PROTOKOLL ARBEIDSUTVALGSMØTE
ORKidè – Nordmøre Regionråd
Nr. 11/2016
Tid:
Sted:

Fredag 13.januar kl 0900-1200
Møterom 2, KNN sine lokaler i Kristiansund

Tilstede:
Forfall:
Andre:

Roger Osen, Kjell Neergaard, Ståle Refstie og Olaug Haugen
Ingrid Rangønes og Olaug Haugen
Eivind V. Ryste, Observatør Mør og Romsdal fylkeskommune.
Heidi J. Gjersvold (4/17 og 5/17) og Monika Eeg, administrasjon

Saksliste:
Sak 1/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Olaug Haugen meldte inn en sak under eventuelt; Deponi for farlig avfall

Vedtak:

Møteinnkalling og saksliste godkjennes med en ekstra sak under eventuelt.

Sak 2/17

Godkjenning av protokoll fra møte 9.desember

Vedtak:

Protokollen godkjennes

Sak 3/17

Brannsamarbeid
Henviser til sak 96/16 i AU, og sak KM 21/16 i Regionrådet. Hvor saken ble
sendt tilbake til Arbeidsutvalget for å drøfte hvorvidt man skulle ta tak i dette
på nytt. Brannsjef i Kristiansund Kjell Inge Mathisen deltok i møte, og
orienterte om arbeidet som er igangsatt nasjonalt.

Vedtak:

1) Arbeidsutvalget ønsker at dette arbeidet tas opp igjen.
2) Saken legges frem for regionrådet på møtet i februar. Hvor man har som
mål å få opp en arbeidsgruppe. Kommunene oppfordres å komme med forslag
på kandidater.
3) Før arbeidet settes i gang sendes det ut en sak til kommunestyrene med
felles saksfremlegg.

Sak 4/17

Mandat for samhandlingsutvalget i ORKide
I møte i Samhandlingsutvalget for ORKide, fredag 6.januar 2017, ble det en
diskusjon om medvirkning fra Samhandlingsutvalget. Samhandlingsutvalget
ønsker å delta inn i arbeidet med blant annet å skaffe en oversikt over hvilke
helsetjenester kommunene samarbeider om i dag, og hva en eventuelt kan
samarbeide om i fremtiden. Samhandlingsutvalget har utarbeidet et forslag til
mandat som de ønsker at arbeidsutvalget skal behandle.
Forslag til mandat Samhandlingsutvalget i Orkide:

«Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling på Nordmøre skal bestå
flere hovedpilarer. En av pilarene vil være kommunale helsetjenester som det
i dag samarbeides om og/eller helsetjenester som en eller flere kommuner i
framtida skal/bør samarbeide om.
Samhandlingsutvalget i Orkide gis mandat til å lage en helhetlig oversikt over:
- Helsetjenester det pr. i dag samarbeides om og hvem som samarbeider
- Aktuelle helsetjenester der samarbeid kan/bør vurderes i framtida
- Stillingsressurs i de ulike kommunen for aktuelle tjenester pr. i dag
- Hvordan samarbeid om kommunale helsetjenester kan organiseres i
regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling. Utvalget bør vurdere
samarbeidsmodeller som er fleksible, framtidsrettede og som gir gode,
stabile og tilgjengelige tjenester/fagmiljøer for pasient/bruker, ansatte,
kommune og helseinnovasjonssenteret.
- Oversikten skal brukes i det videre planleggingsarbeidet om
interkommunalt samarbeid om kommunale helsetjenester i regionalt
senter for helseinnovasjon og samhandling på Nordmøre. Oversikten skal
på dette tidspunkt ikke kartlegge om kommunen har behov for/ønsker et
interkommunalt samarbeid på noen områder i helseinnovasjonssenteret.»
Vedtak:

Forslag til mandat ble vedtatt med følgende tilføyelse:
«Samhandlingsutvalget bør vurdere behovene for interkommunalt samarbeid
ut fra forbedrede pasientforløp»

Sak 5/17

Høringer:
Forslag til høringer utarbeides av samhandlingsutvalget og legges frem i
møtet.

Vedtak:



Samarbeid om krise- og katastrofeberedskap og utvikling av den
akuttmedisinske kjede i Møre og Romsdal – frist 13.januar



Retningslinjer for bistand fra kommunalt personell for personer med
spesielle oppfølgingsbehov for innleggelse i Helse Møre og Romsdal – frist
25.januar

1) Høring på «Samarbeid om krise- og katastrofeberedskap og utvikling av den
akuttmedisinske kjede i Møre og Romsdal» sendes fra sekretariat som det ble
fremlagt i møte.
2) Arbeidsutvalget ønsker at samhandlingsutvalget skal være høringspart i
tjenestesaker, det er der kompetansen ligger. Samhandlingsutvalget skriver
uttalelsene, og sender til mottaker og som forslag til bruk i kommunene.

Sak 6/17

Søknad om studiepermisjon
Leder orienterte om søknad om studiepermisjon fra Roland Mauseth.

Vedtak:

Arbeidsutvalget forholder seg til Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS
som arbeidsgiver og deres retningslinjer.

