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Utmelding av medlemskapet i ordfører og rådmannskollegietOrkidé

Rådmannens innstilling
1. Eide kommune melder seg ut av ordfører og rådmannskollegiet Orkidé fra 1.1.2016.
2. Eide kommune fortsetter sitt medlemskap i ROR.

Behandling i Eide formannskap - 03.12.2015

Vedtak (enstemmig)
3. Eide kommune melder seg ut av ordfører og rådmannskollegiet Orkidé fra 1.1.2016.
4. Eide kommune fortsetter sitt medlemskap i ROR.

Behandling i Eide kommunestyre - 17.12.2015

Vedtak (enstemmig)
5. Eide kommune melder seg ut av ordfører og rådmannskollegiet Orkidé fra 1.1.2016.
6. Eide kommune fortsetter sitt medlemskap i ROR.
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Ingress:( Kort innledende avsnitt som oppsummerer hovedpunktene i saken)
Eide kommune er i dag medlemmer av ordfører og rådmannskollegiet både på Nordmøre
(Orkidé) og i Romsdal (ROR). I kommunereformsaken har nå kommunestyret valgt å gå
sørover. Når kommunen må kutte 1,6% av driften på alle enheter, er det nå unødvendig å
delta i to regionråd.
Vedlegg
1 Vedtekter Orkidè

Viktig lenke:
Orkideportalen.no
Saksopplysninger
Eide kommune er i dag medlemmer i begge regionrådene, både i Orkidé og i ROR.
Medlemskontingenten i 2015 for Orkidé er p.t. kr 15 pr. innbygger, som utgjør kr 51945.
Kontingenten i ROR er kr 100 000,Vurdering
Eide kommune ligger på Nordmøre og har hele tiden vært fast medlem i Orkidé. Tradisjonelt
sett har Eide hatt sitt samarbeid nordover. I mange år var kommunen også assosiert medlem i
ROR, og ble fast medlem fra 25.10.2012. Fra den tid, har vi i Eide vært faste medlemmer i
begge regionrådene.
Dette er krevende både økonomisk og arbeidsmessig.
Kollegiemøtene er svært nyttige, både politisk og administrativt. Ordfører og rådmannskollegiet,
både på Nordmøre og i Romsdal, har stor nytteverdi. Her drøftes de fleste viktige regionale
saker inngående. Uttalelser fra regionrådene blir lagt merke til, både i media og i de politiske
fora. Dette gjelder både på fylkesnivå og på riksplan. Politisk kontakt med Mørebanken, har i
mange saker vært avgjørende for utfallet.
Administrativt er medlemsmøtene også svært viktig. Rådmennene har fullverdig medlemskap og
får økt sin kompetanse gjennom aktiv deltakelse og ikke minst gjennom nettverk/kontakten
dirkete med de andre rådmennene i regionen.
Totalt sett, er nytteverdien svært høy, både politisk og administrativt.
På den andre siden, må nå Eide kommune ta stilling til om vi skal delta i begge regionrådene.
Dette gjelder kostnader og bruk av tid. Vi bestemmer selv om vi vil være medlemmer i begge.
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Det er viktig å understreke at dersom Eide kommune melder seg ut av Orkidé, har dette ingen
sammenheng med vårt medlemskap i IKT Orkidé å gjøre. Både Fræna og Nesset kommuner er
medlemmer i IKT Orkidé, men ikke medlemmer i Orkidé.
Eide kommunestyre valgte i møte den 24.november 2015 retning i kommunereformen. Her sa et
enstemmig kommunestyre ja til å gå sørover og vi skal arbeide videre med 3 alternativer.
I henhold til vedtektene sin § 13 Utmeldelse, må dette eventuelt skje før februarmøtet og vil
gjelde for året etter. Det vil si at dersom vi nå melder oss ut av Orkidé, så gjelder dette en
økonomisk innsparing først fra 2017. Innsparingen i 2016 vil være tid og krefter for ordfører,
varaordfører og rådmann, som da kun har et regionråd å møte opp på.
Oppsummering:
Rådmannen mener at Eide kommune får dekt sitt regionale arbeid ved å være medlem i ett
regionråd. Det er i økonomiplanperioden er økonomisk innsparing på om lag 150 000,- I tillegg
kommer tid og reise innsparinger.
Den viktigste faktoren er nå at Eide kommunestyre har valgt retning sørover i kommunereform
saken. Det betyr at vi også må jobbe regionalt, sørover.
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