Referat fra rådmannskollegiet i Orkdalsregionen utvidet med rådmannskollegiet i SiO
5.9.2014, 1000-1300
Rådhuset på Orkanger
Til stede: Gunhild Eidsli, Surnadal kommune, Svanhild Mosebakken, Frøya kommune, Arild Risvik,
Snillfjord kommune, Torger Aarvaag, Hemne kommune, Laila Eide Hjertø, Hitra kommune, John Ola
Selbekk, Agdenes kommune, Lill Hemmingsen Bøe, Rennebu kommune, Grethe Metliaas, Orkdal
kommune
Håkon Kibsgaard Jordet, Orkdalsregionen (ref).
Under sak 2 møtte Frode Rabben fra fylkesmannen og Ole Gunnar Kjøsnes fra KS.
Sakliste:
1: Innkalling, sakliste og referat
2: Praktiske utfordringer av prosessen rundt kommunereformen.
Se også vedlagte presentasjon fra fylkesmannen.
Vedtatt prosjektplan i KS fylkesstyre 26.8.2014. Oppfølgingsbrev til kommunene i uke 36/37






Fylkesmannen er prosjekteier og prosjektleder er hos fylkesmannen.
Prosjektsekretariat (fylkesmannen og KS)
Koordineringsgruppe av fylkesstyre i KS og politikerere fra regionrådene og fylkesrådmannen.
Rådmannsutvalgsutvalgsmøter i forkant av møtene i koordineringsgruppa.
Samlinger med prosjektlederne i kommunene

Grete Metliaas: Viktig at prosjektlederne må være tett på rådmannen og at prosjektlederne møter
sammen med rådmenn i rådmannsutvalg.
John Ola Selbekk og Torger Aarvaag sier at de kommer til å være prosjekledere selv og at det er en
forventning fra politikerne om dette.
Torger Aarvaag: Grunnleggende verdier i forhold til fag. Mange kulturer som skal smelte sammen i en
reform. Hva skal man ta med videre i en ny kommune? Frykter at det kan bli en nedtur etter to år.
Frode Rabben: Advarer om at det kommer til å bli hektisk og mye å gjøre, med mange møter og
arenaer å delta på. Kommer til å snakke om finanisiering av prossen i forbindelse med
dialogkonferansen på Frøya 9. og 10. september. Tenker på hvordan regionrådene kan brukes i
denne prossesen.
Gunnhild Eidsli: Orkide satser på å ha en felles utreder i forbindelse med reformen. Har søkt om
midler til dette.
Frode Rabben: Ser for seg at de kommer til å gi hver kommune et gitt beløp.
Gikk gjennom ulike faser:
1. Oppstartsfase fram til 1. september 2014
2. Dialogfase fra september til februar 2015
3. Utrednings- og utviklingsfase – to spor
4: Beslutningsfase i kommunene 2015/vår 2016
Grethe Metliaas: Ser for seg at dette blir to hovedfaser; en fase hvor kommunen skal velge seg nye
«partnere», og neste fase der kommunene skal slå seg sammen i praksis.

Kjøsnes: Premisset er at det er dagens oppgaver som skal løses med kommunereformen.
Aarvaag: Ligger noen utfordringer når det gjelder kommunenes selvbilde; hvilke kommuner har store
utfordringer og hvor stor er viljen til å gå i samarbeid med andre for å løse disse. Han referer til
diverse kommunerangeringer hvor mage små kommuner scorer bra.
Frode Rabben: Praktiske utfordringer:






Rådmannsrollen
Saksfremlegg i kommunestyrene
www.Kommunereform.no
Er det aktuelt for kommunene å gjøre noe i fellesskap gjennom regionrådet
Spørsmål til opplegget
o Verktøy
o Støtte til prosess

