
Rådmannsutvalget 

Protokoll 
Møtetidspunkt:  Fredag 20.april 2018 kl. 0900-1300 

Møtested:  Dovre 

Deltakere:  Svein, Ola, Knut Helge, Kaija, Frode, Halvor 

Ikke deltatt:  Øyvind(Lesja) 

Referent:   Halvor 

 

Sak nr. Tema/sak Diverse 

15/2018 Godkjenning av innkalling/saksliste, samt referat fra 23032018 
 

Vedtak: ok 

 

16/2018 Aktuelle høringer; 
 Nye oppgaver til fylkeskommunene(09052018) 
 Regional plan for folkehelse(23052018) 

 

 
 
Utfordrer 6K helse(Halvor) 

 

17/2018 Førjulssamling KS; sted og innhold 
 
Behandling(23032018); 

 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 
telefon kl.0900-0930). 
Behandling((20042018); 

 Astrid var med på tlf kl.0930-1000 

 Astrid har laget et foreløpig program (som vedlegges). 
 Astrid sender ut foreløpig info om arrangementet  
 Riverland,- noen innslag ? 
 Vi bør finne frem til et hovedtema,- kan det være digitalisering/næring? 
 Halvor Haukerud(er det det han heter?),-humor 
 KS om 5 år(forslag fra Ola)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg(Astrid) 
Astrid 
Frode sjekker 
 
Svein sjekker 
 

18/2018 TILSKUDDSPORTALEN,-info(ble presentert for RR før jul/Vågå har tatt tjenesten i 
bruk) 
Behandling; 

 Presentert v/Jørn Lundberg 
 2500 tilskudd/200 søknadsfrister hver måned/140 kommuner som 

kunder/pris kr.3000/mnd for begge portaler(under 5000 innbyggere) og 
kr 4500/mnd for begge portaler(over 5000 innbyggere) + kr.14000 i 
etableringskostnad. Faktureres 1 gang per år/3 mnd oppsigelse. 

 Vi ba om referanser fra 2 kommuner som har vært kunder i 2-3 år(på vår 
størrelse). 

v/Jørn Lundberg kl.1000-1100 
 
 
Vedlegg 
 
 
 
 
Jørn Lundberg 



19/2018 GDPR,- personvernkonsekvensvurdering. 
Behandling(Anne-Lene sin presentasjon i dag); 

 Tema for møtet ute hos dere fra uke 18(1,5 time?): 
1) status så langt 
2) personvernkonsekvensvurdering ved hjelp av kartlegging som er gjort. 

Hva skal personvernkonsekvens-vurderes? 
3) dersom noe skal personvernkonsekvens-vurderes må vi bruke en 

sjekkliste. Dette blir gjennomgått. 
4) noen tanker om internkontroll(rutiner). 
5) personvernombudets rolle fremover 

 
 Mitt ansvar (helst innen 25.05.18): 
1) databehandler-avtale 
2) felles samtykkeerklæring 
3) felles rutinebeskrivelse av avviksmelding 
4) personvernerklæring på hjemmesiden 

 
Vi bør kunne samarbeide om rutine-utarbeidelser. 

v/Anne-Lene Engum kl.1115-1145 
 
Anne-Lene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alle 

20/2018 NGLMS(sak 06/2018 fra 23022018), - noen oppfølgingspunkter fra referatet(og 
behandling i dagens møte); 

 Hjelpepersonell knytt til legevakt føres i det videre på legevakt? 
 I løpet av april 2018. 

 KAD/intermediære senger følges opp med regnskapssplitting. 

 Følges opp i forhold til tertialrapportering. 
 Liggedøgns registrering månedlig.  

 Den mottar vi allerede. 

 Avvik felles ansvar. 
 Må få et større fokus fremover(hvordan meldes/følges 

dette opp?) 
 Tertialrapportering som skissert. 

 ok 
 Utviklingsarbeid SI og NGLMS, fast punkt på 6k helse. 

 ok 
 Sel kommune lager forslag til årshjul for felles dialogmøter mellom RU 

og 6K.  
 RU 15062018,- sendes ut i sakslisten for innkallingen. 

 Pasientsikkerhet bør være en felles prosess. Meldes til DUR. 

 Vil bli diskutert i neste DUR, der Svein også deltar. Frode 
sier at dette også kan være aktuelt som et delprosjekt opp 
mot NTNU. 

 Jordmor vakt, uutnytta ressurs. De er innlemmet i pågående arbeid i Sel 
kommune. Viktig at dette blir tatt videre for å sikre en konklusjon. 

 6K helse har startet en prosess(bla kvinnehelse) 
 Redaksjonell gjennomgang av vertskommuneavtalene. Dette blir tema 

på 6K helse.  
 Avventer tilbakemelding 

 Utvida legevakt med røntgen i påsken. Svært positivt at dette kommer 
på plass.  Dersom det ikke lar seg gjøre å dekke økte utgifter på kr. 60-

90.000 innenfor eget budsjett, blir det foretatt en fordeling mellom 
kommunene.   

 Dette bør bli permanent,-følges opp. 
 

Kaija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaija/Halvor 
 
 
Svein 

21/2018 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, Kaija 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(23032018); 
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. 
Behandling 20042018; 

 Frode presenterte dette for ordførerne i et telefonmøte 16.april(fordi 

det var for få ordførere tilstede i RR 13042018). De ba om en 
skisse/forslag til prosess mht mål/mening. 

 Det ble i dagens møte enighet om å fokusere på EIER-STYRING(og ikke 
eier-melding). 

 Arbeidsgruppen(Ola/Kaija/Frode) legger frem forslag til neste samling 

som er 24/25. mai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/2018 Orienteringer/referatsaker/drøftinger/diverse 
 Ny barnehagenorm; Kan 6K oppvekst orientere oss om 

faglige/økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune? 
 Flom/ansvar,-kort ytring fra Ola 
 NGLMS,-årsmelding(utdelt i møtet og som vedlegg til denne 

protokollen). 

 
 
6K helse(Halvor) 
 
vedlegg 

Utsendt 24042018/hn 

 


