MØTE I ARBEIDSUTVALGET
Nordmøre Regionråd - ORKidé
Nr. 2/2016
Tid:
Sted:

Fredag 12.februar 2016
Nordmøre Næringsråds lokaler, Kristiansund

Til stede:

Ola Rognskog, Olaug Haugen, Kjell Neergaard, Milli B. Nørsett Birgit Eliassen, Ingrid
Rangønes
Ståle Refsti
Roland Mauseth, prosessleder kommunereformen
Monika Eeg, administrasjonen

Forfall:
Andre:

SAKSUNDERLAG
Sak 12/16

Godkjenning av møteinnkalling

Vedtak:

Møteinnkallingen ble godkjent

Sak 13/16

Godkjenning av referat fra møtet 25.januar 2016

Vedtak:

Referatet godkjennes med signatur

Sak 14/16

Årsregnskap 2015
Regnskapet legges frem i møtet
Det legges frem på neste møte et utkast til praksis med tanke på dekning av utgifter

Vedtak:

Arbeidsutvalget tar regnskapet til etteretning

Sak 15/16

Årsrapport 2015
Utkast til årsrapport følger vedlagt.

Vedtak:

Arbeidsutvalget tar regnskapet til etteretning

Sak 16/16

Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling
Birgit Eliassen og Olaug Haugen orienterte om status i arbeidet fra sist møte.
Dokumentene som skal legges frem kollegiemøtet behandles i et telefonmøte onsdag
17.februar.

Vedtak:

Tar status i saken til orientering, og arbeidsgruppen oversender dokumentene i
forkant av telefonmøtet

Drøftingssaker:
Sak 17/16
Omstilling Nordmøre
Ola Rognskog innledet med at Nordmøre har kommet dårlig ut i de store sakene,
hvordan kan man unngå at næringslivet blir med ned i bølgedalen? Hvordan kan vi
gjennom et kollegiemøte komme med et opprop få frem at det nå er vår tur?

Må jobbe systematisk med de prosjektene vi vil ha.
Det ble også stilt spørsmål på om det er omstilling det vi vil ha?
Leder og nestleder får ansvaret for å legge frem noe man skal jobbe med og hvordan.
Sak 18/16

Innspill til Kvinnsland-utvalget
I statsråd 02.10.15 oppnevnte regjeringen et utvalg som skal utrede alternative
modeller for hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan
organiseres (Kvinnslandutvalget). Utvalget skal også vurdere inndelingen i
helseregioner og hvor mange helseforetak det bør være, samt eierskap til og
Utvalget ønsker å få belyst de ulike spørsmålene som mandatet reiser, og åpner opp
for å komme med skriftlige innspill. Fristen er 1. mars.
Er dette et område hvor regionrådet kan komme med en felles uttale?
Det er ikke ressurser for å få jobbet frem en uttalelse fra regionrådet innen
høringsfristen, men om Smøla har skrevet en uttalelse som kan gjøres felles legges
den frem på kollegiemøtet.

Sak 19/16

Høringsuttale kommunenes nye inntektssystem
Det er vanskelig å enes om en felles uttalelse. Skal man få det til må den være
overordnet, og gjøres enkelt.

Orienteringssak
Sak 20/16
Kollegiemøte
Programmet ble delt ut og gjennomgått i møtet.
Sak 21/16

Utmelding Eide kommune
Eide kommune har vedtatt å melde seg ut av Orkide, med virkning fra 1.1.2016
ifølge ORKides vedtekter så gjelder det ikke før 1.1.2017.
«§ 13 UTMELDELSE
Vedtak om utmeldelse fattes av kommunestyret i den enkelte kommune og må
foreligge før februarmøtet. Utmeldingen gjelder for året etter.»

Vedtak:

Tas til orientering og tilskriver eide kommune hvor man viser til vedtektene.

