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Fredag 7.november 2014
Nordmøre Næringsråds lokaler, Kristiansund

Til stede:

Ingunn Golmen, Ståle Refstie, Ann Kristin Sørvik (tom 98/14), Birgit Eliassen og Per
Kristian Øyen (fom 97/12)
Peter Ardon og Kirsten S. Skaget
Heidi Jørgensen Gjersvold og Monika Eeg fra sekretariatet
Monika Eeg

Forfall:
Andre:
Referent:

SAKSLISTE AU MØTE:
Sak 89/14

Godkjenning av møteinnkalling
Det ble fremmet forslag om at to saker ble lagt til under eventuelt;
- Konsesjonslov – felles høringsuttalelse
- Blomster Festiviteten 100 år

Vedtak:

Møteinnkalling og saksliste er godkjent, med at de to sakene ble fremmet i møtet.

Sak 90/14

Godkjenning av referat fra møtet 3.oktober
Det ble drøftet praksis for utlegging av referatene på orkideportalen.

Vedtak:

Referatet godkjent med signatur.
Referatene legges ut på Orkideportalen når det er godkjent på e-post etter møtet.

Sak 91/14

Strategisk næringsplan
Felles strategisk næringsplan er vedtatt i alle 11 Nordmørskommunene. Arbeidet er
forsinket, og forslag for anbudsgrunnlag for utlysning av prosjektleder ble utsendt i
forkant av møtet. Tidsplanen i opprinnelig prosjektbeskrivelse justeres, et oppdatert
forslag ligger i dokumentet.
Etter strategisk næringsplan ble lansert så er kommunereformen kommet, og den
krever mye arbeid fra kommunene.

Vedtak:

Arbeidsutvalget legger frem for kollegiemøtet et forslag om at arbeidet med
strategisk næringsplan legges på is i påvente av kommunereformen. Det igangsatte
arbeidet med å se på organisering av næringsresursene går parallelt.

Sak 92/14

Politireform NOU2013:9
Det var sendt ut et utkast til brev som skal sendes politidirektoratet, justis og
beredskapsdepartementet og mørebenken. Hensikten med brevet er å understreke
våre behov i den kommende politireformen.

Vedtak:

Arbeidsutvalget legger frem brevet til kollegiemøtet for godkjenning fra resten av
kommunene.

Sak 93/14

Samhandlingsutvalg

På kollegiemøte den 14.februar 2014 ble det vedtatt at det skulle etableres et
eget samhandlingsutvalg på Nordmøre. Utvalget skulle ha som formål å
etablere en arena mellom deltakerkommunene for å øke bredden og
mulighetene i tilbudet ved interkommunalt samarbeid knyttet til
Samhandlingsreformen. Et forum for erfaringsutveksling mellom kommunene,
og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.
Utvalget bygger på en modell fra Romsdal. Utvalgets mandat er å jobbe med
implementering av samhandlingsreformen ut i kommunene, samt
erfaringsutveksling seg imellom.
Kommunene har nå oppnevnt representanter til gruppen;
Kommune
Aure
Averøy
Gjemnes
Halsa
Kristiansund
Rindal
Smøla
Sunndal
Surnadal
Tingvoll

Navn
Benedicte Nyborg
Anne Marit Sylthe
Ragnhild Kleive
Milly Bente Nørsett
Kjetil Leirbekk
Deltar i Orkdal
Birgit Iversen Eckhoff
Kari T. Korsnes
Gunhild Eidsli
Ikke oppnevnt foreløpig

For at utvalget skal komme i gang foreslår vi at sekretariatet innkaller til første
møte, og at utvalget konstituerer seg selv.
Vedtak:

Sekretariatet innkaller til første møte, og utvalget konstituerer seg selv.

Orienteringssaker:
Sak 94/14

ORKide prisen
Det sendes ut brev til kommunene hvor vi ber de oppnevne kandidater til
ORKideprisen 2015. Prisen deles ut under Nordmørskonferansen 22.januar 2015.
Arbeidsutvalget avholder et telefonmøte i begynnelsen av januar for å gå igjennom
kandidatene.

