for styringsgruppen til 

interessenter 
 

Forskning Ikke avklart, er i prosess for å avklare evt forskningssamarbeid med FIUK seksjonen og andre aktører 

Evt  Tillitsvalgt fra kommune har gått inn som medlem av arbeidsgruppen  
 
Aksjonspunkt;  

 Avklare erstatter for kommunal tillitsvalgt og gi tilbakemelding til prosjektleder så snart som mulig 
 

 


