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Innkalling og saksliste til møte 3/18 i Arbeidsutvalget
Tid:

Fredag 6. april 2019 kl. 1000 – 1400

Sted:

Formannskapssalen, Kristiansund rådhus

Det blir servert enkel lunsj kl. 12.00.
Saksliste
Sak 22/18
Sak 23/18
Sak 24/18
Sak 25/18
Sak 26/18
Sak 27/18
Sak 28/18
Sak 29/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra siste møte 12.01.18
Orienteringssaker og saker fra administrasjonen
IKT Orkide og innkjøpssamarbeid mhp Hustadvika kommune
Prosjekt om interkommunalt samarbeid for Nordmøre
Grensejustering Gjemnes
Regionrådsmøte 26. mai 2018
Eventuelt

Saksfremlegg
Sak 22/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 23/18

Godkjenning av referat fra siste møte 02.02.18

Forslag til vedtak
Referat fra AU-møte 02.02.18 godkjennes.

Sak 24/18

Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

–

Status Klimanettverk Orkide:
Søknad sendt om tilskudd til etablering av Klimanettverk Nordmøre med pt følgende kommuner:
Kristiansund, Aure, Gjemnes, Surnadal, Tingvoll, Sunndal og Rindal.

–

Statsetatsmøte i Møre og Romsdal
Fylkesmann og fylkeskommune inviterte til Statsetatsmøte i Ålesund 8.3.18 for alle statsetater i
Møre og Romsdal hvor regionrådene var invitert. Se oppslag Rbnett vedlagt samt link til møtet.

–

Prosjekt Statlige arbeidsplasser – diskusjon og evt. tiltak
o

Møter med NIBIO og Norsøk for å diskutere muligheter for utvikling.
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o

Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal foreslås flyttet fra Kristiansund til Ålesund som følge
av strukturendring fra 22 til 12 kontorer for å bygge «robuste fagmiljø».

–

Status SNR og Helseplattformen: Regionrådet vedtok en uttalelse om SNR og Helseplattformen
om å opprette en felles stilling IKT ORKide og ROR IKT. I ettertid mener ROR at prosjektet er så
omfattende at de ønsker en hel prosjektstilling selv knyttet til dette, og IKT ORKide ønsker å
opprette en tilsvarende stilling. Det er søkt prosjektskjønn om delfinansiering, og kommunene vil
søkes om øvrig finansiering basert på 30% likt og 70% etter innbyggertall. Dette blir i samme
størrelsesorden som vedtaket i regionrådet.

–

Bypakke Kristiansund: Statens vegvesen har i samarbeid med fagmiljøet i Kristiansund
kommune utarbeidet forslag til en mindre bypakke for å løse de mest kritiske flaskehalsene.
Regionrådet har i flere uttalelser og møter uttalt behovet for en sikker og effektiv tilgjengelighet
mellom Kristiansund sentrum og Hjelset når nytt sykehus åpner, og ikke minst god tilgjengelighet
mellom regionsenteret og omlandet.

Sak 25/18

Valg/organisering for innkjøpssamarbeid Hustadvika kommune

Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) har sendt en henvendelse til regionrådet for å
diskutere problemstillinger knyttet til Hustadvika kommune som går ut av IKT ORKide men som er
med videre i innkjøpssamarbeidet.
IKT ORKide og NII orienterer i møtet. Se vedlagte møtereferat og henvendelse.
Forslag til vedtak
Formuleres i møtet.

Sak 26/18

Søknad «NordSam – God struktur på interkommunalt samarbeid for Nordmøre»

Regionrådsmøtet gjorde i sak RM 4/18 følgende
Vedtak
Regionrådsmøtet vil gjennomføre et utredningsprosjekt for å styrke det interkommunale samarbeidet
for Nordmøre.
AU delegeres myndighet til å utforme prosjektsøknaden og søke ekstern finansiering for prosjektet.
Det er søkt om prosjektskjønnmidler hos fylkesmannen med søknadsfrist 16.3.18. Søknaden følger
vedlagt. Etter dialog med fylkesmannen er det rom for noe justering i søknaden. Organisering og
innhold i arbeidet må beskrives nærmere.
Forslag til prosjektorganisering fra søknaden
Styringsgruppe
Arbeidsutvalget i regionrådet (styret) – 6 personer
Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppnevner hver sin
representant.
Prosjektleder
Daglig leder ORKidé – Nordmøre Regionråd.
Fremdriftsplan 2018
Prosjektadministrasjon

Mars
Søknad 16.3.
Aktuelle
tilbydere 31.3.

Mai
Anbud med frist
15.5.
Tildeling 31.5.

August - oktober
Møteplan

November - desember
Behandling AU og
regionråd innen 15.11.
Kommunene 31.12.
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Utredning

Fase 1 Kartlegging
Fase 2 Analyse
Fase 3 Anbefaling

Informasjon og
forankring.

