
Rådmannsutvalget 

 

Møtetidspunkt: Tirsdag 23. februar 2018 kl. 09.00 – 12.30 

Møtested:  LMS-auditoriet 

Disse møtte: Willy Sægrov, Inge Angård, Knut-Helge Rønning, Kaija Eide Drønen, Ola 

Helstad, og Svein Holen, Frode Damstuen  

Forfall:   Halvor Nissen  

 

Sak nr. Tema/sak: 

 
04/2018 

 
Godkjenning av innkalling og sakliste, samt referat frå møte 26.01.18. 
Vedtak: Godkjent. 
 

 
05/2018 

 
Aktuelle høringer: 

 Leveringspliktige posttjenester (6/4-2018) Skjåk har levert høringsuttalelse som 
ble vedtatt i K-styret 22.02.18.  Svein Holen har sendt over uttalelsen slik at hver 
kommune kan vurdere egen uttalelse. 

 Høring – Kompetanse, verdiskaping og samferdsel (frist 9.mars). Frode 
Damstuen har laget saken som ble behandlet i RR 16.02.18. I denne 
sammenheng ble det drøftet om vi som rådmenn er bevisst på å spille inn 
element til sak / saker når Frode D. skal utarbeide saker på vegne av regionen? 
Det var enighet om at det er behov for tettere samarbeid. Det ble enighet om at 
når han får bestilling på vegne av AU eller RR drøftes dette i RU slik at det kan 
avklares hvilke saksbehandler som kan bidra inn fra de ulike kommunene. Det 
ble videre påpekt at rådmennene må være proaktive når det skal vurderes om 
høringssaker skal fremmes, og ta utsjekk kollegialt med hensyn til eventuelt 
samarbeid. Det er ofte svært korte frister.  

 

 
06/2018 

 

 Orientering; NGLMS kl. 0900-1100, samling for RU og 6K helse.   
 
Kaija Eide Drønen innledet med å understreke viktigheten av at vi som region er gode på 
å jobbe sammen for å utvikle helsetjenestene i NGD. Det blåser en positiv 
«desentraliseringsvind» over Innlandet som vi må gripe. Vi må være proaktive for å vise 
vei slik at SI forplikter seg slik at det faktisk skjer at tjenester desentraliseres. Felles 
kommunestyremøte som ble avholdt i Vågå i februar viser også vei, og er samlende for 
at vi sammen skal lykkes.   
 
 
Ledelse:  
Iren Ramsøy orienterte om ny lederstruktur og ledergruppe ved NGLMS.   
Det ble gjort rede for status rundt arbeidet rundt organisering, leder-ressurser og 
driftssituasjon ved NGLMS. Organisatorisk oppfølging er vesentlig for å sikre 
kostnadseffektiv og kvalitativ drift. Tiltak med bakgrunn i handlingsplanen fra utredning 
av spesialisthelsetjenesten ved NGLMS er startet opp. Stikkord er: Røntgen, dialyse, 



kreftbehandling, ledelse og fokus på faglig utvikling.  
 
 
Solveig Nymoen gikk igjennom:  
 
Samleoppstilling regnskap for årene 2014, 2015, 2016, 2017 samt budsjett 2018 
(grunnlag for gjennomgang «historisk regnskap 2014-2018, tidligere sendt ut.)  
 
Detaljerte regnskapstall for 2017 som underbygger samleoversiktene ble sendt til 
deltagerne via postmottak 1. februar 2018. (Utsendelse av 25.januar 2018 var 
foreløpige tall.)   
Samleoppstilling som viser brutto og netto volum for de ulike deltjenestene i 
helsesamarbeidet i 2017 viser at selv om det for legevaktvarsling er en betydelig 
overskridelse, så er det for hele helsesamarbeidet på makronivå et mindre forbruk på 
om lag kr 384.000. 
 
Gjennomgang / forklaring av budsjettavvik for de enkelte deltjenestene, spesielt 
legevakt-varsling som var sendt ut. Det ble det ikke brukt tid på møte rundt detaljer, da 
oversendt informasjon i all hovedsak var fyllestgjørende. Det kom følgende innspill som 
Sel kommune tar med seg: Hjelpepersonell knyttet til legevakt bør framover belastes 
der, og ikke på legevaktvarsling.  
 
Øvrige momenter:  

 Det er ønske om også å synliggjøre ressursbruken i forhold til SI sin del av 
hjelpepersonell og spesialisthelsetjenester (tjeneste 285). 

 
 Fra 2018 splittes refusjonsbeløp for KAD og intermediære senger for å 

forenkle regnskapsføringen i de enkelte kommuner. 
 
Liggedøgnstatistikk på intermediære og KAD-senger som er spesifisert for hver måned 
ble gjennomgått.  Utarbeidd skjema fikk full tilslutning og vil bli fulgt opp månedlig og 
sendes 6k helse, rådmenn og økonomisjefer til orientering. 
 
Rapport på hvor ofte det oppstår «samtidighetskonflikter», dvs. hvor mange 
henvendelser som blir avvist pga. plassmangel. For at det skal være mulig å definere et 
evt. omgang av dette må det meldes som avvik fra den enkelte kommune til 
vertskommunen. Iren R viste til etablert prosedyre for registrering av denne type avvik.   
 
Pasientsikkerhet som tema. Svein Holen er medlem i nasjonalt utvalg knyttet til 
pasientsikkerhet. Han kom med et innspill om at dette som tema burde være på 
agendaen for alle 6 kommunene og SI. Det var enighet om at dette vil bli fulgt opp i  
DUR. 
 
