
Rådmannsutvalget 

Protokoll 
Møtetidspunkt:  Fredag 23.mars 2018 kl. 0900-1100 

Møtested:   Skype 

Deltakere:   Svein, Ola, Solveig(Sel), Willy, Frode, Halvor 

Ikke deltatt:   Knut Helge 

Referent:   Halvor 

 

Sak nr. Tema/sak Diverse 

10/2018 Godkjenning av innkalling/saksliste, samt referat fra 23022018 + 05032018 
 
Vedtak: ok, men ble presisert at flere av punktene fra sak 06/2018 må settes på 
sakskartet i neste ru. 

 
 
Neste RU den 20.april 

11/2018 Aktuelle høringer; 
 Nye oppgaver til fylkeskommunene 

 

 
Sak ferdigstilt fra RK og presenteres i 
RR 13042018 

 

12/2018 Optimalisere  styringsprosessene  i samarbeider der alle 6 kommunene er involvert 
i forhold til; 

 Status utvikling 
 Tjenestene 
 Økonomi/ansatte 
 Mål/alternative driftsløsninger 

En arbeidsgruppe med Ola, Kaja og Frode legger frem forslag til løsning i dagens 
møte. Vi har invitert Trond Lesjø(KS) til å være med i en  diskusjon kl.0900-0930. 
Behandling; 
Arbeidsgruppe ikke ferdig, legges frem i neste ru. 
Trond L. poengterte at vi bør skille på ; 

1. EIERMELDING 
Her viste han til Gjøvik-regionen som i mange år har hatt en felles 
eierskapsmelding(inkl.§27/§28) der «alle» er med å ta sin del av jobben. 

2. EIERSTYRING 
Her viste han til et opplegg sammen med nord-østerdalen der 
politikere/administrasjon hadde kommet sammen 1 dag(høst) for å 

diskutere konkret eierstyring av de enkelte selskap og 
eierkonstellasjoner. 

I Sel har de hatt en eierskapsmelding de siste 5 årene som brukes; 
 Vår; - i en strategidiskusjon(sak i kst). 
 Høst; - i en faktadiskusjon etter avholdte 

generalforsamlinger/representantskapsmøter, og  når det foreligger 
oppdaterte regnskapstall fra Brønnøysund(sak i kst). 

Når det gjelder §27 og §28 samarbeidene så henter de ut noter fra egne 
årsregnskap,-godt fornøyd med disse. 
Denne fremgangsformen er politikerne i Sel godt fornøyd med. 
 
Sel er vertskommune for flere av de store samarbeidsområdene, og har sikkert god 
og tilstrekkelig oversikt for egen del. Utfordringene for flere av oss andre er at disse 
samarbeidsområdene etter hvert utgjør en betydelig andel av våre 
tjenester/kostnader, men uten at vi tidlig nok kan være med å påvirke slik vi kan 
innenfor egen kommune.  
Halvor tar saken opp i RR den 13.april for å få en tilbakemelding fra ordførerne. 
 

Trond Lesjø kl.0900-0930(skype) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsgruppe RU 20042018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halvor i RR 13042018 



 
 
 

13/2018 Førjulssamling KS; sted og innhold 
 
Behandling; 

 Tid; 6-7 desember 2018 
 Sted; Hotell Fossheim + Utgard + middag Vianvang(KS+ Ola) 
 Program; 06122018; 4 timer og 07122018; 4 timer 

Følgende tema ble foreslått; 
 NPR 
 Humor + kultur(noe fra ungdomsmusicalen?) 
 Digitalisering(rådmann Vanylven kommune) 
 Ny kommunelov 
 Noe med mat(kortreist/lokalproduksjon/Gudbrandsdalmat) 
 Ny distriktindeks,-hvordan påvirker dette oss? 
 Ledelse og målstyring/lik praksis/erfaringer 
 Kommunebarometeret 

 Pensjon,-konsekvenser for 
kommunen/demografiutfordringen 

 Regionreformen 
Vi ble enige om å fortsette diskusjonen i neste ru den 20.april(Astrid blir med på 
skype kl.0900-0930) 

Astrid Tomter kl.1000-1100(skype) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Neste RU 20/4 kl0900-0930(skype) 

14/2018 Orienteringer/referatsaker/drøftinger/diverse 
 Funksjon i regionalt nettverk - samfunnskontrakt for flere læreplasser.  

Hvem representerer hvem? 
 NTNU-møte på Gjøvik 07032018,-kort info? 

 
Behandling; 

 NTNU; Frode orienterte om besøket den 7.mars på Gjøvik, og initiativet 
til en fellesreise til Trheim med ordførere/rådmenn/leder 6khelse den 
24-25.mai med fokus «universitetsregion/NGLMS». I flg Solveig så er 
DUR også svært positive til et slikt initiativ. RK v/Frode er 
reisearrangør/bestiller reise og overnatting. 
 

 Representant i regionalt nettverk/læreplasser,-epost fra Kaija 

 
Kaija 
 
Frode 
 
 
 
 
 
 
Frode 
 
vedlegg 

 
Utsendt 23032018/hn(revidert 10042018_hn) 

 


