
Referat fra møte i forhandlingsutvalget for revisjon av samhandlingsavtalen 

 

Møtedato: 05.11.2020  

Stad: Skype  

Medlemmer: Varamedlem:  

Tilstade: x 

X 
Kjetil Leirbekk, Orkidè  

- 
Gunhild Eidsli, Orkidè 

X 
Cato Innerdal, ROR (fram til kl 10) 

- 
Jan Morten Dale, ROR 

X 
Inger Lise Kaldhol, SRR  

- 
Norunn Kirkebø Elde 

X 
Guri Hasund Reiten, kommuneadvokat 

- 
Ola Aarø, kommuneadvokat 

 

 

Ingrid Løset, Brukarutvalet HMR  

Ann Helene Skare, Nestleiar Brukarutvalet HMR, 

- 
Inger Nossen Sandvik FFO/revmatikarforbundet 

- 
Svein-Rune Johannesen, KS 

- 
Sidsel Rykhus, KS 

X 
Jorun Bøyum, HMR  

 
 



 
Stian Endresen, leiar PK 

 
 

X 
Lena Bjørge Waage, HMR 

 
 

 

 

Jan Rino Austdal, personvernombod/jurist HMR  

 
- Charlotte Vold Winther, Advokat HMN RHF 

X Mariann G. Svendsen, tillitsvald kommune - Hild Våge, tillitsvald kommune 

- Igor Jokic - Anette Lekve, tillitsvald HF 

 

Andre deltakere 

Referent: Marianne Ensby Gravem 

 

Bakgrunnsdokumentasjon:  

 Samhandlingsavtalen mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal  HF 

 Sak 2018/15 Etablering av forhandlingsutval for revisjon av Samhandlingsavtalen 

 Sak 06/2017 Status, evaluering og utvikling av Samhandlingsavtalen som rammeverk 

 Sak 2017/17 Oppfølging evaluering samhandlingsavtale – tilråding vidare prosess 

 Sak 2017/37 Evaluering av Samhandlingsavtalen i Møre og Romsdal – tilråding og vidare   prosess 

 Sak 04/2019 (OSU) – justering av mandat 

 

Referat og presentasjon fra tidligere møter, samt referat fra regionale samarbeidsmøter kan leses her.  

https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Samhandlingsavtaler/Samhandlingsavtale%202015%20Revisjonsversjon%2016.02.16%20oppdatert.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202018-15%20Etablering%20av%20forhandlingsutval.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202017-06%20-%20Status,%20evaluering%20og%20utvikling%20av%20Samhandlingsavtalen%20som%20rammeverk.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202017-17%20-%20Oppfølging%20evaluering%20Samhandlingsavtale%20-%20tilråding%20vidare%20prosess.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202017-37%20Evaluering%20av%20Samh.-avtalen%20-%20tilråding.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%202017-37%20Evaluering%20av%20Samh.-avtalen%20-%20tilråding.pdf
https://ekstranett.helse-midt.no/1011/samhandl-utval/Sakspapirer/Sak%2004-19%20-%20Mandat%20forhandlingutval.pdf
https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/reforhandling-av-samhandlingsavtalen


Sammendrag:   

 

Tema Aktuelt Oppfølging Ansvarleg Tidramme 

Gjennomgang av 
referatet 

Ingen kommentarer. Godkjennes. Godkjent Lena  

Gjennomgang av 
oppsummeringsnotate
t 

Kommentar på retningslinjen om følgeperson – sterke ønsker fra enkelte 
kommuner på Sunnmøre om at det ikke henvises til den i 
samarbeidsavtalen.  

 

Måten det er løst på slik det ble innarbeidet på forrige 
forhandlingsutvalgsmøte, aksepteres fortsatt av forhandlingsutvalget.  

De som er imot denne teksten, må man heller adressere uenigheten på 
andre måter enn inn i forhandlingsutvalget.  

 
 
 
 

Innspill til 
oppsummeringsnotat
et blir sendt til Lena 
innen 13.november 

 
 
 
 
Forhandlingsutvalget 

 
 
 
 
13.nov 

Gjennomgang av siste 
høringssvar 

Høringssvar fra Rauma og Hareid kommune og fra brukerrepresentantene. 

 

Rauma kommune ønsker tillegg i punkt 2.3 j): digitale møteplasser 
vurderes som viktig verktøy i kompetansebygging, spesielt i 
distriktskommuner.  

 

Hareid kommune sitt innspill var mye likt det som kom fra de andre 
kommunene på søre Sunnmøre og er tatt stilling til i forrige møte i 
forhandlingsutvalget.  

 

Ålesund kommune sin behandler i kommunestyret er utsatt pga covid-19. 
Innholdet i det som behandles er gjort kjent for forhandlingsutvalget og 
vurdert. Høringsinnspill blir ettersendt. 

 

Godkjent og justert i 
møtet 

Forhandlingsutvalget Gjennomført  



Brukerrepresentantene har innspill på 2.1 på formål. De ønsker at det 
brukes begrepet «skal» i stedet for «har som formål å». Det blir godkjent 
av forhandlingsutvalget og justert tilsvarende i avtalen.  

Siste gjennomgang av 
avtalen 

Begrepet Helsefellesskap i kap 5 i hovedavtalen. 

Valg: Helsefellesskap Møre og Romsdal 

 

Tabell for struktur: tok bort «fire» og «tolv» på nivå 3 

 

Pkt 5.2.3 b) og g): innspill fra Lena om justering av tekst. 

 

b) Utarbeide forslag til felles samarbeidsstrategi og årsberetning. 

g) Godkjenne retningslinjer og handlingsplaner som angår samarbeid. 

 

Støttes av 
forhandlingsutvalget 
og justert i møte.  

Forhandlingsutvalget Gjennomført 

Tidslinje  

 
 

Godkjent i møte Forhandlingsutvalget Jamfør tidslinje  

Avslutning Takk for godt samarbeid!  

Takk til Lena som har ledet oss gjennom dette arbeidet!  

   

 