Torger Aaarvaag: Må ha en dedikert person ved sin side når dette tar av. Ser for seg å finne denne
personen internt. Mange praktiske ting som skal gjøres og ser for seg en halvstilling etter hvert.
Rabben: Det er valg neste år og det vil bli valgkamp på kommunereformen.
Selbekk: Motivasjonen for reformen er ikke alt for stor og man må ikke trykke på for hardt. Det er en
modningsprosess.
Aarvaag: En del rådmenn har lite handlingsrom fordi det ikke er tatt noen politiske utspill.
Rekruttering er viktig i kommunereformen; folk blir usikker på egen og fremtidig arbeidsplass. De vil
ikke lage en trussel av dette, men en mulighet.
Metliaas: Kommunene vil få en utrolig krevende oppgave med å holde tak i prosessene. Blir mye spill
fremover.
Kjøsnes: Dette er krevende for kommunen, men også veldig spennende fordi dette er det viktigste
som kommer til å omhandle kommunen på lang tid fremover.
Metliaas: Viktigste funksjonen for regionrådet vil være å holde hverandre orientert.
Eide Hjertø: Håper virkelig at det kommer noen ressurser for å håndtere kommunereformen.
Aarvaag: Har gitt beskjed til ordfører om at dette er det store prosjektet fremover, sånn at nye store
prosjekt ikke kommer opp. Er skeptisk til at kommunene blir pålagt mye tilsyn i den krevende
prosessen kommunene står overfor.
Eide Hjertø: Mange store prosjekt på gang hele tiden og føler at det er vanskelig å stoppe dette, det
må gå sin gang.
Rabben: Tar med seg innspillet om å redusere tilsynsaktiviteten. Viktig å få tatt livet av
myter/feiloppfatninger. Som for eksempel samkommune som lenger ikke vil bli tillatt.
Aarvaag: Kommunereformen må være tema på hvert møte fremover. Nyttig for å bli tilført kunnskap
og å kunne orientere hverandre.

3: Orientering fra Orkdal kommune om SiO ved Toril Mesteig.
7 senger ved SiO, KAD-senger (kommunale akutt døgnplasser). Har vært noen utrolige krevende
måneder med store personalskifter. Mesteig er den eneste som håndterer administrative oppgaver
ut året. Dette gjør at det veldig vanskelig å tenke utvikling. Ellers er det vanskelig å håndtere dette
med deltidsstillinger. Har fått innspill om å se på andre turnusløsninger som kan gi større
stillingsandeler. Ferien gikk relativt smertefritt på sengeposten, men det har ført til store
overskridelser av arbeidsmiljøvernloven; folk jobber ofte fire-fem helger på rad. Må prøve å skaffe
ferievikarer med tilstrekkelig kompetansen.
Bruken av sengeposten øker; flere fastleger legger inn. Fortsatt legevakttjenesten som har de fleste
innleggelser, men de ser en økning fra fastlegene. Har hatt en beleggsprosent på 57 prosent siste
halvår; belegget bør helst ikke over 67 prosent. Medisinsk ansvarlig lege har sagt opp avtalen med
SiO. Lite hensiktsmessig å dele det medisinsk faglige ansvaret i SiO (sengepost og legevakt).
Utfordring i forhold til rapportering siden ting blir skrevet ned i en bok og ikke digitalt! Har fått klager
på renhold. Ikke fornøyd med det sykehuset leverer.
Metliaas: Viktig at helse blir en del av diskusjonen i en ny stor kommune.
Mesteig: Føler at informasjon kan bli borte på veien siden de sentrale aktørerene som KS, fylkesmann
etc har definert kommunegrupper og da får leder for disse gruppene info. En kommunegruppe kan
være SiO, Værnesregionen, Røros sykehus etc.
Metliaas: Organisasjonene nekter å forholde seg til juridiske enheter. Samme i skolesammenheng.
Viktig at kommunene får informasjon.
Mesteig: Ferieavviklingen ved legevakttjenesten har vært krevende. 1,8 årsverk blir oppfylt av fem
fast ansatte leger. Legevakta har fått nye lokaler på Orkdal sjukehus. De får nå pauserom på plass.
4: Orientering om forhandlinger med St. Olavs Hospital om legevaktsentral.
Må gjennomgå vertskommuneavtalen. Sende ut avtalen med St.Olavs Hospital og
vertskommuneavtalen ut på høring til kommunene med en ukes frist.
5: Tilbakemelding på hjemmeside for Orkdalsregionen.
www.orkdalsregionen.no
6: Eventuelt
Laboratorietjenester fra Analysesenteret i Trondheim. Dette settes på dagsordenen senere.

