
Referat frå møte i forhandlingsutvalet 

 

Møtedato: 14.10.2019  

Stad: Vestnes Fjordhotel 

Medlemar: Varamedlem:  

Tilstade: x 

x 
Kjetil Leirbekk, Orkidè 

 Gunhild Eidsli, Orkidè 

x 
Cato Innerdal, ROR 

 Jan Morten Dale, ROR            

x  
Inger Lise Kaldhol, SRR 

 Norunn Kirkebø Elde 

- 
Olav Aarø, kommuneadvokat 

X Guri Haslund Reiten, kommuneadvokat 

x 

x 

Ingrid Løset, Leiar Brukarutvalet HMR 

Ann Helene Skare, Nestleiar 

Brukarutvalet HMR, 

 

Inger Nossen Sandvik 

FFO/revmatikarforbundet 

X 
Svein-Rune Johannesen, KS 

 Sidsel Rykhus, KS 



X 
Jorun Bøyum, HMR (fram til kl 13) 

 Astrid Johanne Brandshaug, HMR 

X 

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

 

 

Kjersti Bergjord, HMR 

X 
Lena Bjørge Waage, HMR 

x Stian Endresen leiar PK  (for Jan Rino) 

 

 

Jan Rino Austdal, 

personvernombod/jurist HMR 

 Charlotte Vold Winther, Advokat HMN 

RHF 

X Mariann G. Svendsen, tillitsvald 

kommune 

- Hild Våge, tillitsvald kommune 

- avklarast, tillitsvald HF - 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 frå tidligare møter, samt referat frå regionale samarbeidsmøter kan lesast her.  

Samandrag:   
Møtet vart innleia av Lena Bjørge Waage som henta opp tråden frå førre møte i august og avklarar mål for dagen.  

 

Tema Aktuelt Oppfølging Ansvarleg Tidramme 
Innspel/avklaringar frå 
sist møtet 

  Lena   

Status delavtalene Jamfør oppsett av revidert avtalestruktur og fordeling av 
oppgaver for de ulike delavtalene i møte 26.aug, er dette 
satt i prosess siden siste møte gjennom eksisterende 
utvalg, fagråd. Der det ikke er utvalg, er det opprettet 
arbeidsgrupper.  
 
Revideringen viser at 15 delavtaler er slått sammen til 6 
deltavtaler. En tilnærmer seg samme oppsett som HNT. 

Følges opp av fagråd, kliniske 
samhandlingsutvalg og 
arbeidsgrupper.  
 
Forslag reviderte delavtaler 
meldes til sekretariat med frist 
1.desember.  
Sekretariat vil sy dette sammen 
til revidert avtale og sende til 
forhandlingsutvalget i forkant av 
møte i desember.  

Sekretariat i 
samarbeid med 
fagråd, kliniske 
utvalg og 
arbeidsgrupper 

Forslagene har frist 
til 1. desember 

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
https://helse-mr.no/Documents/Samhandling/Referat%20samhandlignsutvalg/Referat%20frå%20møte%20i%20forhandlingsutvalet%20260819.pdf


     

Retningslinje inn/ut-
skriving 

Utfordre kommunesiden til å se på dagens avtale og 
komme med et utkast til tekst på det som ivaretar det 
som er innarbeida fra før med tvistesak og videre.   

Det blir utarbeida forslag 
revidert delavtale for innlegging 
og utskriving, med utgangspunkt 
i utkast fra Trøndelag.  

Cato og Guri Ferdig forslag 11. 
november 

Utkast  hovedavtalen 
herunder 
samhandlingsstrukturen 

Avklaringer: 
OSU – endre til ASU. 
Fagråd – hvilke skal bestå og hvilke trenger vi å opprette 
(bruker ikke tid på dette idag, men heller se på de kliniske 
utvalga senere). Viktig å ikke rive ned noe som fungerer 
bra.  
Samhandlingskonferansen – hvilket nivå skal den ligge på 
i samhandlingsstrukturen? 
 
Skjeler litt til andre steder i landet som får det til på 
struktur, og se om M&R bør gjøre ting annerledes på 
bakgrunn av eventuelle føringer som kommer og hva som 
er suksess andre steder.  
 
Runde rundt bordet på hvilke innspill som er kommet inn 
på samhandlingsstrukturen og utkastet til endret struktur.  
 
Gjennomgått samhandlingsstruktur på ASU, sekretariat, 
LSU, dialogmøte/topplederforum på sammensetning, 
organisering og oppgaver med de innspill som kom fram i 
møtet.  
 
 

Legge fram utkast struktur i 
møte Arena Sunnmøre 
1.november og i dialogmøte 
15.nov for innspill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forhandlingsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.november og 
15.november 

Dialogmøte 15. 
november 

Revisjon av samhandlingsavtalen skal presenteres og 
forslag til ny samhandlingsstruktur presenteres og det 
skal inviteres til innspill fra gruppediskusjoner.  
 

Ønske om komite for å se på 
delen for samhandlingsavtalen 
og hvordan man stiller 
spørsmåla til gruppene for å få 
gode og konkrete innspill på 
strukturen. Lena kaller inn de 
kommunale representantentene 
på skype for å diskutere dette.  

Lena  8.november 



 

 

 