Vedtak:

Tas til orientering

Sak 95/14

Kollegiemøte Håholmen
Justert program var sendt ut i forkant og ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Tas til orientering

Drøftingssaker:
Sak 96/14
Ingeniørstudium i Kristiansund
ORKidé-kommunene er forespurt om å bidra til etablering av ingeniørstudiet i
undervannsteknologi som det jobbes for å opprette i Kristiansund i samarbeid med
Møre og Romsdal Fylkeskommune og Høgskolen i Bergen.
Line Ekanger fra A-point ønsker å få innpass på kollegiemøtet for å orientere mer om
studiet, og viktigheten av dette for hele regionen. Leder Ingunn Golmen orienterte
om saken i møtet.
Det settes på agendaen på Kollegiemøtet. Arbeidsutvalget ser dette som et viktig
tilbud å få etablert i regionen, og oppfordrer kommunene til å være med å være med
på spleiselaget.
Sak 97/14

Fremtidens ORKidé

Oppsummering av behandlingene i kommunestyrene;
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Surnadal pkt 2:
Arbeidsutvalget skal utrede utforming og organisering av den administrative
ressursen og foreslå kostnadsfordeling og fremme det for behandling med sikte på
virkning fra 1.7.2015
Aure pkt. 4:
Lagt til forslaget – Rådmenn har møte- og talerett, men ikke stemmerett
VIDERE FRAMDRIFT:
På bakgrunn av vedtakene gjort i kommunene skal AU utarbeide forslag til
kollegiemøtet i februar:




Vedtekter
Organiseringa av administrativ ressurs
Strategidokument(2016-2019)

For å komme i mål med dette arbeidet foreslås følgende fremdriftsplan:
1. AU møtet i desember brukes som et arbeidsmøte for strategidokumentet
Spørsmål til gjennomtekning sendes ut 1 uke på forhånd

2. Settes ned en arbeidsgruppe med representanter fra AU som skal legge frem
forsalg til vedtekter (Sekretariatet kan føre utkast i pennen – som sendes for
innspill), organisering av administrativ ressurs. Behandles på AU møtet 23.januar
Byregionprogrammet kommer med en rapport i midten av januar som man kan dra
nytte av i strategiarbeidet. Forslag om at det legges opp til en workshop i januar for å
få det forankret i kollegiet. Settes en tidsfrist på 1. februar på det som skal sendes ut i
forkant av kollegiemøtet slik at de kommunene som har behov for å drøfte det før
møte har mulighet til å gjøre det.
Arbeidsutvalget vil fungere som referansegruppe i arbeidet.
Et annet sentralt spørsmål med tanke på budsjettet for 2015;
Hvor stor stillingsprosent, og hvor lenge skal dagens sekretariat ha sin funksjon?
Leder la frem forslag om at dagens sekretariat beholdes i 60 % stillingsprosent første
halvår i tillegg til prosjektlederen for kommunereformen.
Forslag til fremdrift og stillingsprosent legges frem for kollegiemøtet i november.
Sak 98/14

Kommunereform
ORKide har fått midler fra fylkesmann til å ansette en prosjektleder. Målet er at den
ansettes fra 1.1.2015 eller så fort den lar seg gjøre. I den forbindelse må
Arbeidsutvalget ta stilling til:
- Om det skal lyses ut internt eller eksternt?
- Ansettes i 100 % stilling, eller deles mellom to personer i 50 % stilling?
- Lokalisering – uavhengig eller i tilknytning til dagens administrasjon?
Arbeidsutvalget lyser ut en 100 % stilling. Arbeidsgiveransvaret og kontortilknytning
tar man til vurdering når man ser hvem som søker. Her er man åpen, men personen
skal jobbe tett opp mot dagens sekretariat.
Administrasjonen utarbeider utkast til stillingsannonse basert på innspillene som er
kommet og legger det frem for kollegiemøtet. Ansettelses prosessen skal være
avsluttet innen 31.12.2014 – og personen starter så raskt det er mulig

Sak 99/14

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal
Heidi Jørgensen Gjersvold fra sekretariatet informerte om prosessen rundt Sykehuset
Nordmøre og Romsdal.

Eventuelt
A: Felles brev til Mørebenken
Det er kommet en henvendelse fra Sunnmøre regionråd om ORKide ønsker å være
med på et brev til Mørebenken. Ingunn melder tilbake om at ORKide ønsker å skrive
under.
B: Konsesjonslov – felles høringsuttalelse
Skal ORKide skrive et felles høringssvar til denne høringen? Høringsfristen er
15.januar. Dette er en viktig sak. Undersøker på Kollegiemøtet i november om det er
interesse for å gi felles høringssvar.

