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Sak:   25/18 

Tittel:   Referat fra OSO møte 5. april 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  OSO- sekretariatet 

Møtedato: 14. juni 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Referat fra OSO-møte 5. april ble sendt ut 13. april. Referatet er vedlagt innkallingen, og finnes 

også på www.unn.no/samhandling. 

Det er ikke mottatt innsigelser til utsendt referat.  

 

 

Forslag til vedtak 

Referat fra OSO-møte 5. april godkjennes 

 
Vedlegg ① Referat fra OSO-møte 5. april 

 

 

 

 

Sak:   26/18 

Tittel:   Orientering fra OSO- representantene om aktuelle saker i egen region/  

  klinikk 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 14. juni 2018, kl. 11.00 – 15.30 

 

 

OSO-medlemmene informerer om aktuelle saker i egen region / klinikk. 

 

 

Forslag til vedtak 

Informasjon fra OSO-medlemmene tas til orientering. 
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Sak:   27/18 

Tittel:  Status og utviklingsplaner for helse- og omsorgstjenesten i nordnorske 

kommuner                              
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Fra:  Rådgiver Guri Moen Lajord UNN    

Møtedato: 14. juni 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Kartlegging av kommunale helse- og omsorgstjenester i nord – foreløpige presentasjon av 

resultater 

 

Bakgrunn 

Det vises til sak 30/17 hvor OSO vedtok å stille seg positiv til ei kartlegging av status og 

utviklingsplaner innen kommunale helse- og omsorgstilbud, basert på forventet demografisk 

utvikling, helse- og omsorgsbehov og kompetansebehov. 

 

Kartleggingen er nå gjennomført, og det er utarbeidet en foreløpig framstilling av resultatene. 

Midlertidig rapport er vedlagt. Det vil også bli gitt en presentasjon av funnene i møtet. 

 

Helse Nord har gitt Nasjonalt senter for distriktmedisin (NSDM) i oppdrag å analysere innsamlet 

datamateriale. Endelig rapport vil bli utarbeidet når analyser og betraktninger foreligger fra 

NSDM. 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO tar foreløpig presentasjon av kartleggingsresultatene til orientering. 

2. Det bes om at endelig rapport med analyser og betraktninger legges fram for OSO når 

denne foreligger. 

 

 
Vedlegg ②Foreløpig rapport kartlegging av kommunale helse- og omsorgstjenester i nord 
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Sak:   28/18 

Tittel:   KSU 5- 2015 «Trygg akuttmedisin» 
Fra:  Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien, Lenvik og klinikkoverlege / prof. dr. med. 

Mads Gilbert, UNN 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 14. juni 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Bakgrunn 

På OSO-møte 3. desember 2015 ble det vedtatt å opprette et KSU for felles prosedyre for fem 

tidskritiske pasientgrupper. Internasjonalt snakker man om de fem tidskritiske pasientgruppene; 

hjertestans, akutt koronarsykdom (herunder hjerteinfarkt), akutt respirasjonssvikt, alvorlig 

traume og hjerneslag. For disse gruppene er det særlig viktig med en behandlingskjede som 

jobber i forhold til en omforent behandlingsplan. Hensikten er å spare tid slik at en kommer 

raskest mulig til funksjonsreddende og livreddende behandling.   

 

Arbeidet i KSU 5/2015- med arbeidstittel «Trygg akuttmedisin» kom av ulike grunner ikke 

ordentlig i gang før høsten 2016. Det ble tidlig vedtatt å inkludere sepsisprosedyre i det 

igangsatte arbeidet. KSU’et legger nå fram forslag på felles prosedyre for tre av tilstandene; 

sepsis, hjerneslag og akutte brystsmerter. 

 

Saksframstilling 

KSU’et har bestått av Kjell Nysveen (Kvænangen), Steinar Konradsen (Lenvik), Aslak Hovda 

Lien (Lenvik), Jonas Holte (Harstad), Leif Røssås (Tromsø) og Sverre Håkon Evju (Narvik) 

Fra UNN deltok Lars-Jøran Anderson, Trine Olsen, Agnete Eltoft, Ole Magnus Filseth, Mads 

Gilbert, Rune Henne, Jan Mannsverk og Jon Mathisen. Samhandlingsavdelingen har ivaretatt 

sekretariatsfunksjonen. 