Mulige kompetansemiljø/aktuelle tilbydere:







Telemarksforsking (utredet både Fremtidens ORKide 2014 og Regionstruktur på Nordmøre 2016)
Nordlandsforskning (utredet Maktpolitisk vurdering av fremtidig regionstruktur for Nordmøre 2016)
NIVI Analyse AS v/Geir Vinsand og Magne Langset
(Rapport 2013:3 Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal – oppdrag
fylkesmannen)
NIBR - http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Demokratiog-styresett
RURALIS (tidl. Norsk Bygdeforskning) v/Reidar Almås https://ruralis.no/ansatte/reidar-almas-enen/
Andre?

Organisering av arbeidet – til diskusjon i møtet
Sentrale moment









Konkret mandat og målsetning
Hvem skal involveres i kommunene
o Politisk og administrativ ledelse, ledere fagutvalg
o Sentrale områder
 Helse og omsorgstjenester, sosialtjenester, undervisning og barnehage, tekniske
tjenester, brannvern og beredskap
 IKT, plan, øvrig administrasjon, næringsutvikling, kultur
Muligheter for involvering
o Intervju
o Samle fagmiljø på tvers i kommunene til felles seminar/workshops
o Involvere i arbeidsgrupper innenfor ulike tjenesteområder
Kommunikasjonsstrategi for god kommunikasjon internt og eksternt
o Løpende
o Involvering
o Kjøp av tjenester –> søknad må justeres
Realistisk tidsplan
o Det forberedende arbeidet videreføres i påvente av svar på søknad
o Styringsgruppemøter ved utvidelse av AU-møter
o Presentasjon av prosjektet og status på Regionrådsmøtet 26.5.18
o Prosjektet er tidskritisk mhp reforhandlinger av avtaler

Forslag til mandat for prosjektet
Utrede og anbefale en fremtidsrettet struktur for for interkommunalt samarbeid som styrker Nordmøre
gjennom å:
– Sikre gode og likeverdige tjenester i hele regionen og regional arbeidsdeling
– Utløser utviklingskapasitet for helhetlig regional samfunnsutvikling
Forslag til mandat for utredningen
Utrede muligheter for fremtidig organisering av tjenestetilbud og forvaltning for Nordmøre som styrker
tjenestetilbud, regionale kompetansemiljø, utviklingskapasitet og regionen som helhet.

3

Dialog med fylkesmannen
Tjenestesamarbeid er et alternativ til endring i kommunestruktur. Fylkesmannen inviterer kommunene
til seminar om videreutvikling av kommunale tjenester og økonomiske konsekvenser av
kommunereformen og konsekvenser av status quo. Dette følger av oppdragsbrevet fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet i tilknytning til arbeidet med kommunereformen som følger:
5.1.7.4 Kommuneinndeling
Stimulere til diskusjoner om utfordringer i de enkelte kommunene, synliggjøre konsekvenser av status
quo og der det er hensiktsmessig bidra til kommunesammenslåinger.
Temaet ble tatt opp i AU 12.01.18 i sak 4/18 Dialog fylkesmannen.
Fylkesmannen inviterer til møte 24.08.18 for å diskutere hvordan fylkesmannen kan jobbe med dette
temaet sammen med kommunene på Nordmøre.
Forslag til vedtak
Innspill fra møtet tas videre med fylkesmannen for eventuell justering i søknaden.
Det legges frem en prosjektplan for gjennomføring av prosjektet i neste AU.
Sak 27/18

Grensejustering Gjemnes

Fylkesmannen anbefaler at indre Gjemnes inngår i Nye Molde. Saken oversendes
kommunal- og moderniseringsdepartementet som trolig vil fatte sitt vedtak før sommeren.
Forslag til vedtak
Diskuteres i møtet.

Sak 28/18

Regionrådsmøte lørdag 26. mai 2018

Det er innkalt til regionrådsmøte i Surnadal kl.10-17.
Surnadal kommune har invitert til kulturell samling etter regionrådsmøtet, tidligere oversendt.
Innspill til tema:
–
–
–
–
–

Status prosjekt NordSam – Nordmøre Samarbeid – God struktur for interkommunalt samarbeid
for Nordmøre
Struktur energiselskap på Nordmøre v/daglige ledere NEAS, Svorka og Sunndal Kraft
Kultursamarbeid på Nordmøre med utspring i nytt Opera- og kulturhus v/kultursjefene
Informasjon om vannforskriften om helhetlig vannforvaltning på tvers av sektorer
v/fylkeskommunen
Kompetansebehov i kommunene
o Dialog om behov for rekruttering og antall læreplasser (henvendelse)
 Søknaden til Helse- og oppvekstfag på Nordmøre, og behovet for antall
læreplasser, Renate K. Gustad Formidlingskoordinator
 Behovet for fagarbeidere i framtida, Toril Brodahl KS
 Samarbeidet med kommunene, avdelingsleder på VGS
o Tiltak i strategiplan om felles strategi for etter- og videreutdanning
 Kartleggingsbehov i kommunene
 Plan for videre arbeid

Forslag til vedtak
Det jobbes videre med agenda for regionrådsmøtet hensyntatt innspill i møtet.

Sak 29/18

Eventuelt

Roger Osen
Leder
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