
Felles møte i 6K helse og 

Rådmannsutvalet 

Referat 
Møtetidspunkt:  Fredag 31.august 2018 kl. 0900-1300 

Møtested:   Vågå 

Tilstades: Rådmannsutvalet v/  Ola Helstad Lom, Svein Holen Skjåk, Kaija Drønen Sel, Halvor Nissen 

Dovre, Heidi Skaug Lesja, Jan Egil Fossmo Vågå, og dagleg leiar regionkontoret Frode Damstuen.  I 

tillegg deltok spesialrådgjevar Solveig Nymoen Sel på møte. 

6K helse (fram til 1130);  Hege Lorentzen Dovre, Liv Olasveen Vågå, Bjørn Bakke Lom, Hilde Reitan 

Skjåk, Therese Gjersø Lesja og Iren Ramsøy Sel. 

 

Sak nr. Tema/sak Diverse 

28/2018 Godkjenning av innkalling/saksliste, samt referat fra 20062018 
Dagsorden endra slik at ein gjekk direkte på felles møte med 6K helse og sak 
30/2018.  Presentasjon at Lesja sin nytilsette rådmann Heidi Skaug og ny 
representant i 6K helse frå Vågå Liv Olasveen 

 

 

29/2018 Aktuelle høringer; 
Ingen aktuelle høringer 

 

 
 

 

30/2018 NGLMS; tilbakemelding på en del punkter/årshjul mht sak i RU 23022018(06/2018). 
Gjennomgang av årshjul og status LMS ved/kommunalsjef i Sel.   
 

6K helse(Therese) kl.0900-1100 

31/2018 Barnevern-beredskap; oppklaring/avklaring mht sak i RU 27102017(37/2017). 
 
Gjennomgang av barnevernberedsskap i sommer frå Ottadalskommunene og 
Lesja/Dovre.   Kostnadane dessverre større enn det som var forespeila frå 
arbeidsgruppa. Konklusjon: 6K helse legger fram ei felles sak til RU som også 

inneheld  fleire forslag til fordeling av økonomi mellom kommunane. 
 

 

32/2018 Økonomiplan og budsjett i den enkelte kommune; Dovre har utfordret egen 
organisasjonen på følgende innsparings-/endringsforslag; 3%, 6% ,og/eller endret 
struktur/nye ideer.  
Hvordan utfordrer vi samarbeidsområdene?  
 
Stutt attendemelding frå kommunane om status økonomi. Alle har dei same 
utfordringane. RU einige om at dei regionale samarbeida også må ta sine kutt.  
 
Konklusjon: kommunane er ikkje kome så langt i budsjettarbeidet at dei kan samle 
seg om % kutt. Vertskommunane har frist til  1. oktober med å legge fram sine 
forslag til budsjett. 
 

 

33/2018 Eierstyring/melding; Arbeidsgruppen ved Ola, Kaija og Frode legger frem forslag til 
løsning.  Arbeidsgruppen har konkludert med at det er viktig å nytte en arena som 

allerede er etablert i forhold til tema eierstyring. Forslaget er at det blir satt på 
dagsorden i felles møte for ordførere og rådmenn på våren – eksempelvis i mai 
hvert år. Tema blir da status – utfordringsbilde – felles strategi for eierstyring i 
interkommunale samarbeid. 

 



 
I forbindelse med at det er kommunestyrevalg i 2019, bør temaet også vektlegges i 
folkevalgtopplæringen. I ny kommunelov endres interkommunale samarbeid til 
oppgavefellesskap slik at alle samarbeidsavtaler innen fire år må revideres iht den 
nye lovens krav. 
 

34/2018 Orienteringer/referatsaker/drøftinger/diverse; 
Innkjøp og fagrådet rolle framover:  Innkjøpssjef Erik Lindseth orienterte RU om 
innhald/strateg i framlegg i felles formannskap 7 september. Forslag til framlegg 
støtta av RU.  Innkjøpssjefen saman med fagrådet får som mandat og utarbeide eit 
forslag til korleis Fagrådet for innkjøp skal samhandle med vårt regionale 
innkjøpskontor.  Notatet leggast fram for rådmannsutvalet. 
 
Innhald til samling juleavslutning i Lom 6-7 desember 2018.  Programmet ikkje 
avklart. Ola Helstad som vertskap spelar ball med rådmannsutvalet for å gje 
samlinga ei best mogleg innhald. 

 
 

 
 

Utsendt 27082018/hn 

 
 

Ref Jan Egil 