 

KSU’et har hatt 8 møter, i tillegg har det vært jobbet i egne arbeidsgrupper innenfor hver av de 

tre prosedyrene. Fagmiljø i både kommuner og UNN er fortløpende konsultert underveis i 

arbeidet.  

  

27. februar-18 ble prosedyreforslagene sendt på bred høring (Høringsbrev m/ høringsliste 

vedlagt). Vi mottok nærmere 30 høringsinnspill. Disse ble gjennomgått på møte 10. april 2018, 

og prosedyrene ble justert i h.h.t. innspillene.  

 

Det er i tillegg etablert et samarbeid med Lærdal medical, som vil bistå gruppen med å sluttføre 

layout og grafisk utforming av prosedyrene.  

 

På OSO-møtet vil forslag til prosedyrer bli presentert av Aslak Hovda Lien (kommuneoverlege 

Lenvik) og Mads Gilbert (Klinikkoverlege/prof dr.med. Akuttmedisinsk klinikk, UNN) 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO tar informasjon om arbeidet i KSU 5/2015 til orientering  

2. OSO anbefaler at vedlagte prosedyrer implementeres i UNN-området høsten 2018. 

3. OSO ber KSU 5/2015 legge fram forslag til plan for opplæring og implementering på 

møte 27. september. 

4. OSO ber KSU 5/2015 jobbe videre med prosedyrene for traume, pustevansker og 

hjertestans etter samme mal som de framlagte prosedyrene. 

 
Vedlegg ③ prosedyre akutt koronarsyndrom, hjerneslag og sepsis. 

Vedlegg ④ høringsbrev med høringsliste 
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Sak:   29/18 

Tittel:  KSU 3- 2017 kapasitetsutnyttelse kommunale døgnplasser 
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)      

Fra:  Rådgiver Guri Moen Lajord, UNN 

Møtedato: 14. juni 2018, kl. 11.00 – 15.30 

 

Bakgrunn 

Bakgrunn for saken er at enkelte kommuner kan ha ledige døgnplasser i institusjon, mens 

nabokommuner har utskrivningsklare pasienter liggende på UNN. En ønsket å kunne 

tilrettelegge for at kommunene kan kjøpe ledige plasser hos hverandre. I sak 31/17 som ble 

behandlet i OSO 23.11.2017, ble det vedtatt å opprette KSU 3-2017 med følgende mandat: 

 KSU-et gjør juridiske, etiske, faglige og praktiske avklaringer som er nødvendig for å få 

til et slikt interkommunalt samarbeid. 

 KSU-et lager forslag til en eller flere samarbeidsmodeller.  

 KSU-et lager forslag til avtalemal som kan benyttes i et interkommunalt samarbeid. 

 

I OSO-møtet 5.4.2018 ble det i sak 21/18 orientert om status for arbeidet så langt. Forslag til mal 

for samarbeidsavtale ble presentert. I ettertid har KSU-et ferdigstilt avtalemalen, og blitt enig om 

en beskrivelse/eksempel for samarbeid i praksis. Når det gjelder første prikkpunkt i mandatet er 

dette diskutert i flere runder i KSU-et. Bruker-/pasientrettigheter har vært et viktig tema, og for å 

avklare spørsmål knyttet til dette er det rettet henvendelse til jurist hos Fylkesmannen, som igjen 

har forelagt saken overfor Helsedirektoratet. Vi har ikke mottatt endelig svar. KSU-et har i alle 

tilfeller valgt å basere en ordning på frivillighet. Dvs. bruker/pasient skal selv si ja eller nei til et 

tilbud om plass i nabokommune. 

