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SAKSUNDERLAG
Sak 1/16
Godkjenning av møteinnkalling

Sak 2/16

Godkjenning av referat fra møtet 4.september 2015
Referatet følger vedlagt
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes med signatur

Sak 3/16

ORKideprisen 2016
Forslag på innsendte kandidater sendes i egen e-post og det legges opp til en
gjennomgang i møtet.
Forslag til vedtak;
Formuleres i møte

Sak 4/16

Kommunereformen
Prosessleder Roland Mauset vil gi en oppdatering på arbeidet i møtet.
Kommuneutredning – Telemarksforskning
Sluttrapport for kommuneutredningen ble presentert 5. november på felles
kommunemøte i Kristiansund. Telemarksforskning har lagt frem en helhetlig
anbefaling der de tilrår følgende kommunestruktur:
 Kristiansund-Averøy-Tingvoll og evt. deler av Gjemnes
 Aure-Hemne-Snillfjord (evt. med Halsa)
 Halsa-Surnadal-Rindal (evt. uten Halsa)
 Smøla videre som egen kommune
Hitra som har vært inne i noen av alternativene ble ikke vurdert aktuell retning
Nordmøre, og har siden gjort retningsvalg mot Frøya.
Inndelingen er basert på at kartet skal gå opp, og ikke nødvendigvis ut fra beste
score på hvert alternativ isolert sett. Avstander og forskjellige
samfunnsutviklingsområder har vært en vesentlig faktor i begrunnelsen fra
Telemarksforskning. Forskerne har også vurdert spørsmålet om fylkestilknytning ut
fra at flere av alternativene går over fylkesgrensen, men har ikke konkludert.
Vi viser for øvrig til sluttrapporten som ligger på www.orkideportalen.no.
Andre utredningstiltak
Fremtidsanalyse for Nordmøre. Etter en forenklet anskaffelse ble Mind the Gap i
november valgt som leverandør. To arbeidsmøter, et utvalg telefonintervjuer og
en todagers workshop er gjennomført som grunnlag for den ferdige analysen, som
vil bli presentert på Nordmørskonferansen den 28. januar. Analysen gir et ekstra
grunnlag inn i kommunereformen og kan også benyttes som et strategiinnspill i
regionrådets videre arbeid.
Oppdatert samferdselsoversikt for Nordmøre. Prosessleder har hatt et møte med
Statens Vegvesen og samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal Fylkeskommune.
Referat fra møtet med en oversikt over fremtidige investeringer følger så snart det
foreligger.
Generell prosess-støtte
I løpet av de tre siste månedene har prosessleder bistått Aure, Smøla, Halsa, Rindal
med å gjennomføre SWOT-analyser på det å stå alene som kommune. I tillegg har
det vært orienteringer for kommunestyrer i ulike kommuner, og presentasjon på
folkemøter i Aure og på Smøla. Kommunereformen var også tema på siste
kollegiemøte. I tillegg til felles prosessplan er det utarbeidet et prosessnotat om
sonderings/forhandlingsfasen og kommunene får også støtte i utarbeidelsen av
andre grunnlag.

Sonderinger mellom kommunene
I kjølvannet av sluttrapporten fra Telemarksforskning har kommunene arbeidet
med å snevre ned antall aktuelle alternativer, i tråd med felles prosessplan. Fire
grupperinger av kommuner har startet sonderinger. Prosessleder bistår i større
eller mindre grad med støtte inn i alle disse tre konstellasjonene.








7-kommunealternativet rundt Kristiansund har hatt flere møter både før og
etter jul. Prosessleder bistår med å utarbeide intensjonsavtale,
møteforberedelse og som generell prosess-støtte.
Alternativet Hemne-Halsa-Aure-Snillfjord har hatt tre politiske
sonderingsmøter og administrativ oppfølging, og man har også her begynt å
utarbeide en intensjonsavtale. Prosessleder har bistått også her.
Halsa-Surnadal-Rindal møttes til sonderingsmøte 14. januar og er enige om å
møtes igjen, og har fått tilbud om prosess-støtte.
Sunndal-Nesset startet tidlig sonderinger. Sunndal har nå gjort retningsvalg og
kommunene går nå over i forhandlinger.

