PROTOKOLL MØTE ARBEIDSUTVALGET
ORKidè – Nordmøre Regionråd
Nr. 10/2016
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Andre:

Fredag 4.november kl 09.30-10.30
Telefonmøte
Ola Rognskog, Ingrid Rangønes, Kjell Neergaard, Ståle Refstie og Birgit
Eliassen.
Olaug Haugen
Heidi J. Gjersvold (97/16) og Monika Eeg, administrasjon

Sak 93/16

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes

Sak 94/16

Godkjenning av protokoll fra møte 30.september

Vedtak:

Protokoll godkjennes

Sak 95/16

Godkjenning av protokoll fra møte 13.oktober

Vedtak:

Protokoll godkjennes

Sak 96/16

Drøftingsak: Brannsamarbeidet
Regjeringen har et mål om færre og større brannvesen. Molderegionen har
avholdt et informasjonsmøte om regionalt brannvernsamarbeid og kartlegge
muligheter/interesse for å etablere et større felles brannvesen.
ORKide gjennomførte i 2014 et forprosjekt hvor målet var å klargjøre modeller
for brannsamarbeid på Nordmøre slik at den enkelte kommune selv kan ta
stilling til om de er tjent med å formalisere/ etablere brannsamarbeid med
nabokommune, mellom flere kommuner (regioner) eller ønsker å bli en del av
et samlet Nordmøre brann- og redningsvesen. Arbeidsutvalget anbefalte i sak
77/14 at det skulle opprettes et brannvernssamarbeid på Nordmøre. Dette var
midt i oppstart av kommunereform og politireform, så arbeidet ble ikke
videreført.
Rapporten til forprosjektet og referat og agenda fra møtet i molderegionen
var sendt ut sammen med innkallingen.

Brann og redningstjenesten er i endring. Regjeringen har et mål om færre og
større brannvesen.
Vedtak:

Arbeidsutvalget setter saken opp på dagsorden til regionrådsmøtet
17.november, for å undersøke om det er interesse for å gjenoppta dette
arbeidet.

Sak 97/16

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal
I styremøtet til Helse Møre og Romsdal den 25.november skal de ta stilling til
hva innholdet i sykehuset Nordmøre og Romsdal skal være og hvor
distriksmedisinsk senter i Kristiansund (DMS) skal lokaliseres og hva det skal
inneholde. Innstillingen til administrerende direktør Espen Remme kommer
den 15.november.
I den anledning er det luftet forslag om det bør utarbeides en felles
kommunikasjonsstrategi for ORKide, kommuner og næringsliv.
Om det er interesse for dette så kan administrasjonen lage et utkast til dette
ved bruk av kompetansen som er i KNN.

Vedtak:

Administrasjonen utarbeider forslag til kommunikasjonsstrategi, og sender
den ut til regionrådsleder, kristiansund kommune og arbeidsgruppen.

Sak 98/16

Ny logo regionrådet
Regionrådet skiftet navn fra Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre til
ORKIde – Nordmøre regionråd i februar. AU ønsker å modernisere dagens
logo til å tilpasse seg det nye navnet. To forslag ble lagt frem i møtet.

Vedtak:

Arbeidstuvalget går for alternativ 2, men ber om at kontrastene blir større i
logoen. Nye maler legges frem i nest AU møte.

Sak 99/16

Program regionrådsmøte 17.november
Regionrådsmøtet er gjort om fra et to dagers møte til et dags møte, og starter
med et Eiermøte i IKT ORKide.
Forslag til agenda ble gjennomgått i møtet.

VedtaK:

Agendaen sendes ut med de endringene som fremkom i møtet.

Sak 100/16

Orienteringssak: Besøk av namdalsregionen
Region Namdal – 13 kommuner i Namdalen – utreder muligheten for å
etablere et nytt regionråd med alle kommunene. Dette innebærer nedlegging
av Ytre Namdal regionråd (Kystgruppen) og Indre Namdal regionråd, samt
pålagt avvikling av Midtre Namdal samkommune (stortingsvedtak i forb. med
kommunereformen). Tanken er å tufte et nytt regionråd på konstruksjonen
Region Namdal som er et ordførersamarbeid for våre kommuner.
Arbeidsgruppe for nytt regionråd ønsker å se hvordan det tenkes og jobbes i
andre regioner med mange kommuner. Og kommer og besøker ORKide
30.november kl 0930. Delegasjonen består av 3 ordførere og 3 rådmenn, samt
prosjektleder. De ønsker å møte leder og sekretariatsleder+ evt. andre.

Vedtak:

Tas til orientering