 

Et annet spørsmål som reiste seg var om hvem som skal betale for transport når pasient/bruker 

skal flyttes tilbake til hjemkommune etter opphold i nabokommune. Det vil i noen tilfeller også 

være snakk om bruk av ambulanse. Problemstillingen er forelagt leder for Pasientreiser, og vi 

venter på pr. d.d. (24.5.) på svar. KSU-et ser imidlertid dette som en mindre detalj som vil løse 

seg. Vi velger derfor å ferdigstille vårt arbeid og leverer med dette vår innstilling til OSO. 

 

KSU 3-2017 har bestått av: 

- Ann-Ellen Johansen, kst. helse- og omsorgssjef, Karlsøy kommune 

- Anne-Marie Gaino, rådmann, Nordreisa kommune 

- Anita Dahl Solbakken, seksjonsleder helse/sosial/omsorg, Ibestad kommune 

- Grethe Feragen, leder tildelingskontoret, Narvik kommune 

- Nina Frantzen, virksomhetsleder PLO, Torsken kommune 

- Mildrid Pedersen, brukerrepresentant 

- Guri Moen Lajord, samhandlingsrådgiver, UNN (leder/sekretariat) 

- Leif Erik Nohr, jurist, UNN 

- Ola Iversen, avdelingsleder nevro/hud/revma, UNN 

- Vararepresentanter: Hege Richardsen (Gratangen) og Bente J. Karlsen (Lenvik) 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO anbefaler at vedlagte «Mal for samarbeidsavtale» og «Eksempel - beskrivelse av 

samarbeid i praksis» sendes ut til kommunene. 

2. OSO anbefaler at kommunene vurderer å inngå samarbeid om bruk av ledige døgnplasser 

hos hverandre. 

 
Vedlegg ⑤ Mal for samarbeidsavtale 

Vedlegg ⑥ Eksempel – beskrivelse av samarbeid i praksis 
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Sak:   30/18 

Tittel:   Fordeling av oppgaver og ansvar mellom UNN og kommunene, oppfølgning 

av sak 18/18                         
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)      

Fra:  Jurist Leif Erik Nohr, UNN 

Møtedato: 14. juni 2018, kl. 11.00 – 15.30 

 

På møte i OSO 5. april 2018 ble det lagt fram forslag til mandat for KSU 1-2019 «Fordeling av 

oppgaver og ansvar mellom UNN og kommunene». Diskusjonen i OSO-møtet konkluderte med 

at forslag til mandat skulle utredes nærmere og det ble vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe 

bestående av  

 Kari Holthe, avdelingsleder, Rehabiliteringsavdelingen, UNN 

 Håvard Gangsås, rådmann, Bardu kommune 

 Trond Brattland, avdelingsdirektør, Tromsø kommune 

 Leif Erik Nohr, juridisk rådgiver, kvalitets- og utviklingssenteret, UNN 

 

Gruppen møttes 27. april 2018 i Tromsø. Trond Brattland var forhindret fra å møte.  

 

Arbeidsgruppens forslag til mandat; 

 

KSU 1-2018 får følgende mandat:  

 Utrede/vise eksempler på tjenester/områder der oppgaver som UNN tradisjonelt utfører 

kan overføres til kommunene. 

 Innhente erfaring fra kommuner som har overtatt oppgaver fra UNN 

 Foreslå ordninger for praktisk kompetanseoverføring mellom UNN og kommunene, 

herunder 

o Team 

o Bruk av digitale verktøy 

 Foreslå bestemmelser i tjenesteavtale nr 1 som etablerer en ordning for overføring av 

ansvar og oppgaver mellom UNN og kommunene. 

 Vurdere opprettelse av et fagråd som skal evaluere oppgave- og ansvarsfordeling mellom 

UNN og kommunene. 

Føringer for arbeidet i KSU 1-2018 skal være 

 Gode forløp og trygge tjenester for pasientene 

 Tjenester skal være forsvarlige og av høy kvalitet 

 Fordeling og overføring av oppgaver skal være basert på felles forståelse og enighet.  

