PROTOKOLL MØTE ARBEIDSUTVALGET
ORKidè – Nordmøre Regionråd
Nr. 8/2016
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Andre:

SAKSLISTE:
Sak 82/16

Fredag 30 september kl 13.15-15.15
Kongens plass 1, møterom 2
Ola Rognskog, Ingrid Rangønes, Kjell Neergaard, Ståle Refstie og Birgit
Eliassen.
Olaug Haugen
Eivind Ryste, Møre og Romsdal Fylkeskommune, observatør
Roland Mauset og Monika Eeg, administrasjon

Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Politireform og Brannsamarbeid ble meldt inn som to saker under eventuelt.

Vedtak:

Saksliste og møteinnkalling godkjennes med de to sakene under eventuelt.

Sak 83/16

Godkjenning av referat fra møtet 23.august 2016

Vedtak:

Referatet ble godkjent med de kommentarene som fremkom.

Sak 84/16

Godkjenning av referat fra telefonmøte 23.september 2016

Vedtak:

Referatet ble godkjent med de kommentarene som fremkom.

Sak 85/16

Sjøarealplan
Første utkast til Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på
Nordmøre (Sjøområdeplan Nordmøre) er nå klart for godkjennelse for å
sendes ut på høring. Planen inneholder 60 filer, som dere finner i linken
nederst. Det er planomtalen som er viktig i denne omgang.
http://www.tingvoll.kommune.no/bunnmeny-3/sjoomradeplan-nordmore/tilplanforum-sjoomradene-pa-nordmore.27149.aspx

Vedtak:

Arbeidsutvalget vedtar å sende første utkastet til «Sjøområdeplan Nordmøre»
til kommunene for behandling.

Sak 86/16

Helseinnovasjonssenteret
Arbeidsgruppen orienterte om status i prosjektet, og hva som er viktig frem til
behandlingen i styret. De jobber for å få på plass intensjonsavtaler.
Heidi J. Gjersvold forskutteres av Kristiansund kommune ut året for å holde
fremdriften oppe i prosjektet.

Vedtak:

Det tas til orientering

Sak 87/16

Daglig ledelse av ORKidé – Nordmøre regionråd
Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse og annonse tekst. Men før det kan lyses
ut bør det behandles i regionrådet. Det stilles spørsmål om det skal være en
fast stilling eller engasjement.

Vedtak:

Arbeidsutvalget avventer utlysningen til det er vedtatt i regionrådet. Send
informasjon til kommunene når det er avklart med kontingent varsel.

Drøftingssak:
Sak 88/16
Høring: Helse Midt - Strategi 2030
Utkastet var sendt ut på forhånd, justert versjon ble delt ut og gjennomgått i
møtet.
Vedtak:

Arbeidsutvalget støtter uttalen og den sendes inn.

Sak 89/16

Høring: Fylkesplan 2017-2020
Utkastet var sendt ut på forhånd til kommunene, og ble gjennomgått på møte
med regionrådet tidligere på dagen.

Vedtak:

Arbeidsutvalget har ingen kommentarer og uttalelsen sendes inn.

Orienteringssak:
Sak 90/16
Organisering av administrative tjenester frem til daglig leder er på plass.
Det ble gitt en kort orientering om hvordan administrasjonen fordeler
oppgavene frem til daglig leder er på plass.
Heidi J. Gjersvold; Helse – kontakt med helseforetaket og prosjektet
helseinnovasjon
Roland Mauseth; Kommunereform og Regionreform
Monika G. Eeg; koordinator, daglig ledelse, adhoc og økonomi
Vedtak:
Eventuelt

Tas til orientering

A:

Politireform
Ola orienterte om arbeidet knyttet til driftsenhetene i politiet og ny
tjenestestruktur. De har regnet på 2-4-6 alternativ for hele fylket når det
gjelder driftsenheter
Det vil bli en vesentlig reduksjon i antall lennsmanns kontor.
AU ønsker å møte politimesteren for å diskutere mulighter for å få
funksjonelle driftsenhetsfunksjoner til Nordmøre

B:

Brannsamarbeid
Birgit stilte spørsmålet om det var på tide å ta opp et eventuelt
brannsamarbeid igjen. Det stilles stadig større krav på den siden.
Birgit sender referatet så tar vi saken opp på neste møte.