Utvikling av spesialisthelsetjenester SI og kommunene i NGD: viktig å understøtte dette 
arbeidet som nå er kommet godt i gang. Det blir vist til vedtak i alle 6 kommunestyrer 
om desentralisering av spesialisthelsetjenester lagt til NGD.  
Viktig at vi «framsnakker» arbeidet rundt NGLMS sammen, og at det legges til rette for  
godt internt samarbeid i RU/6Khelse. Arenaer som dette møtet oppfattes som svært 
nyttig. Det ble enighet om at Sel kommune lager forslag til årshjul  for dialog mellom RU 
og 6K med fast møtepunkt.   
 



Besøk av leder LMS: Samarbeidene kommuner ønsker at leder av NGLMS besøker alle 
kommunestyrene etter oppsatt plan for å orientere om tilbud / utviklingsarbeid. Dette 
har vært godt mottatt tidligere.  
 
Legevaktvarsling: På bakgrunn av at Nord-Fron og Sør-Fron kommune har sagt opp 
avtalen om kjøp av tjenester med virkning fra 2.halvår 2018, ble det etterspurt om Sel 
kommune arbeider aktivt med å finne nye «kunder» for å reduserte økte kostnader. 
Dette arbeidet er i gang, men det er på nåværende tidspunkt uvisst om en lykkes med å 
inngå nye avtaler.  
 
Revidering av vertskommuneavtalen: Det er behov for en redaksjonell revidering av 
vertskommuneavtalen på bakgrunn av at det er tjenester som ikke lengre er en del  av 
porteføljen til NGLMS, samt at nye er kommet til.  Kommunalsjef i Sel kommune drøfter 
arbeidsform og framdrift av dette arbeidet med 6K helse og inkluderer evt. SI ved 
behov.   
 
Viktig å understreke, sett fra vertskommunen, at det ikke kan legges opp til en full 
revidering av vertskommuneavtalen på nåværende tidspunkt. Det er nylig vedtatt i alle 
kommunestyrer om å videreføre felles legevakt, samt å være pådrivere for at mange 
tjenester kan desentraliseres til NGD. Skal vertskommuneavtalen revideres må formålet 
med dette være avklart. Det anses som viktig at endringer må ses i sammenheng med 
utviklingen av tjenestene.  
 
RU drøfter i neste møte om man skal be 6KHelse å se på vertskommuneavtalen vedr. 
KAD/Intermediære senger (dimensjonering og finansieringsordning/-fordeling), 
mandat/innhold osv. og samarbeid om Jordmorvakt  
 
Utvida legevakt med røntgen i påsken. Bakvakten vil da gå over i aktiv tjeneste i påsken.  
Økte utgifter til dette, utover det SI selv dekker for å bemanne opp røntgentilbud, utgjør 
ca. kr. 60-90.000 fordelt på alle kommunene. Svært positivt at dette kommer på plass.  
Dersom det ikke lar seg gjøre å dekke økte utgifter innenfor eget budsjett, blir det 
foretatt en fordeling mellom kommunene.   
 
Konklusjoner til slutt: 

 Arenaen er definitivt verdifull, det vi følger opp felles tema som omhandler . 

 Hjelpepersonell knytt til legevakt føres i det videre på legevakt. ? 
 KAD/intermediære senger følges opp med regnskapssplitting. 

 Liggedøgns registrering månedlig.  

 Avvik felles ansvar. 
 Tertialrapportering som skissert. 

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

 Sel kommune lager forslag til årshjul for felles dialogmøter mellom RU og 6K.  
 Pasientsikkerhet bør være en felles prosess. Meldes til DUR. 

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

 Redaksjonell gjennomgang av vertskommuneavtalene. Dette blir tema på 6K 
helse.  

 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.   

 



Orienteringer, diverse;  

 E-handel. Notat fra Sel kommune vedr. e-handel er sendt RU i forkant ble 
gjennomgått. Notatet omhandler Sel kommunes erfaringer med dagens 
ordning med kjøp av tjenester innenfor e-handle fra Dovre fram til 31.12.17 
og hva som må komme på plass for at det skal være mulig å ta ut gevinster. 
Videre er behovet for at fagstillingen ved innkjøpskontoret som skal arbeide 
med e-handel stort, og den må bli lyst så fort som det er mulig. Notatet ble 
drøftet.  Vågå kommune vil effektuere utlysingen omgående. Lesja, Skjåk og 
Lom vurderer om de skal kjøpe deltjenester av Dovre frem til ny fagstilling 
er på plass, og melder tilbake om sine behov til Dovre.  

 Prolongering av rammeavtale med Odin Prosjekt AS – jfr rammeavtale med 
frist før 1. mars for prolongering det siste av fire mulige avtaleår. Leder av 
fagrådet har meldt inn om det er fagrådet eller Vågå kommune som 
vertskommune for felles innkjøpskontor som har fullmakt til å gjøre dette? 
Konklusjon: Fagrådet for innkjøp varsler Odin Prosjekt AS om prolongering 
av rammeavtale for fjerde og siste avtaleår. Dette i tråd med fullmakt gitt i  
gjeldende mandat for Fagrådet for innkjøp. 

 Studietur til København. Det blir ikke lagt opp til fellessamling da det ikke 
passer for alle ordførere. Hver kommune vurderer deltagelse selv. 

 Evt. eierskapsmelding: det ble ikke tid til å drøfte saken. Ola kaller inn til 
eget Skype-møte.  

 NTNU har invitert til møte på Gjøvik 7. mars. Frode Damstuen stilte 
spørsmål om helsesamarbeid kan være tema for et felles forskingsprosjekt? 
Kaija viste til møter som har vært mellom Sel kommune og NTNU om dette 
temaet. Ordfører fra Sel deltar på møte. Usikkert om andre ordfører skal 
delta.    

 
 

 


