
Rådmannsutvalget 

Referat 
Møtetidspunkt:                              Fredag 5.oktober 2018 kl. 11.30-12.35 
Møtested:                                         Otta (regionkontoret) 
Til stede: Halvor Nissen, Heidi Skaug, Jan Egil Fossmo, Ola Helstad, Svein Holen, Frode  
  Damstuen og Solveig Nymoen – forfall Kaija Eide Drønen 
 

Sak nr. Tema/sak Diverse Oppfølging 

35/2018 Godkjenning av innkalling/saksliste, samt referat fra 31082018 
Vedtak: Godkjent 

  

36/2018 Aktuelle høringer; 
 Ny Fjellov – Landbruks- og Matdepartementet – 

høringsfrist 28. februar 2019 
 LVK – vedtekter/kontingent 

 
Vedtak: Alle sonderer i egen kommune for gjensidig oppdatering  i 
neste møte. I tillegg til egne saker i kommunene, kan høringssvar være 
aktuelt som en regionalpolitisk sak. Avklares i AU. 

 
 

 

 
 
 
 
Alle 

37/2018 Jule-samling i Lom 6. og 7.desember Ola  

38/2018 Orienteringer/referatsaker/drøftinger/diverse 
 NTNU,-status; faktablad er delt tidligere. På 

Stavangerkonferansen ble det gjort kjent av Bærum og 
region Nord-Gudbrandsdal blir videre satsingsområder.  
Forankringsarbeid – mulig kickoffsamling i regionen. 
Prosjektorganisasjon må etableres – helseinnovasjon og 
innovasjon i privat sekter – kulturendringsarbeid. 

 KS rådmannsutvalg Oppland/NAV-direktør Innlandet; Ny 

NAV direktør har ansvar for 46 kommuner, noe som krever 
strukturendringer i samhandling med kommunene, 
forventer deltakelse på rådmanns/kommunalsjefnivå i 
utøvelse av partnerskap. Oppstartsmarkering i januar 2019. 
Vil møte i RU Innlandet. Saker til KS blir fast post i RU sin 
sakliste i det videre. 

 Innkjøpskontoret;-status: Ny medarbeider har muntlig 

takket ja til utlyst stilling, og en håper på snarlig tiltredelse. 
Gode tilbakemeldinger på innkjøpskontorets arbeid så 
langt. Fagrådet for innkjøp har arbeidsmøte 2 november 
for å følge opp sak om mandat og rolleavklaring for 
tilbakemelding til RU. 

 Prosjektmidler hos FMO vedrørende velferdsteknologi – 
restmidler som det er ønskelig at regionen søker på – 

henvendelse er mottatt i Vågå som vil ta på seg arbeidet 
med å søke. 6k helse bør utfordres på innhold. Eventuelle 
innspill til søknad kan sendes Jan Egil Fossmo innen 
15.10.18 (kort frist).  
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Jan Egil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Egi l søker 
på  vegne av 
regionen 

39/18 
 

Regional akuttberedskap for barnevern – saksframlegg med utfordring 
til RU om valg av finansieringsmodell. 
Saken var belyst med saksframlegg fra Skjåk/6k helse og synliggjøring 
av effekt av de ulike finansieringsmodeller som var foreslått. RU 
drøftet disse og hvordan regnskapsføring og refusjonsavregning skal 
foregå, jf lederskap skal gå på omgang. 
 
Vedtak: Finansiering av ordningen - 20 % fast del og 80 % beregnet 
etter folketall i kommunene 1.1.i avregningsåret, jf finansierings-
modell nyttet  i andre regionale samarbeid. Skjåk kommune foretar 
regnskapsføring og avregning for ordningen som en fast oppgave sjøl 
om lederskapet går på omgang mellom kommunene. 

  

Referent SN 5.10.2018 


