PROTOKOLL ARBEIDSUTVALGSMØTE
ORKidè – Nordmøre Regionråd
Nr. 08/2017
Tid:
Sted:

Fredag 13. september kl. 1200 - 1540
Bystyresalen, Kristiansund Rådhus

Tilstede:

Roger Osen, Ståle Refstie, Ingrid Rangønes, Olaug Haugen,
Birgit Eliassen, Ragnhild Helset (vara)
Kjell Neergaard
Ellen Engdahl, administrasjon
Oddbjørn Vassli, prosjektleder Statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte 1. september 2017
Oppstartsmøte med prosjektleder Oddbjørn Vassli
- flere statlig arbeidsplasser til Møre og Romsdal
Interkommunalt samarbeid
Orienteringssaker og saker fra administrasjonen
Statusanalyse Nordmøre (utsatt sak 45/17)
Skisse til Arbeidsprogram Strategiplan 2017/2018 (utsatt sak 46/17)
Møteplan 2018 (utsatt sak 48/17)
Eventuelt

Protokoll
Sak 50/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 51/17

Godkjenning av protokoll fra møte 1. september 2017

Vedtak
Protokoll fra møte 1. september 2017 godkjennes med oppdatering av møtedeltagelse.

Sak 52/17

Oppstartsmøte for flere statlig arbeidsplasser til Møre og Romsdal

Nytilsatt prosjektleder Oddbjørn Vassli orienterte om strategien, presentasjon vedlagt. Prosjektet har
3 års tidsperspektiv med mål om at Møre og Romsdal øker med 4.000 arbeidsplasser innen statlig
forvaltning til 2020 for å komme på landsgjennomsnittet. Aktuelle strategier er:
- Relokalisering fra Oslo
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-

Regional stat til fylket
Vekst og utvikling i det som vi allerede har
Initiativ til lokale/regionale prosjekter med statlig finansiering

Som prosjekteier vil fylkeskommunen v/Regional- og næringsavd. være i spissen sammen med
regionrådene og regionsentrene. Viktig å ha god dialog med staten om hvordan det tenkes om
fremtidig strukturrasjonalisering. Utviklingen, og prosjektets suksess, vil bli målt på
arbeidsmarkedsnivå.
Innspill i møtet
Fokus på aktivitet i etablerte statlige foretak og selskap.
Tenke å bygge komplementære arbeidsmarked.
Viktig å komme raskt i gang.
Involvering av nye Mørebenken samt KS (strategiseminar 8.-9.11).
Være tilstede i de relevante nettverkene.
Være kreative og tenke hva som er vekstfremmende.
Kommuner og regionråd kan komme med nye innspill på interessante statlige oppgaver.
Må prioritere konkrete case med tidshorisont 2020.
Kommunene involveres ved at strategien sendes ut for innspill.
ORKide har tidligere meldt inn følgende områder (vedtak RM 7. april 2017):
- Sekretariatet til bioteknologirådet
- E-helsedirektoratet
- Arbeids og velferdsdirektoratet (NAV)
- Avd. for økologisk landbruk i Landbruksdirektoratet
- Fergekontoret i veidirektoratet»
Interessante fremtidsrettede områder hvor Nordmøre har kompetanse eller konkrete planer:
- Miljø og klima – helse og samfunn & ehelse – blå og grønn bioøkonomi – havteknologi
Prosjektet presenteres i regionrådssamlingen 19. og 20. oktober.
Det foreslås å etablere en arbeidsgruppe bestående av prosjektleder og daglig leder for de tre
regionrådene.
Vedtak
Informasjon og diskusjon i møtet tas til orientering og som grunnlag for videre arbeid i prosjektet.

