
Rådmannsutvalget 
Dato:30. august 2019, kl. 09.00- 13.00  Sted: Kommunehuset, Bismo 

Til stede: Jan Egil Fossmo, Ivar Bø, Halvor Nissen, Ola Helstad, Frode Damstuen og Solveig 

Rindhølen, Øyvind Engen og Solveig Nymoen. Erik Lindseth deltar i sak 38/19 og Oddbjørn 

Bruland frå NTNU deltar pr. videokonferanse i sak 39/19.  

 

 

Sak Tema Oppfølging 

 
Referat fra forrige møte og møteinnkalling - godkjent. 

 
38/19 Gjennomgang og status regionalt innkjøpskontor. 

Erik Lindseth refererer til Sel som har etablert egen 

innkjøpsstrattegi. Utkast for innkjøpspolitikk og strategi, 

sendt ut tidligere. Solveig Nymoen: i Sel var det stor 

utolmodighet med å få på plass et dokument. Viktig med 

god forankring i hver kommunestyreperioden. Den store 

jobben er å få beskrevet praksis til å fungere i den enkelte 

kommune. Viktig å bruke regionalt innkjøpskontor til 

orientering for ledere lokalt. Positive erfaringer med 

næringssjefen som arrangerer næringsfrokost der Lindseth 

har bidratt. Det er ODIN som får oppdraget.     

 

Innspill til 
dokumentet  
«Innkjøpspolitikk 
og strategi» tas 
med til neste RU 

møte, sendes til 
Lindset senest 10 
dager før møte. 
Ambisjon om å 
behandle saken 
politisk senest 

februar 2020.  

39/19 Status universitetsprosjektet generelt inkludert 

velferdsteknologi og flomvarslingsprosjektet.  

Frode orienterer om innovasjon i offentlig anskaffelse. Er i en 

prosess – innovative anskaffelser og søknad om tidlig 

varsling. Til forprosjekt prosjektet «tidlig varsling» har vi fått 

250.000,-. Førkommersiell anskaffelse er sentralt. Krav om 

25% egenandel. Det vil bli jobba med å finne en leverandør 

som har spisskompetanse på dette feltet.  

 

Møte med Bruland - flomvarslingsprosjektet: Bruland 

orienterte om prosjektet og bruk av sensorer som innebærer 

at vi vil få nøyaktigere varslinger. NTNU nytt prosjekt av 

kartlegging av hvor enkelte elver vil gå ved stor vassføring. 

Helhetlig «pakke» retta mot flaum. 2 flaumprosjekt frå 

NTNU: tidlig varsling og kartlegging av elveløp… 2 ulike 

søknadsregimer. Kan det være aktuelt å presentere 

prosjekta på beredskapskonferansen 13. noveber. Vi ønsker 

en grundigere samtale om hvordan vi skal rigge oss.  

 

Velferdsteknologiprosjektet: Orientering om utlysing, 

prosess og tilsetting av prosjektleder. RU si rolle er som 

styringsgruppe for prosjektaktiviteten. Kontrollutvalget i 

Vågå har engasjert seg vedr. habilitet i saken.  

 

Frode refererer: Tilbudstruktur - vidaregåande skule. IKT er 

plassert på de store skulane rundt Mjøsa. Etablering av 

regionalt friluftsråd, Viser til rapport.  
 

RU gir Frode 
klarsignal til å gå 
videre med 
prosjektet «Tidlig 

varsling»  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

40/19 Samfunnskontrakt for fleire læreplasser.  Frode vil avklare 



Orientering ved Solveig Rindhølen. Solveig representerer KS 

i netverket som har fokus på følgende tema: status - 

læreplasser i kommunen, mangel på læreplasser og 

lærlinger, hva har vi oppnådd, oversikt over bedriftene sine 

læreplassbehov. Ny representant på vegne av kommunene i 

Nordalen. Regionalt kommpetanseforum utfordra Solveig om 

deltaging i nettverket.       

 

hvem det er 
naturlig å ha med 

som representant i 
Regionalt 
kompetanseforum.  

41/19 Samarbeid kring folkevaldopplæring 

Aktuelle områder for felles opplæring: 

Innkjøp, tilsyn/kontroll, krafteigarskapet, 

Universitetsregionen, felles samarbeidsorgan (6K, IKS, 

vertskommunesamarbeid, styreverv), 

nasjonalparkforvaltning,  

 

Sel oppdaterer adm. og politisk delegeringsreglement 

(behandles mandag 2. sept)      

  

Det er ønskelig å 

ha felles opplæring 
innen enkelte 
områder (fase 3). 
Frode og Jan Egil 
jobber videre med 
dette. 

 
  

42/19 Arbeid LVK, status  

Ola Helstad minner om ekspertutvalget som kommer med 

sin innstilling den 2. oktober. «Det er viktig å følgje med 

spesielt i høve beskatningsregimet, dette kan få store 

konsekvenser for kraftkommunene.»  

Ola holder oss 
oppdatert. 

43/19 Val av ny nestleiar i RU Ivar er valgt som 
nestleiar 

44/19 Personvernombod/GDPR (General Data Protection Regulation). 

Britt Horn er personvernombod i Dovre og Lesja. 

Lesja vil komme 

med eit tilbod om 
sal av tenester i 
alle kommunene. 
 

45/19 NGR 

Spørsmål frå Ola: «Slik organisering og samarbeid med NGR 

er i dag er ein del oppgåver lagt ut til den enkelte kommune.  

Det går m.a. på informasjon og beredskap i høve 

henvendingar frå publikum knytt til renovasjonsordninga.  

Tispunktet er kanskje inne til å evaluere og forbetre dette i 

høve sømløsheit og brukarbehovet sett opp i mot den 

kommunale innsatsen. Digitalisering kan vera eit stikkord. 

Spørsmålet er om dette er noko som kan overførast til NGR 

fullt ut (da sjølvsagt etter ein prosess)?»  

 

Skal NGR i større grad ta ansvar for å informere ut til 

brukerne gjennom bruk av teknologi?  

 

Hver enkelt sjekker 

ut dette i egen 
organisasjon  

45/19 6K arbeidsgruppe  

Utarbeidelse av plan før 10 mai. Heidi har slutta og arbeidet 

har stoppa noe opp. Solveig Nymoen delta i arbeidsgruppa. 

Ivar leder arbeidet. 
Solveig Nymoen 
erstatter Heidi i 
dette arbeid. Ivar 
kaller inn til første 
møte. 
 

 Diverse  

 

 


