Referat fra møte i forhandlingsutvalget for revisjon av
samandlingsavtalen
Møtedato: 20.11.2019
Stad: Vestnes Fjordhotel

Medlemmer:

Varamedlem:

Tilstade: x
x
x
-

Gunhild Eidsli, Orkidè

Kjetil Leirbekk, Orkidè

Jan Morten Dale, ROR

Cato Innerdal, ROR
Inger Lise Kaldhol, SRR
Olav Aarø, kommuneadvokat

x

Ingrid Løset, Leiar Brukarutvalet HMR

x

Ann Helene Skare, Nestleiar
Brukarutvalet HMR,

-

Norunn Kirkebø Elde

X

Guri Haslund Reiten, kommuneadvokat
Inger Nossen Sandvik
FFO/revmatikarforbundet

-

Svein-Rune Johannesen, KS
Jorun Bøyum, HMR (fram til kl 13)

-

-

Sidsel Rykhus, KS

-

Astrid Johanne Brandshaug, HMR

-

Kjersti Bergjord, HMR

Karl-Arne Remvik, HMR (fram til kl 13)

X
Lena Bjørge Waage, HMR

x

Stian Endresen leiar PK (Jorun Bøyum)
(frå kl 09-11.45)

x

Jan Rino Austdal,
personvernombod/jurist HMR
(frå kl 09-10).

Charlotte Vold Winther, Advokat HMN
RHF

X

Mariann G. Svendsen, tillitsvald
kommune

-

Hild Våge, tillitsvald kommune

-

Igor Jokic

-

Anette Lekve, tillitsvald HF

Andre deltakarar:
Referent: Marianne Gravem
Møtet i forhandlingsutvalet for revisjon av samhandlingsavtalen vart halde på Vestnes Fjordhotell.

Møtet starta kl. 09:00
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.

Sammendrag:
Møtet ble innledet av Lena Bjørge Waage som henta opp tråden fra forrige møte i oktober og avklarer mål for dagen.

Tema
Innspill/avklaringar frå
sist møtet
Status delavtalene

Aktuelt

Oppfølging

Ansvarleg

Tidramme

Lena
Gjennomgang av utkast inn/ut-skriving av pasienter

Utkastet blir jobba vidare med i HMR og i
samarbeid med kommunale
representantar. Dersom behov, set ein
opp eige møte mellom HMR og
kommunane, for å ferdigstille før neste
møte i forhandlingsutvalet 16.desember.

Jan Rino, Stian, Cato,
Guri

Ferdig utkast
16.des.

Samhandlingsstrukturen

Etablering av Helsefellesskap – avtale inngått mellom
regjering og KS.
Oppleves ikke som noe nytt i hovedsak. M&R
har slike helsefellesskap i de strukturene vi har
per idag. Men behov for å videreutvikle.
Prinsipp for helsefellesskapene blir
gjennomgått og vi ser lett sammenlignbare
fora og utvalg vi allerede har på plass i dag.
Det finnes et partnerskapsforum i fylket ifht
folkehelse, så det kan være en utfordring med
for like navn.
Viktig å jobbe videre med et felles sekretariat
Viktig å spisse mandatene til de ulike nivåene i
strukturen.

Gjennomgang av sammensetning og mandat/oppgaver
til de ulike fora og utvalg i strukturen.
-

-

Dialogmøte/topplederforum endres til
Partnerskapsmøte
o En vil utarbeide 3 ulike alternativ som
en vil ha tilbakemelding på i
høringsutkastet
OSU/ASU endres til strategisk
samhandlingsutvalg
Fagråd, kliniske samhandlingsutvalg endres til
fagråd
Høringsutkast må følges med høringsbrev.
o Foreløpige høringsspørsmål til
strukturen der formålet er å utvikle
reelt partnerskap med reell dialog;
 Er sammensetning i de ulike
utvalgene hensiktsmessig?
 Er mandat for de ulike
utvalgene hensiktsmessig?

Høringsutkast med delavtaler og
høringsbrev sendes ut til
forhandlingsutvalget uke 50.

Lena

tent 9. eller
10.desember.

Forhandlingsutvalget
Gjennomgang i forhandlingsutvalget for
ferdigstilling til høring.
Avklare høringsinstanse og
kommunikasjonsplan.

16.desember




Er oppgavene for de ulike
utvalgene hensiktsmessig?
Er etablert fagrådsstruktur
dekkende, eller trenger vi
færre, flere fagråd og for
hvilke områder?

Høring

Utkast revidert samhandlingsavtale skal på høring til
interessentene for innspill.

Gjennomgang
høringsinnspill
Behandling i OSU

Gjennomgang høringsinnspill og ferdigstille revidert
samhandlingsavtale
Behandling revidert samhandlingsavtale i OSU

Behandling i
kommunestyrer og HMR

Utsending høringsbrev og høringsutkast
revidert samhandlingsavtale

Lena, Marianne

Forhandlingsutvalget

Utsending tent.
19.desember –
frist
12.februar?
24.februar

Melde inn som sak

Sekretariat/OSU

Tent 4. mars

Melde inn som sak

Forhandlingsutvalget

Ultimo
mars/april

