
 

 

Referat frå ekstraordninært møte i forhandlingsutvalget for 
revisjon av samandlingsavtalen 

 

Møtedato: 30.01.2020  

Stad: Skype - ekstraordninært 

Medlemmer: Varamedlem:  

Tilstade: x 

x 
Kjetil Leirbekk, Orkidè 

 Gunhild Eidsli, Orkidè 

x 
Cato Innerdal, ROR 

 Jan Morten Dale, ROR            

- 
Inger Lise Kaldhol, SRR 

- Norunn Kirkebø Elde 

- 
Olav Aarø, kommuneadvokat 

X Guri Haslund Reiten, kommuneadvokat 

x 

x 

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 (fram til kl 13) 

- Astrid Johanne Brandshaug, HMR 

- 

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

- 

 

Kjersti Bergjord, HMR 

X 
Lena Bjørge Waage, HMR 

- 
Stian Endresen leiar PK  (Jorun Bøyum) 

(frå kl 09-11.45) 

- 

 

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 deltakarar:    

Referent: Marianne Gravem  

 
Ekstraordinært møte i forhandlingsutvalet for revisjon av samhandlingsavtalen vart halde på Skype kl 09-10. 



 

 

 
 
Møtet startet 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 med bakrunn i innspill som har kommet;  

- Ønske om justert høringsfrist 

- Brev fra Sunnmøre regionråd  

 

Tema Aktuelt Oppfølging Ansvarleg Tidramme 
Innspill på utsetting av 
høringsfrist 

Det er meldt inn skriftlig fra Sunnmøre regionråd at 
høringsutkastet som ble sendt ut som et råutkast, bør 
trekkes, da avtaleutkastet ikkje er omforent og ferdig 
forhandlet.  SRR ber om at det blir gjennomført reelle 
forhandlinger til alle foreslåtte endringer i avtalen før 
revidert samhandlingsavtale blir sendt ut på høring 
med revidert tidsfrist.  

Utarbeide og sende ut informasjon om at 
forhandlingsutvalget, med bakgrunn i 
innspill, ser behov for å legge en ny 
fremdrfiftsplan for reforhandlingene.   
 
 

Samhandlingssjef 
HMR og 
representanter for 
regionrådene 
 
 
 

Snarlig  
 
 
 
 
 
 

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


 

 

Det har komme tinnspill frå ROR om behov for lenger 
høringsfrist. 
 
 
 
Innspel i møtet:  

 Fordeler og ulemper med å forlenge 
høringsfrist 

 Orkidè kan være med på utsetting av frist 
dersom det er juridisk mulighet for å forlenge 
den oppsagte avtalen inntil ny avtale er på 
plass 

 Viktig at avtalen blir så god som mulig og hvis 
man da trenger mer tid, så kan det være en 
god investering 

 Ha gode reelle forhandlingar 

 Ha gode forankringer i ulike råd og fora 

 Forventning ute i kommunene om at 
avtaleutkastet som blir sendt ut er omforent 
og ferdig forhandlet. Kommunene må få tid til 
en forsvarlig saksbehandling med interne 
faglige høringer før sak skrives til politisk 
behandling i hovedutvalg, formannskap og 
kommunestyre. Det må ved fastsettelse av 
høringsfrist tas hensyn til ferieavvikling.  

 Innspel om at høringsfristen til 12.februar blir 
stående og at det settes en ny framdriftsplan 
med ny høring av ferdig  omforent utkast. 

 Se på den pågående høringen som en 
innspillsrunde og at en sender omforent 
avtaleutkast ut på ny høring 

 Ny fremdriftsplan bør vise til varigheten på 
prosessen som har vært og tas hensyn til når 
en setter ny frist  

 Sette av god tid til å kome seg igjennom alt 
materiale på møtene i forhandlingsutvalget 

Utarbeide skriv som blir undertegnet 
kommunene på nordmøre, om at en vil 
knytte seg til eksisterende 
samhandlingsavtale fram til revidert 
samarbeidsavtale er ferdigstilt og 
behandlet i respektive kommuner og 
HMR 
 
 
Sende skriv til HMN RHF 
 
 
Justert tidslinje;  

- Pågående høring med frist 12. 

februar, blir omgjort til en 

innspillshøring, men der fristen 

står fast 

- Forhandlingsutvalget vil arbeide 

videre, og med bakgrunn i de 

innspill som blir meldt inn, legge 

fram ferdig omforent 

hovedavtale med delavtaler til 

en formell høring medio/ultimo 

august med frist ultimo oktober 

- Siste bearbeiding og 

ferdigstilling revidert 

samarbeidsavtale legges fram 

for Overordna 

samhandlingsutvalg i november 

- Behandling i kommuner og HMR 

ultimo november/desember 

- Revidert samarbeidsavtale trer i 

kraft tent 1.januar 2021 

 

Representant Orkidè  
 
 
 
 
 
 
 
 
Samhandlingssjef 
HMR 
 
 
Forhandlingsutvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snarlig  
 
 
 
 
 
 
 
 
Snarlig 
 
 
 
Som oppsatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
Forslag videre møteplan 
forhandlingsutvalget;  
 
27.februar kl 09.00  – 17.30  
16. mars kl 09.00 – 15.30 
20.april kl 09. 00 – 17.30  
25.mai kl 09.00 – 17.30 
 
2 dagers samling forslag 19. og 20. 
august  
 
Møte etter høring avklares 
 
 
 
 

 
 
Forhandlingsutvalget 

 
 
Som oppsatt 

 


