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Referat 24.11.2016: Arbeidsgruppe – Oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan 
– Stedlig ledelse 

Sted: Adm. møterom, D1 707. Skype 15TUUNN.D1-707@uc.nhn.noU15T; Telematikk IPnr  997956 
(virtuelt nr.) 

Arbeidsgruppe: 
(vara) 

Marit Lind, Hanne Sommersel Ulstein, Vibeke Haukland, Rita Vang, Ulla Dorte 
Mathisen, Geir Hugo Bolle, Cathrin Carlyle 

Forfall Markus Rumpsfeld, Niels-Erik Krum-Hansen, Cathrin Carlyle 
Referent: Ole-Martin Andersen 
Tidspunkt: Torsdag klokken 1100-1300 (møte varte til ca.1130) 

 
SAKSLISTE 
Saksnr: Sak: Ansvarlig: 
9-16 Godkjenning av innkalling: 

Godkjent uten kommentar 
Godkjenning av referat: 

Godkjent uten kommentar 
 

 

10-16 Justeringer i prosessplan – utsatt høringsfrist 
Det er kommet flere henvendelser fra eksterne interessenter (kommuner) om å få 
direkte invitasjon til å delta i innspillsrunden samt i den forbindelse å få utsatt 
innspillsfristen.  
 
Begrunnelsen er at de ønsker å medvirke med sine egne innspill og få tid til en 
grundig behandling av innspillsvaret før det oversendes UNN. 
 
UNN ønsker svært gjerne å tilrettelegge slik at kommunene opplever å være godt 
informert og få mulighet til å medvirke i utredningsarbeidet med sine innspill. 
 
Ønskene imøtekommes.  

• Invitasjon og innspillsnotat oversendes samtlige kommuner i UNN 
nedslagsfelt 23.11.2016.  

• Høringsfristen usettes med 2 uker. 
• Innspillene må være oss i hende innen 7.12.16.  

 
For å sikre at arbeidsgruppen kan kunne behandle alle innspillene og ferdigstille 
rapporten er det satt opp et 6. møte i arbeidsgruppen fredag 16.12.2016 (klokken 
1000-1200)  
 
Innkalling blir sendt ut i Outlook. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ole-Martin 
Andersen 

11-16 OSO-behandlingen av innspillsrunden  
OSO er i møte (29.10.2016) orientert om utredningsarbeidet i UNN vedrørende 
stedlig ledelse og bedt om å bidra med innspill til arbeidsgruppen som jobber med 
utredningen. OSO ønsket her at regionrådene skulle komme med egne innspill før 
OSO formulerer sitt endelige innspill i møte den 1.12.2016. Innspillet til OSO vil 
videre inngå i utredningsarbeidet på lik linje med øvrige innspill som UNN mottar. 
 
OSO-sekretariatet sørger for at alle medlemmer i OSO får oversendt saken 7.11, 
med henvising til at oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan og stedlig ledelse 
vil bli sak i møtet den 1.12.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ole-Martin 
Andersen 
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Sekretær for arbeidsgruppen oversender, via OSO-sekretariatet, regionrådenes 
innspill forløpende etter at de er mottatt av UNN. 
 
Det har imidlertid i det senere kommet flere anmodninger fra kommuner som 
ønsker å komme med egne innspill og utsatt frist for tilbakemelding på saken om 
stedlig ledelse. Dette ønsker UNN og imøtekomme og forlenger høringsfristen fra 
22.11. til 7.12 (jf. sak 9-16). 
 
Det betyr at det kan komme innspill fra regionrådene etter møte den 1.12.2016 noe 
som vanskeliggjør saksgangen før OSO-møtet. Det ble tidligere planlagt at 
arbeidsgruppen i arbeidet med stedlig ledelse v/sekretariatet skulle fremlegge egen 
sak med forslag til vedtakspunkt på OSO-møtet den 1.12. Dette blir ikke mulig som 
følge av den utvidede fristen for innspill.  
Saksgang må endres og blir som følger:  
 
OSO-medlemmene har fått dokumentene som beskriver dagens organisering og 
beskrevet hvilke spørsmål som var sentral for innspill og mottar løpende 
regionrådenes innspill før møte. Ytterligere saksdokument er det ikke mulig å 
ferdigstille før OSO-møtet.  
 
På OSO-møtet vil det gis en muntlig orientere om essensen i de innspill som på 
dette tidspunktet er kommet fra regionrådene. Innspillene vil også bli utlevert i sin 
helhet på møtet.  
 
OSO må diskutere om dette er tilstrekkelig til å kunne behandle saken i møtet. 
Alternativt kan saken settes opp på et ekstraordinært OSO-møte (fysisk eller på 
telefon), eller at OSO-behandlingen skjer pr e-post. Dette blir opp til OSO å 
bestemme. 
 

12-16 Innspillssvar 
Alle innspillssvar som kommer innen den opprinnelige innspillsfristen den 22.11.16 
oversendes arbeidsgruppen i sin helhet den 23.11.16. Per 23.11.2016 var det 
kommet 3 innspill. Leder av arbeidsgruppen gikk raskt igjennom 
hovedargumentasjonen og standpunktene i innspillene. Arbeidsgruppen 
kommenterte kort innholdet i innspillene og diskuterte hvordan den skulle behandle 
innspillene som kommer inn. 
 
Konklusjon: 

• Arbeidsgruppens sekretær oversender innspill etter hvert som de 
kommer (i bolker) og alle innspillene samlet etter innspillsfristens utløp. 

• Arbeidsgruppens sekretær etablerer en strukturert oversikt som 
kategoriserer innspillsvarene utfra fremført hovedstandpunkt, samt 
begrunnelsen for standpunktet. 

 
Foreslåtte kategorier for hovedstandpunkt: 

• Innspill som vurderer at dagens organisering ivaretar stedlig ledelse på en 
tilfredsstillende måte 

• Innspill som vurderer at dagens organisering ivaretar (eller kan ivareta) 
stedlig ledelse, men at justeringer og/eller tiltak er nødvendig for at det 
skal fungere på en tilfredsstillende måte 

• Innspill som vurderer at dagens organisering ikke kan ivareta stedlig 
ledelse på en tilfredsstillende måte 

 
Arbeidsgruppen ble videre enig om å avslutte møte tidligere enn planlagt siden det 
kun var kommet tre innspill innen opprinnelig frist og at man må forvente at 
hovedtyngden av innspill vil komme senere i innspillsperioden. Møte avsluttes ca 
1130. 

 
 
Ole-Martin 

Eventuelt   
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