 

KSU 1-2018 rapporterer til OSO på møtet 22. november 2018. 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO vedtar framlagte forslag til mandat for KSU 1 – 2018 

2. OSO bes oppnevne medlemmer til KSU’et i tråd med forslaget 

 
 

Vedlegg ⑦ Referat fra arbeidsgruppemøte 
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Sak:   31/18 

Tittel:   Ny personvernlov og forordning  
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)      

Fra:  Jurist Leif Erik Nohr, UNN 

Møtedato: 14. juni 2018, kl. 11.00 – 15.30 

 

EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation, GDPR) trer i kraft i EU-landene 

25. mai 2018. Forordningen vil bli til norsk lov etter at Stortinget har vedtatt ny 

personopplysningslov og nødvendige endringer er gjort i EØS-avtalen. Dato for iverksettelse av 

ny lov i Norge er ikke klar, men Regjeringen antar dette vil skje rundt 1. juli.  

 

Ny personopplysninglov og –forordning viderefører i stor grad gjeldende rett og bestemmelsene 

i EUs personverndirektiv fra 1995. I tillegg styrkes borgernes rettigheter som registrerte og 

ansvaret til de som behandler personopplysninger skjerpes. For UNN, kommuner og andre 

virksomheter blir det en viktig jobb å gjennomgå sine systemer og vurdere disse opp mot nye 

bestemmelser og krav. Etter forordningens artikkel 30 skal også alle som behandler 

personopplysninger føre protokoll som gir oversikt over hvem som er behandlingsansvarlig, 

formål med behandlingen, kategorier registrerte og kategorier personopplysninger, hvem som er 

mottaker av opplysninger og også generell beskrivelse av tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak.  

 

UNN er i gang med å kartlegge systemer og lage protokoll for dette. I møtet gis informasjon om 

arbeidet som gjøres i UNN på dette området og de erfaringer som er gjort så langt. 

 

Presentasjon av saksframlegget som blir vist på OSO-møtet blir ettersendt i god tid før møtet. 

 

 

Forslag til vedtak 

Informasjon om ny personvernlov og forordning tas til orientering.  
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Sak:   32/18 

Tittel:   KSU 4- 2017 Kommunal barselomsorg  

Fra:  Helsestasjonslege Marte Lødemel Henriksen, Tromsø kommune 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 14. juni 2018, kl. 11.00 – 15.30  

    

OSO vedtok i møte 23.november å opprette et klinisk samarbeidsutvalg med betegnelsen:  

KSU 4- 2017; Kommunal barselomsorg.  

 

Bakgrunnen for saken er at barselomsorgen i Norge de siste årene har vært i endring, og 

kvinneklinikken ved UNN HF mangler oversikt over tilbud til barselkvinner i hjemmet, jf. 

Nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorg.  I følge retningslinjen for barselomsorgen skal 

blant annet barselkvinner motta besøk av jordmor 1- 3 dager etter utskrivelse. Det ble på dette 

grunnlag foreslått en kartlegging av tilbud til barselkvinnene i Troms og Ofoten. 

 

Kortere liggetid i sykehus og anbefalingene fra Nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorg 

har også bidratt til behov for å gjennomgå tjenesteavtale 8; Samarbeid om jordmortjenester på 

ny.  OSO vedtok følgende i sak 27/17: 

 
1. OSO viser til at Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorg, som skal sikre barselkvinnen og det nyfødte 

barnet en trygg overgang fra fødested til hjemmet, ikke er implementert i alle kommuner.  

2. OSO oppretter KSU 4-2017; Kommunal barselomsorg. 

3. OSO oppfordrer utvalget til å samarbeide med Fylkesmannen og Universitet. 

4. KSU 4-2017 får i oppdrag å: 

a. Utarbeide en oversikt over kommunenes barseltilbud og planer for etablering av tilbud 

b. Skaffe oversikt over utdanningskapasiteten for jordmødre. 

5. KSU 4- 2017 gjennomgår tjenesteavtale 8; Samarbeid om Jordmortjenester, og foreslår endringer i tråd 

med Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorg.  

 

På første møte i KSU 4- 2017 ble en arbeidsgruppe etablert. Arbeidsgruppa startet med å utforme 

spørsmål til et spørreskjema ut i fra de innspill som ble gitt i første møte. Spørreskjemaet har 

vært sendt i flere runder til deltakerne i utvalget og endelig vedtatt av KSU 4- 2017 i møte 

15.mai. Spørreskjemaet er nå sendt på e- post via postmottak til rådmenn og leder for 

jordmortjenesten i Troms og Ofoten. 

