MØTE I ARBEIDSUTVALGET
Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé)
Nr. 08/2015
Tid:
Sted:

Fredag 5.juni 2015
Nordmøre Næringsråds lokaler, Kristiansund

Til stede:

Ingunn Golmen, Birgit Eliassen, Kirsten Stensø Skaget, Ståle Refstie, Ann Kristin
Sørvik og Line Hoem
Ann Kristin Sørvik
Eivind V. Ryste, Møre og Romsdal Fylkeskommune, observatør
Roland Mauseth (sak 82/15), prosessleder kommunereformen
Heidi J. Gjersvold og Monika Eeg, administrasjonen

Forfall:
Andre:

Saksunderlag:
Sak 77/15
Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkallingen ble godkjent
Sak 78/15

Godkjenning av referat fra møtet 5.juni
Referat følger vedlagt

Vedtak:

Referatet godkjennes med signaturer

Sak 79/15

Møteplan høst 2015/vår 2016
Møteplanen som ble drøftet i sak 69/15, ble lagt fremlagt i møtet og justert etter
en gjennomgang.

Vedtak:

Møteplanen er vedtatt, og sendes ut til kommunene.

Sak 80/15

Økonomirapportering pr. 30.juni2015
Halvårsregnskapet ble lagt frem og gjennomgått i møte.

Vedtak:

Arbeidsutvalget tar regnskapet til etterretning

Sak 81/15

Ny profil
Bakgrunn
Under sak 4 vedtektsendringer på årsmøte i Sunndal den 18.juni ble det gjort
vedtak om å endre navn til «Nordmøre Regionråd – ORKide». Dette gjør at
eksisterende logo ikke innehar riktig navn. ORKide mangler en tydelig profil i sitt
arbeid så dette er også en mulighet til å få utarbeidet en profilerings mal for
brevark og presentasjoner.
Dagens logo:

Sekretariat: Nordmøre Næringsråd
Pb. 161, 6501 Kristiansund
Telefon: 71 57 02 80 • Faks: 71 57 02 81
firmapost@nnr.no•www.orkideportalen.no

Vurdering
Man vel kan velge å ta utgangspunkt i dagens logo, og modernisere den, eller man
kan utarbeide en helt ny logo som benyttes. Sistnevnte vil være en større prosess.
Vedtak:
1) Man moderniserer dagens logo til å tilpasse seg det nye navnet.
Administrasjonen får fullmakt til å hente inn tilbud og legge frem forslag til en
justering av eksisterende logo og lage en ny profilerings mal for Nordmøre
regionråd - ORKide på neste møte i arbeidsutvalget.
2) Arbeidet skal ikke overstige et beløp på NOK 30 000 kr.

Drøftingssaker:
Sak 82/15

Kommunereform - orientering fra prosessleder september 2015
Prosessleder viser til AU-sak 74/15: kommunereform – videre prosess” og til Sak
KM 18/15 “Kommunereform – felles prosess frem mot juni 2016” som regionrådet
behandlet i kollegiemøtet i Sunndal 19. Juni.
I Sunndal ble det bestemt å avholde et felles formannskapsmøte i overgangen
august/september for å avklare videre tidsplan og prosess. Dette møtet ble holdt
31.08 i Kristiansund. Prosessleder utarbeidet et notat til i nær dialog med
kommunenes kontaktpersoner og regionrådsleder. Notatet var utsendt sammen
med innkallingen. Utkastet av notatet har også vært sendt på sirkulasjon til AU for
evt. tilbakemelding, i mangel av møtearena før 04.09.
Prosessleder vil i AU-møtet gå igjennom forslag til oppfølging av felles
formannskapsmøte, og ber om tilbakemelding på dette. Jeg viser også til vedlegg
til prosessnotatet, som inneholder fire konkrete forslag i så måte, og til forslag til
tidsplan m/aktiviteter.
Rapportering på andre aktiviteter
Utredninger og undersøkelser:
Telemarksforskning har levert delrapport 1 og 2 i kommuneutredningen i henhold
til plan. Videre utredningsarbeid pågår. To alternativer er etteranmeldt i
kommuneutredningen:
 Hemne-Halsa-Snillfjord-Aure
 Halsa-Surnadal-Rindal (bestilt kun av Surnadal)
Telemarksforskning vil oppdatere delrapport 1 og 2 til å inkludere disse
alternativene til delrapport 3 offentliggjøres medio september.
Innbyggerundersøkelsen for Aure, Smøla, Halsa, Surnadal, Rindal, Tingvoll, Averøy
og Kristiansund ble gjennomført i siste halvdel av juni og rapport ble gjort offentlig

