Referat fra møte i rådmannskollegiet i Orkdalsregionen 22. november 2013
Sted: Bårdshaug Herregård, Orkanger
Tid: 1000-1300
Til stede: Torger Aarvaag, Aage Røe, Svanhild Mosebakken, Katrine Lereggen, Birger Hellan,
Svein Henry Berdal, John Ola Selbekk, Bjarne Nordlund
Forfall: Roger Antonsen, Grethe Metliaas
Referent: Håkon Kibsgaard Jordet
1. Innkalling og sakliste
2. Strategisk næringsplan
Ikke alle kommunene rekker å få vedtatt trinn to av næringsplan før jul. Noen kommuner vil
nøye seg med å behandle saken i formannskapet, eller at rådmannen gir en garanti. Vedtak i
trinn to er nesten identisk med vedtak i trinn en.
3: Orientering om felles IKT-prosjekt og de seks involverte kommunene
IKT-samarbeidet D-MIKS er skrinlagt etter et møte mellom de seks kommunene 21.
november. Det var ikke lenger noe grunnlag for å få til et utstrakt og forpliktende samarbeid.
4: Felles innkjøpssamarbeid og eventuell bruk av skjønnsmidler
Som en følge av at IKT-samarbeidet blir skrinlagt kan det være aktuelt å jobbe videre med et
uforpliktende innkjøpssamarbeid. Det kan være store gevinster å hente på å samkjøre
fagsystemer og programvare.
Bjarne Norlund sa at det er gjort et grunnlag for innkjøpssamarbeid som kan bygges videre
på. John Ola Selbekk refererte til innkjøp av økonomisystem som førte til vesentlige
besparelser for Agdenes kommune. Det skal arbeides videre med å harmonisere innkjøp på
IKT-siden. Dette ansvaret kan eventuelt legges til fagnettverket på IKT-siden.
5: Samarbeidsavtaler skatt og felles kemnerfunksjon
En kommune kan ikke ha arbeidsgiverkontroll når de ikke har kemner. Det er kemneren som
plukker ut hvem som skal ha arbeidsgiverkontroll. Alle må skrive under og returnere
avtalene.
Hitra, Frøya, Rindal, Meldal og Agdenes må returnere avtalene snarest.
6: Fagnettverkene i Orkdalsregionen
Det er viktig å vedlikeholde de kommunale fagnettverkene. Noen av nettverkene er
velfungerende som for eksempel sak/arkiv, personal, brann, oppvekst.
7: Ellen Wahlmann, Orkdal kommune/SiO: Orienterer om SiO, legevaktsentralen og legevakt
Ellen Wahlmann orienterte først om sengepostene i SiO. Dette har nå vært i drift i snart et
år. De er overrasket over at såpass mange av sengene har vært brukt av pasienter under 50
år. De har ledig kapasitet, og har i snitt to pasienter inne på sengeposten. Det har kommet
en økning mot slutten av året etter hvert som tilbudet blir mer kjent. Se ellers vedlagte
rapport.
Legevakt: Det er en bekymring for at det for mange turnusleger som er helt alene på vakt.
Mange føler seg utrygg for å gå legevakt på Orkdal sykehus. De vil prøve å ordne slik at det
bestandig er en sykepleier tilstede på legevakta. Det jobbes også med å aktivere

turnuslegenes veiledere til å ta mer ansvar for de unge legene. Det er til sammen 35 leger
involvert i legevaktsamarbeidet. Det jobbes med å finne mer hensiktsmessige lokaler på
sykehuset for legevakta. Det oppleves også som et problem at kommunelegen bytter bort
sine legevakter slik at legevaktene fylles opp av turnuslegene. Det jobbes med å samordne
bruk av leger mellom sengeposten ved SiO og legevakta. Rådmannskollegiet mener at
kommunen burde ha en felles holdning til bruk av kommunelegene i legevaktsordningen.
Legevaktssentralen: Det er sendt ut brev til kommunene i legevaktsentralen i Orkdal fra St:
Olav om kostanden ved driften av legevaktsentralen er 6,9 mill kroner, mens refusjonen fra
kommunene er 4,9 mill kroner. St. Olav vil reforhandle avtalen med kommunene. Fristen er
satt til 25. mars 2014. Rådmannskollegiet pekte ut Svein henry Berdal, Torger Aarvaag og
Håkon Kibsgaard Jordet til å forberede et initiativ overfor alle kommunene med formål om å
opptre felles overfor St. Olav.
8. Regionrådsmøte 13. desember
Sekretariatsleder orienterte om foreløpig sakliste.
9: Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