 

Parallelt med spørreskjema har tjenesteavtale 8: Samarbeid om Jordmortjenester vært 

gjennomgått og diskutert. Arbeidsgruppa har sammenlignet tjenesteavtalen med tilsvarende 

avtale inngått mellom Helse Bergen og kommunene i opptaksområdet, St.Olavs hospital, Ahus, 

Oslo universitetssykehus, og jordmoravtalen inngått mellom Helgelandsykehuset og kommunene 

i opptaksområdet. Det er enighet i utvalget om at tjenesteavtale 8 bør revideres, arbeidet er 

startet, og forslag til endringer legges fram for OSO i møte 27.september. 

  

Forslag til vedtak 

1. OSO tar informasjon om arbeidet i KSU 4- 2017 til orientering. 

2. Resultatet fra spørreundersøkelsen legges fram for OSO i møte 27. september. 

3. Forslag til revisjon av tjenesteavtale 8 legges fram for OSO i møte 27.september  

mailto:OSO-sekretariat@unn.no


 

 

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen 
 

UNN HF Kontonr: Org nr: Telefon UNN HF: 776 26 000                       Internett: 

9038 Tromsø 4700.04.02008 MVA 983 974 899 NO  E-post: OSO-sekretariat@unn.no                 www.unn.no/samhandling 

9 

 
 

Sak:   33/18 

Tittel:   Samhandlingskonferansen 2018 

Fra:  Magne Nicolaisen, UNN 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 14. juni 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

 

Samhandlingskonferansen 2018, som er den femte i rekken, blir avholdt på Scandic Ishavshotell 

i Tromsø tirsdag 27. og onsdag 28. november. 

  

Tema i år er; Framtidens helsetjeneste i samhandlingens lys - hvordan rigger vi oss for å 

sammen møte fremtidsbildet? 

Hvilke faktorer påvirker planlegging og dimensjonering av framtidige tjenester i sykehus og 

kommuner? Hvem er den framtidige pasienten? Pasientens helsetjeneste – hva betyr det for 

samhandling? Og hvordan takler vi det når tilliten settes på prøve? 

  

Det blir utdeling av Samhandlingsprisen 2018, og tapasmiddag tirsdag kveld. 

  

Samhandlingskonferansen er en viktig møteplass for samhandling og nettverksbygging, hvor 

spesialisthelsetjenesten, kommuner og brukere møtes på samme konferanse.  

Konferansen i fjor samlet rundt 150 deltakere fra UNN og kommunene, og vi håper enda flere 

finner veien til årets konferanse. 

 

Programarbeidet er nylig startet, og det er ønskelig å knytte OSO nærmere til planlegging og 

gjennomføring av konferansen. Det foreslås derfor at OSO oppnevner representanter til 

programkomiteen, fortrinnsvis en fra kommune, er fra UNN samt brukerrepresentant. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO tar informasjon om Samhandlingskonferansen til orientering 

2. OSO oppnevner tre representanter til programkomiteen 
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Sak:   34/18 

Tittel:   Samhandlingsprisen  2018 

Fra:  Beate Nyheim UNN 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 14. juni 2018, kl. 11.00 – 15.30 

 

Bakgrunn 

UNN HF og kommunene i Troms og Ofoten har i felleskap opprettet en samhandlingspris som 

består av et innrammet diplom og 50.000 kroner. Finansieringen av prisen er delt likt mellom 

kommunene og UNN. 

Samhandlingsprisen for 2018 utdeles under Samhandlingskonferansen som arrangeres den 27. og 

28.november i Tromsø. 