14. juli, i henhold til kommunenes eget ønske. Fem av kommunene har i tillegg
gjennomført en tilsvarende internettundersøkelse.
Alle faktagrunnlag ligger tilgjengelig på www.orkideportalen.no.
Media og kommunikasjon:
 pressemeldinger om delrapporter kommuneutredning og om
innbyggerundersøkelse
 Facebook-side ”Kommunereform Nordmøre” er etablert og vil bli lansert
samme uke som AU-møtet
 Kommunereform-sider på www.orkideportalen.no er under oppbygging
 Felles filområde for kommunereformen er etablert på orkidénett, tilgjengelig
fra kommunenes intranett
 Prosessleder tar initiativ overfor Tidens Krav for å drøfte aktuelle tema for
redaksjonell formidling i høst
Møtearenaer:
Felles formannskapsmøte er vist til. Alle kommuner som inngår i ett eller flere
alternativer i kommuneutredningen, også nabokommuner til Nordmøre, er invitert
inn.
Siden sist AU-møte har prosessleder vært på besøk til Eide, Rindal, Sunndal,
Gjemnes og Halsa kommuner, orientert på folkemøte i Halsa, deltatt på bymøte i
regi av Fylkesmannen og orientert for styrene i Kom Vekst og Nordmøre
Næringsråd.
Kontaktpersonnettverket har hatt to telefonmøter, ett fysisk møte (31.08) og
hyppig mailutveksling. Hemne og Halsa kommuner deltar i dette nettverket og
Snillfjord er nå invitert inn.
Prosessleder har regelmessig administrativ dialog med Fylkesmannen og de andre
regionrådene og har også vært på ett samarbeidsmøte i juni. 3. september
inviterer Fylkesmannen til nytt møte, for at regionrådene skal gi innspill til
Fylkesmannens prosess fremover.
Videre organisering av arbeidet
Kommunereformarbeidet er en stor prosess som krever tydelig forankring også
underveis mellom større milepæler. Prosessleder viser til praksis for andre
regionrådsprosjekter som rapporterer til AU, og vil invitere utvalget til å diskutere
en tilsvarende formell organisering for kommunereformarbeidet.

Vedtak:

Arbeidsutvalget slutter seg til prosessleders forslag til videre oppfølging av
kommunereformen. Herunder også å legge til rette for/bistå kommuner som
ønsker å gå videre med samtaler, og ekstern formidling om hvor reformprosessen
står administrativt. AU ber også om at det blir laget en liste over tiltak som
prosessleder kan bistå kommunene med fremover, samt beskrivelse av hvert tiltak.

Sak 83/15

Strategidokument 2016-2019
Bakgrunn
I vedtaket kommunene gjorde med Fremtidens ORKide har arbeidsutvalget fått
oppdrag/mandat til å utarbeide et forslag til strategidokument 2016-2019. Dette
arbeidet er ikke påbegynt og bør påbegynnes.
Forslag til fremdrift:
Dato
4.september
2.oktober
5.oktober
4.november
November

Hva
Arbeidsgruppe oppnevnes som kan bistå administrasjonen
med utarbeidelse
En grov skisse til innhold legges frem på AU møtet
Bearbeidet grov skisse sendes kommunene for innspill
Strategidokumentet behandles på kollegiemøtet
Strategidokumentet sendes ut for behandling i
medlemskommunene.

Vedtak:

Arbeidsgruppen består av Kirsten Stensø Skaget og Birgit Eliassen og de vil legge
frem et forslag på neste AU møte. De bruker administrasjonen ved behov.

Sak 84/15

Prosjektleder til koordinering av arbeidet med sykehussaken.
I kollegiemøtet 17.04.2015 ble det lagt frem et forslag på å engasjere en
prosjektleder som skulle jobbe videre med, og koordinere arbeid rundt
sykehussaken. Finansieringen var foreslått som et spleiselag mellom alle
kommunene ut fra antall innbyggere. Det ble vedtatt at saken skulle sendes ut til
kommunene til behandling.

Vedtak:

Den planlagte stillingen som prosjektleder til koordinering av arbeidet med
sykehussaken utgår. Kommunene som har takket ja til å bli med på spleiselaget får
tilbakemelding om avgjørelsen og formidler at det er funnet en annen løsning.

Sak 85/15

Samhandlingsstrukturer/utvalg med Helse Møre og Romsdal
Med bakgrunn i stadig henvendelser fra Helse Møre og Romsdal om deltakelse i
forskjellige samhandlingsutvalg, synes det nødvendig å gå gjennom regionrådet sin
representasjon i samhandlingsarenaen med helseforetaket. Det ble også tatt opp i
kollegiemøtet 17.april, fra ledelsen i Helse Møre og Romsdal, om
samhandlingsstrukturen skulle brukes aktivt inn i planleggingsarbeidet med
Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Brev og oversikt fra samhandlingssjefen ligger
vedlagt.
Helse Møre og Romsdal ber om en representant til arbeidsgruppe for utvikling av
framtidsrettet pasientforløp for den multisyke pasient. Arbeidsgruppa får i
oppdrag å utvikle et generelt forløp, fra hjem til hjem, som mellom annet legger
vekt på følgende: Kvalitetssikring og pasientsikkerhet i overgangen mellom
tjenestenivåene, kompetanseoverføring, forebygging av innleggelser, mm.
Forslag til representant kan legges frem i møtet.

Vedtak:

Det sendes et brev til Helse Møre og Romsdal hvor det påpekes at enkelte
kommuner har deltatt i, og lagt ned masse arbeid i tre pasientforløp tidligere, som
ikke blir brukt hverken av kommuner eller helseforetaket. Videre oppnevning av
personer til arbeidsgrupper i samhandlingsarenaene i Helse Møre og Romsdal
overlates til samhandlingsvalget i Nordmøre Regionråd – ORKidè.

Orienteringssak:
Sak 86/15

Regionalt senter for samhandling og helseinnovasjon
Birgit orienterte om status i arbeidet.
Arbeidsgruppen består av Birgit Eliasen, Olaug Haugen, Arne Ingebrigtsen og Heidi
Jørgensen Gjersvold. Heidi Jørgensen Gjersvold foreslås som prosjektleder for
forprosjektet.
Monika Eeg bekreftet at det var mulig å frikjøpe Heidi Jørgensen Gjersvold i 50%
frem til 1.oktober og 100 % stilling fra 1.oktober og ut året.

Vedtak:

Arbeidsutvalget støtter forslaget om at Heidi J. Gjersvold blir prosjektleder for
forprosjektet ut året. De går derfor inn for å frikjøpe henne ut året.

Referat godkjent:

_______________________________

____________________________

