Roger Osen
Kjell Neergaard
Ståle Refstie
Ingrid Rangønes
Birgit Eliassen
Olaug Haugen
Eivind Ryste

vara
vara
vara
vara
vara
vara
vara

Ingunn Golmen
Ragnhild Helset
Milly B. Nørsett
Knut Sjømæling
Knut Haugen
Knut Mostad (innkalt)
Ole H. Haugen

Innkalling og saksliste til møte 11/17 i Arbeidsutvalget
Tid:

Fredag 8. desember 2017 kl. 1200 – 1400

Sted:

Formannskapssalen, Kristiansund rådhus

Det blir enkel lunsj i starten av møtet.
Saksliste
Sak 75/17
Sak 76/17
Sak 77/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte 3. november 2017
Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

Sak 78/17

Vedtakssak
Uttalelse til Utviklingsplan HMR

Sak 79/17
Sak 80/17

Drøftingssaker
Interkommunalt samarbeid – Skansen 2.0
Eventuelt

Saksdokumenter
Sak 75/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 76/17

Godkjenning av protokoll fra møte 3. november 2017

Forslag til vedtak
Protokoll fra møtet 3. november 2017 godkjennes.

Sak 77/17
-

Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

Status fra Kommunal referansegruppe SNR v/Siv Iren Stormo Andersen
1

-

Mulig møte med Mørebenken 05.01.2018
Dialogmøte Utviklingsplanen 19.01.18
Felles temadag for IKT Orkide fredag 26.01.18
Møte arbeidsgruppen for Statlige arbeidsplasser 05.12.17
Fylkeskommunen ønsker å informere regionrådene om vannforskriften:
«Kommunane har som myndigheit på vassforsyning, avløp, landbruk og plan ei nøkkelrolle i
oppfølginga av vassforskrifta. Hovudmålet er å oppnå ein god økologisk og kjemisk tilstand i
kyst, vatn og vassdrag. Dette er styrt gjennom ei regional plan som sett miljømål i kvar
vassførekomst, der sektormyndigheiter som kommunar, har ansvar for tiltak for å nå desse
måla . Kommunen har og muligheiter til å fremme sine interesser og prioriteringar i planen.
Vassforskrifta krev og vil krevje administrative og økonomiske ressursar i oppfølginga. Det er
derfor viktig at kommuneleiing er godt informert om arbeidet».
-> Anbefaler dette som sak for Rådmannsutvalget 15.2.18

-

Styremedlem 110-sentralen 2018-2021 fra ORKide.
Ragnhild Helseth, Kristiansund, foreslått videre med Eilif Magne Lervik, Sunndal, som vara.
Invitasjon fra fylkeskommunen til å opprette Klimanettverk på Nordmøre spes. for
klimavennlige innkjøp og klimavennlig arealplanlegging.
o Tilskudd 25.000 pr kommune
o Sunnmøre Regionråd deltar
o Tingvoll stiller seg positive til å være med å dra et nettverk.
o Kristiansund kommune har invitert ORKide-kommunene om å delta i
klimaregnskapsarbeid.
Varde AS ønsker å diskutere med regionrådet om det samlede arbeidet med
arbeidsinkludering på Nordmøre kan samordnes bedre for å bedre effekt og lavere
kostnader.
Henvendelse fra Kvernberget vekst

-

-

-

Forslag til vedtak
Sakene tas til orientering.

VEDTAKSSAKER
Sak 78/17

Uttalelse til Utviklingplan HMR

Uttalelsen blir ettersendt.
Forslag til vedtak
ORKide – Nordmøre regionråd vedtar vedlagte uttalelse til Utviklingsplanen for Helse Møre og
Romsdal for 2018 – 2021.

DRØFTINGSSAKER
Sak 79/70

Interkommunalt samarbeid – Skansen 2.0

Prosjektet Skansen i Aure kommune startet i 2009 i regi av IKT Orkide for digitalisering av tekniske
arkiv for kommunene. Arbeidet forventes ferdigstilt 1. halvår 2018. En videreføring av Skansen
innebærer tilbud om nye tjenester. På oppdrag fra Aure kommune har aPOINT AS utarbeidet en
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skisse til videreføring av Skansen til et felles ressurs- og kompetansesenter for datastøttede
kommunale tjenester innen fagene:
- Post & arkivtjenester
- Byggesaksbehandling
- Plantjenester
aPOINT AS v/Nils Erik Pettersen vil orientere om prosjektet.
Forslag til vedtak
Diskuteres i møtet.

Sak 80/70

Eventuelt
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