Sakliste til styremøte ROR 24.9.2015
Sted:

Molde, Torget 4

Dato:

24. september 2015

Tid:

Kl 16:00 – 18:00

Saker til behandling
Sak 35/15

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra ekstraordinært styremøte og 28.
august 2015

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat fra ekstraordinært styremøte 28.
august 2015

Sak 36/15

Orientering ved daglig leder





Sykehusmøte 28. september
Meta Molde 2015 og medlemsmøte ROR 16. oktober
Endringer på nettsiden til ROR
Eget organisasjonsnummer til ROR (notat ettersendes)

Forslag til vedtak:
Styret i ROR tar orienteringen til etterretning.

Sak 37/15

Videre prosess i kommunereformarbeidet




Orientering om status i hver kommune og i fylket
Orientering om møte med tillitsvalgte
Gjennomgang av forslag til innretning i forhandlingsmøte 26.-27. november
på Finnøya
Romsdal Regionråd, Torget 4, 6413 Molde
e-post: Brittrr@romsdalregionrad.no
Telefon: +47 41 55 28 03

Forslag til vedtak:



Sak 38/15

Styret i ROR tar statusorienteringen til orientering.
Styret i ROR stiller seg bak innretningen på første forhandlingsmøte.

Innkjøpssamarbeidet i ROR, status
Oddbjørn Vassli orienterer

Forslag til vedtak:
Styret i ROR tar orienteringen til etterretning.

Sak 39/15

Prosjekt: En innbygger – en journal. Forberedelse og gjennomføring av anskaffelse
av nytt pasientadministrativt system (PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ)
Saken har til nå vært håndtert av ROR-IKT. Vedlegg ettersendes. Styret i ROR-IKT
gjorde følgende vedtak i sak 36/15 2. september 2015:
«Kommunene i ROR-IKT anbefales å bli med som deltakere i prosjektet ved å tiltre
intensjonsavtalen og den endelige samarbeidsavtalen. Prosjektet bør flyttes fra RORIKT til ROR for videre behandling og oppføling da dette ikke primært er et IKT
prosjekt, men et organisasjonsutviklingsprosjekt som naturlig også bør omfatte de
øvrige kommunene i ROR.»

Forslag til vedtak:



Sak 40/15

Styret i ROR stiller seg bak anbefalingen gitt av styret i ROR-IKT.
Styret i ROR ber daglig leder i ROR følge opp og være kontaktpunkt i forhold
til Helse Midt Norge i denne saken på vegne av ROR-kommunene.

Eventuelt

Torgeir Dahl (sign)

Britt Rakvåg Roald (sign)

Styreleder

Daglig leder
Romsdal Regionråd, Torget 4, 6413 Molde
e-post: Brittrr@romsdalregionrad.no
Telefon: +47 41 55 28 03