Sak 53/17

Interkommunalt samarbeid

I strategiplanen inngår tiltak Gjennom Orkide vurdere en felles eierskapsstrategi for interkommunale
samarbeid og selskaper som omfatter de fleste, eller alle, kommunene på Nordmøre.
Samtidig er tjenestesamarbeid og tjenesteinnovasjon ett av fire satsingsområder i strategien. AU
ønsker å starte arbeidet med å vurdere en felles eierskapsstrategi for interkommunalt samarbeid.
AU ber om at det utarbeides en oppdatert oversikt over interkommunale samarbeid på Nordmøre
som viser type samarbeid mhp. forvaltning og tjenester, størrelse/omfang, økonomisk modell og
organisering.
Oversikten vil blant annet gi et grunnlag for å vurdere om det er noen av dagens samarbeid som
krever ekstra oppfølging, og den vil også inngå som del av grunnlaget i et arbeid for en felles
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eierskapsstrategi. En eierskapsstrategi vil omhandle hva det skal samarbeides om, hvem skal
samarbeide, hvordan det skal samarbeides samt prinsipper knyttet til kostnader/inntekter og
økonomiske modeller.
Vedtak
AU ber administrasjonen starte arbeidet med å utarbeide et faktagrunnlag over interkommunale
samarbeid på Nordmøre som viser type samarbeid, størrelse/omfang, økonomisk modell og
organisering. Saken følges opp i neste AU.
Sak 54/17
•
•
•

•

•

•

Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

Dialog Mørebenken: Regionrådet har invitert til ordførermøte i Oslo 14. november
Samferdselsgruppe Nordmøre – Orkanger: AU innstiller på 2 politiske representanter som
oppnevnes i neste RM i oktober.
Invitasjon fra SNR til kommunal referansegruppe for SNR – frist 6.10.17: Tilbakemelding fra AU til
SNR/HMR om at det er ønskelig med to grupper, en helsefaglig gruppe, som det her er invitert til,
samt en gruppe for dialog og informasjonsflyt for å utvikle en best mulig helhet mellom SNR og
DMS med kommunale og interkommunale tilbud, Helseinnovasjonssenteret, Helseplattformen
og flere. AU ber om at en prosjektleder DMS ansettes i SNR/HMR så snart som mulig for å ivareta
koordinerings- og utviklingsarbeid.
-> Administrasjonen følger opp overfor Samhandlingsutvalget ORKide og HMR/SNR.
-> Representantene til helsefaglig gruppe oppnevnes i neste AU.
Skolebruksplanen 2018-2021 er fylkets plan for utdanningstilbudene for de videregående skolene
i Møre og Romsdal.
-> Regionrådet sender inn uttalelse med utgangspunkt i uttalelsene fra skolene og kommunene.
Saker til agenda Regionrådsmøte 19. og 20. oktober:
• Prosjekt Statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal
• IKT Orkide – strategiprosess
• Status brannvernsamarbeid
• Strategi for interkommunalt samarbeid
• Arbeidsprogram Strategi 2020
• Oppnevning av to politiske representanter til felles samferdselsgruppe mellom
Nordmøre og Orkdalsregionen
• Fylkesmannens halvtime:
• Birgit utformer utfordringer knyttet til motstridende statlige
målsetninger innen jordvern, areal, trafikk, folkehelse mm
• Fylkesmannens rolle etter regionreformen
• Utviklingsplan HMR og prosjekt SNR (utgår, HMR ønsker noe senere)
• Status Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Fellesmøte med ROR og SRR: AU og daglig leder invitert til fellesmøte i Molde 30.11.17.
• Viktigste saker – Statlige arbeidsplasser – Aktuelle samarbeidsprosjekt fremover

Vedtak
Orienteringene tas til orientering.
Sak 55/17

Statusanalyse Nordmøre (utsatt sak 45/17)

Vedtak
Regionrådet ønsker å gjennomføre en Styrkeanalyse i samarbeid med Møre og Romsdal
fylkeskommune.
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Sak 56/17

Skisse til Arbeidsprogram Strategiplan 2017/2018 (utsatt sak 46/17)

Vedtak
Saken utsettes til neste møte.

Sak 57/17

Møteplan 2018 (utsatt sak 48/17)

Vedtak
Saken utsettes til neste møte.

Sak 58/17

Eventuelt

Langsiktig forvaltning av myr er meldt inn i tidligere møte.
Det var ingen saker under eventuelt som ble behandlet.

Roger Osen
Leder Arbeidsutvalget

Ragnhild Helset
Vara for nestleder
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