Vedlegg til Sak 36/20

Adm. dir. rapport.

Personal:
Avtale med spesialrådgiver, professor Atle Ødegård om deltidsstilling utgår fra nyttår. Denne
spesialkompetansen er viktig for senteret og det fremmes inngåelse av en videre 3 års
engasjementsavtaleavtale i 20% stilling fra 1 januar 2021.
Innleid kompetanse 50 % stilling i 4 mnd. på prosjektet «Adferdsmessige og psykologiske utfordringer
ved demens».
Det gis en kort muntlig orientering om status øvrig personell i møtet.
Utvalgte prosjekter og aktiviteter:
• Viser til nærmere prosjektgjennomgang i sak 37/20
• Invitasjon til medeierskap i Helseinnovasjonssenteret: Følgende kommuner har nå vedtatt i
kommunestyrene at de ønsker å bli medeiere i Helseinnovasjonssenteret:
Rindal kommune, Aukra kommune, Rauma kommune, Hustadvika kommune, Molde
kommune.
Følgende kommuner har medeierskap til politisk behandling: Sula kommune har behandlet i
formannskap, Vestnes kommune behandles i formannskap 25 nov., Bodø kommune
behandles i bystyret den 10 desember.
Samtlige kommuner i Møre og Romsdal har fått invitasjon og har blitt fulgt opp. Det er
gjennomført møte med ledergruppen i Ålesund kommune. Det skulle gjennomføres
presentasjon for representantskapsmøte i Sunnmøre Regionråd, men møtet ble avlyst og det
vil bli innkalt til ny dato. Kun Ørsta kommune og Herøy kommune som hittil har bekreftet at
medeierskap ikke er aktuelt.
• Dialog og innsiktsarbeid på helse- og omsorgsområdet gjennomført for Rindal kommune
• Prosjektet Felles forskningsinnsats ved innføring av Helseplattformen i Møre og Romsdal er
nå i gang med skrivegruppe for søknad hovedprosjekt til NFR. Deltakere i skrivegruppen er
Høgskolen i Volda, Høgskolen i Molde, NTNU i Ålesund, FIUK seksjonen i Helse Møre og
Romsdal, Møreforskning og Helseinnovasjonssenteret
• Forankret samspill med Møre og Romsdal fylkeskommune innen område forebygging/helse i
prosjektet bærekraftige byer og tettsteder. Tilsvarene samarbeid med Kristiansund kommune
innen helse og velferd samt at vi er i dialog med flere kommuner
• Arrangementer på web. Kompetansefrokost, et samarbeid mellom Campus Kristiansund,
Høgskolen i Molde, KNN, Vindel, Møreforskning, Campus Kristiansund og
Helseinnovasjonssenteret
Økonomi:
Viser til vedlagte regnskapsrapport per 31 oktober 2020.
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