 

Følgende har mottatt Samhandlingsprisen: 

 2008 Omsorgsboliger på” Åsgårdområdet” (UNN / Tromsø kommune)  

 2009  Helhetlig svangerskaps- og fødselsomsorg (Tromsø/UNN) 

 2010  Palliativ enhet (UNN Harstad/kommunene i nærområdet) 

 2011 iBedrift   

 2012 Delt vinner mellom: 

 Kommunesamarbeid om felles helse – og omsorgtjenester 
(Interkommunalt samarbeid mellom Bardu, Lavangen, Salangen, Målselv og UNN) 

 Helhetlig behandlingskjede REO (Narvik kommune og UNN Narvik) 

 2013 Prosjektet FUNNKe- et regionalt program for implementering av elektronisk  

meldingsutveksling mellom pleie- og omsorg, fastleger og helseforetak 

 2014 ACT teamet. (Tromsø kommune og UNN) 

 2015 Samarbeidet mellom Habiliteringstjenesten i UNN og primærhelsetjenesten 

 2016  «Pårørende møteplass» - samarbeid mellom UNN Harstad, lokallaget til  

                  landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og Kvæfjord kommune. 

 2017 Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) 

 

OSO er jury for Samhandlingsprisen. Vinneren får anledning til å presentere 

samhandlingstiltaket på konferansen. Det er ønskelig at tiltaket blir presentert av representanter 

både fra kommunen(e) og UNN. 

 

Statutter for Samhandlingsprisen: 

1. Samhandlingsprisen deles ut av UNN HF og kommunene i lokalsykehusområdet i 

felleskap. 

2. Prisen går til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av UNN HF og 

en eller flere kommuner. 

3. Systematikk, brukermedvirkning, forebygging, løsningsfokus og god ressursutnyttelse 

vektlegges. 

4. Finansieringen av prisen deles likt mellom kommunene og UNN HF, og prispengene 

fordeles likt mellom kommunen (e) og UNN HF. 

5. Prisen består av et innrammet diplom og 50.000 kroner. 

6. Prisen deles ut årlig på slutten av året. 

7. Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen. 

8. Begrunnet forslag til prismottakere sendes på e- post til OSO  

9. Overordnet Samarbeidsorgan mellom UNN og lokalsykehuskommunene (OSO) er jury. 
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Informasjon om Samhandlingsprisen 2018 og statutter blir nå sendt ut via postmottak til 

lokalsykehuskommunene i Troms og Ofoten, publisert på UNN sin inter - og intranettside, samt i 

ulike nettverk. Her oppfordrer vi til at det sendes inn forslag til kandidater. 

Forslag til prisvinner vil bli behandlet på OSO-møtet 27. september. OSO medlemmer med 

stemmerett vedtar prisvinner, og vinneren offentliggjøres under Samhandlingskonferansen 27. 

november. 

 

Det har variert fra år til år hvor mange forslag til kandidater som mottas. Det er derfor viktig at 

OSO-medlemmene bidrar til å gjøre Samhandlingsprisen kjent, og oppmuntre til at både 

kommuner, UNN og brukerorganisasjoner sender inn forslag til kandidater. 

 

Forslag til vedtak 

1. OSO tar informasjon om Samhandlingsprisen 2018 til orientering 

2. OSO-medlemmene bidrar til å gjøre Samhandlingsprisen kjent og oppfordrer til at det 

sendes inn forslag til kandidater. 

 

 

 

Sak:   35/18 

Tittel:   Eventuelt 
Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 14. juni 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Forslag til møteplan for OSO i 2019. 

 

Dato OSO møter 2019  Sted 

Torsdag 14. februar.   

Torsdag 4. april    

Torsdag 13. juni   

Torsdag 26. september   

Torsdag 21. november   

Alle møtene avholdes kl. 11.00 – 15.30. Formøter fra kl. 10.00-10:50 

 
Forslag til vedtak 

Møteplan for 2019 godkjennes 

 

Sak:   36/18 

Tittel:   Neste møte 

Til:  Overordnet Samarbeidsorgan (OSO)  

Møtedato: 14. juni 2018, kl. 11.00 – 15.30  

 

Neste OSO møte er torsdag 27. september 2018. 

 

Gjenstående møter i  2018 
 

Sted 
Torsdag 27. september  UNN Tromsø 

Torsdag 22. november  VK møte fra møterom i Tromsø 
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