Sak 7/17

Budsjett 2017
Budsjett ble nøye gjennomgått og justert i møtet.
Agdenesmodellen legges til grunn for kontingent beregningen fra 2017.

Vedtak:

Budsjettet godtas med de endringene som fremkom i møte, og legges frem
for regionrådet.

Sak 8/17

Orienteringssaker fra administrasjonen:
 Strategidokument 2017-2020
Arbeidsgruppen som ble nedsatt på AU-møte 9. desember hadde sitt første
møte 4. januar og møtes igjen senere denne måneden. Utkast til strategi for
utsending til kommunene vil være klart i forkant av AU sitt møte 3. februar.
Arbeidsgruppen foreslår følgende framdrift videre:
Dato
Aktivitet
3. februar Utkast til strategi godkjennes i AU og sendes kommunene
17. februar Regionrådsmøte – gruppeoppgave/workshop om
strategidokumentet
3. mars
Evt. ytterligere innspill fra AU
15. mars
Frist for innspill fra kommunene
24. mars

Arbeidsgruppen ferdigstiller strategien

31. mars

AU godkjenner strategien for utsending

6. april

Strategien vedtas på regionrådsmøtet.

 Ansettelse av ny daglig leder
Leder orienterte om søkerlisten, og planlagt fremdrift i møtet.
 Regionrådsmøte
Programmet endres i trå med de prioriteringene som kom i møtet.
 Møte med KS og regionrådene
Fredag 6.januar deltok leder og administrasjon i et møte i regi av KS
sammen med de andre regionrådene. Målet med møtet var å diskutere
overlappende områder og ansvarsfordeling.

 Brev samferdselsminister
Brevet som er signert av 14 ordførere ble fremlagt i møtet. Målet med
brevet er å få Halsafjordsambandet inn på NTP som pilot.
Vedtak:

Arbeidsutvalget tar det til orientering

Sak 9/17

ORKideprisen
Innstilling er unntatt offentlighet frem til Nordmørskonferansen 26.januar, og
kommer i møtet.
Listen over forslag på årets kandidater ble lagt frem og gjennomgått i møte.
Det var flere gode kandidater, så AU var enig om at kandidatene som ikke
nådde opp i år, kan sendes inn på nytt igjen neste år.

Vedtak:

1) Årets ORKidepris går til Kristiansund Ballklubb.
2) Statuttene endres til neste år ved at man tar ut kriteriet om Vikingloven.

Sak 10/17

Drøftingssak: Vedtektsendringer
Det er skjedd endringer i sammensetningen av ORKide-Nordmøre regionråd
som gjør at vedtektene ikke blir riktige lengre. På bakgrunn av at Eide melder
seg ut, så foreslår administrasjonen også at man burde endre valgkretsene.
§2 MEDLEMSKOMMUNER – VIRKEOMRÅDE
Eide gikk ut som medlemmer 1.1.2017, og må strykes fra vedtektene.
Forslag til ny tekst:
«Nordmøre Regionråd - ORKidé er et felles interkommunalt organ for
medlemskommunene, som består av kommunene Averøy, Aure, Gjemnes,
Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Surnadal, Sunndal og Tingvoll.»
§ 5 STYRE- LEDELSE
Under Arbeidsutvalg;
Det blir nå Averøy og Gjemnes, samt at Tingvoll er i dag sammen Rindal,
Surnadal og Sunndal. For å få jevnet ut dette slik at det blir 3 kommuner i
samtlige valgkretser å flytte Tingvoll sammen med Averøy og Gjemnes.
Forslag til ny tekst:
«Arbeidsutvalget skal ha seks medlemmer, bestående av 4 politikere
(ordførere) med personlige varamedlemmer og 2 rådmenn, med to vara i
prioritert rekkefølge. Medlemmer til arbeidsutvalget velges for to år om
gangen. Politikere og rådmenn velges hvert sitt år for å sikre kontinuitet.

Politiske representanter velges blant ordførerne, med en repr. fra hver av de
fire valgkretsene.
1.
2.
3.
4.

En fra Averøy, Gjemnes og Tingvoll
En fra Aure, Halsa og Smøla.
En fra Kristiansund
En fra Sunndal, Surnadal, og Rindal

Det velges personlige vara-medlemmer fra samme region
Leder og nestleder i regionrådet er også leder og nestleder i Arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst tre -3- representanter er
tilstede.»
Vedtak:

Forslaget til vedtektsendringer legges frem for årsmøte.

Eventuelt:
A:

Vedtak:

Deponi for farlig avfall Rausand i Nesset kommune
Olaug orienterte om uttalen som Tingvoll kommune har sendt i forbindelse
med at det er under planlegging et nasjonalt anlegg for farlig avfall på
Rausand i Nesset kommune. En vet ikke hvor langt man er kommet i
prosessen for beslutning, men Tingvoll kommune skal få en orientering fra
utbyggerne i neste formannskapsmøte.
Tingvoll kommune får i oppdrag å undersøke hvor langt man er kommet i
prosessen med beslutning. Dersom det ønsker å sende en uttale fra ORKide
kommer de tilbake med et forslag til uttale.

Protokoll godkjent:

______________________

_________________________

Roger Osen

Kjell Neergaard