Media
I oppfølgingen av sluttrapporten fra Telemarksforskning har det vært flere
medieoppslag om kommunereformen, og prosessleder har bidratt, som regel etter
nærmere avtale med regionrådsleder. Arbeidet med fremtidsanalysen for
Nordmøre har også fått flere medieoppslag. Facebooksiden for kommunereformen
oppdateres, og følges av stadig flere. En kronikk om bruk av rådgivende
folkeavstemning er i produksjon.
Nettverk og samarbeid
Kontaktpersonnettverket har regelmessige møter på telefon/Skype og er i praksis
den drivende kraften i å administrativt forberede sentrale spørsmål i
kommunereformen. Blant annet er det brukt en del tid på å drøfte spørsmålet om
innbyggerhøring og hvordan man arbeider med intensjonsavtaler.
Regionrådene samarbeider relativt tett både med hverandre og med
Fylkesmannen, og det er jevnlig utveksling på tvers for å avstemme tilnærming til
reformarbeidet. Både Fylkesmannen og Møre og Romsdal Fylkeskommune har
vært svært behjelpelig med å stille med kompetanse ved behov.
Økonomi:
Økonomiske innsatsmidler er brukt i henhold til prioritering som AU sluttet seg til i
møte i høst, med vekt på kommuneutredning, felles møteplasser og
fremtidsanalyse. Regnskapet for 2015 er i skrivende stund ikke klart, og vil bli
rapportert på i februarmøtet.
Organisasjon
Prosesslederstillingen er som kjent plassert i Nordmøre Næringsråd (NNR) av
hensyn til det formelle arbeidsforholdet. NNR har fra nyttår fusjonert med andre
næringsforeninger inn i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Prosesslederen
ser det som en naturlig anledning til å betone tydeligere i e-postsignatur og på
andre måter at stillingen er for regionrådet, for å unngå misforståelser om
tilhørighet.
Videre arbeid
Flere av de aktuelle kommunealternativene er nå i ferd med å gå over i en
forhandlingsfase, i tråd med overordnet tidsplan. Prosesslederen er nå spesielt
invitert inn i prosessen med 7 kommuner rundt Kristiansund, men deltar også i de
andre gruppene. Tiden er kort til innbyggerne skal høres på de alternativene man
står igjen med. For flere av kommunene er det en utfordring at de står igjen med
flere alternativer inn i en innbyggerhøring, samtidig som det er ønske om å kjøre
denne som en rådgivende folkeavstemning. Det er en fordel om noen av disse kan

elimineres av kommunestyret før den tid. I forhandlingsfasen bør derfor noen av
kommunene vurdere hvor realistisk deltakelse i alle alternativene er, også av
hensyn til at innbyggerne i de ulike kommunene skal ha en realistisk idé om hva de
stemmer over.

Forslag til vedtak:
Formuleres i møtet
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Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling
Det vil bli orientert om status i arbeidet i møtet. Forprosjektet er ferdig 31.januar.
Et viktig spørsmål vil bli skal man forlenge prosjektlederen, og i hvor stor stilling.
Budsjett og forslag til prosjektbeskrivelse blir lagt frem i møtet.
Forslag til vedtak:
Formuleres i møtet

Sak 6/16

Strategi og handlingsplan
Det er mye å gjøre med kommunereformen frem til sommeren, noe som gjør at
det ikke er kapasitet til å prioritere regionrådets handlingsplan. Forslaget er at
arbeidet utsettes til høsten.
Forslag til vedtak:
Formuleres i møtet.

Drøftingssaker:
Sak 7/16
Ønsket arbeidsform arbeidsutvalget
Dette er første møtet i det nye arbeidsutvalget, og for at administrasjonen skal
kunne gjøre en best mulig jobb er det viktig å vite hvilke forventninger
arbeidsutvalget har, og hvilket mandat administrasjonen skal ha.
Sak 8/16

Kollegiemøte
Forslag til program legges frem i møtet for diskusjon

Sak 9/16

Navneendring
Under sist årsmøte så ble det vedtatt nytt navn for kollegiet; Nordmøre Regionråd
– ORKide. Bakgrunnen for at ORKide ble med videre var at skulle være
gjennkjennbart. I praksis ser man at enten skrives det ORKide eller Nordmøre
Regionråd, det riktige navnet blir sjelden benyttet. Så er Nordmøre regionråd godt
nok innarbeidet slik at man kan legge frem for årsmøte et forslag til navneendring;
Nordmøre Regionråd ?
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Møteplan
Det er vedtatt en møteplan frem til sommeren, skal den justeres?

Orienteringssak:
Sak 11/16
Kristiansund og nordmøre Næringsforum
1.1.2016 ble Nordmøre Næringsråd sammenslått med KOM Vekst, Averøy
Næringsforum og Tingvoll Næringsforum til Kristiansund og Nordmøre
Næringsforum. Det vil bli gitt en orientering om hvilke endringer dette medfører
for regionrådets arbeid.

