REFERAT FRA
KOLLEGIEMØTE 2/2014
12.-13. juni 2014
Angvik Gamle Handelssted, Gjemnes
Til stede:

Aure:
Averøy:
Gjemnes:
Halsa:
Kristiansund:
Rindal:
Smøla:
Sunndal:
Surnadal:
Tingvoll:
Sekretariatet:

Ingunn Golmen
Ann Kristin Sørvik og Knut Mostad
Odd Steinar Bjerkeset og Birgit Eliassen
Ola Rognskog (dag 1), Ivar Betten og Peter Ardon (dag 1)
Per Kristian Øyen) og Just Ingebrigtsen
Ola Heggem (dag 1)
Roger Osen og Birgit Eckhoff
Ståle Refsti og Per Ove Dahl
Mons Otnes (dag 1), Lilly Gunn Nyheim og Knut Haugen
Peder Aasprang og Olaug Haugen
Heidi J. Gjersvold og Cathrine E Husby

Forfall:
Andre:

Birgit Reisch, Olav Martin Folde, Ove Silseth og Ole Bjørn Moen
Rigmor Brøste, Ass. Fylkesmann, Steinar Holm IKT ORKidé

Odd Steinar Bjerkeset ønsket velkommen til Gjemnes med en presentasjon av kommunen. Elev og
lærer ved Gjemnes kulturskole stod for kulturelt innslag med sang og pianomusikk. Ingunn Golmen
refererte hva som er gjort i regi av ORKidé siden kollegiemøtet i februar.
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Konsekvensutredning Helse Møre og Romsdal – prosess, ansvar og
tidsplan

Rådmann Birgit Eliassen orienterte om de tre prosessene for utredning av Sjukehuset i Nordmøre og
Romsdal (SNR). Den lokale konsekvensutredning for tomten(e) og utviklingen i nærområdet som
følge av sykehuslokalisering (Kommunene), den regional konsekvensutredning om overordnede tema
(HMR) og HMR sin idefaseprosess.
Viktig å merke seg fristene for høring her: lokal KU: 1.9.2014, vedtak i juni om utlegging i hver
kommune, regional KU: 15.9.2014, legges ut 26.6.2014 av HMR og
Idefaseutredning: 1.10.2014, legges ut 14.8.2014 av HMR
Vedtak: En arbeidsgruppe, bestående av Stein Kulø, Kristiansund kommune, rådmann Olaug Haugen
og rådmann Birgit Eliassen ble nedsatt for å jobbe frem saksunderlag til høringsfristene.
Nytt kollegiemøte 22. og 23. august i Surnadal, hvor hovedtema vil være Konsekvensutredning Helse
Møre og Romsdal.
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Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff

Inger Lise Sevaldsen og Hanne Gravem Brevik fra Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal informerte
om ungdomsoppfølging og ungdomsstraff – straffereaksjoner for ungdom mellom 15 og 18 år som
har begått alvorlig og/eller gjentatt kriminalitet. Målsettingen er å forebygge nye lovbrudd og
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motvirke en videre kriminell utvikling på individnivå. Metoden forutsetter gjensidig forpliktende
samarbeid mellom offentlige tjenester og faggrupper.
Konfliktrådet ønsker å inngå samarbeidsavtaler med kommunene.
Vedtak: Det skal utarbeides et felles saksfremlegg som kommunene kan bruke i sin behandling av
samarbeidsavtalen med konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal. Sekretariat sammen med rådmann
Just Ingebrigtsen utarbeider saksfremlegget, svarfrist 15.sept.
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IKT ORKidé – framtidig strategi

Pål Godard prosjektrådgiver i Evry Consulting la fram rapport om forslag til organisering og plan for
gjennomføring i kommunene. Forslag til ny organisering av IKT ORKidé går ut til høring i kommunene
i løpet av andre halvår 2014 med svarfrist 31.12.2014.
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Fremtidens ORKidé

På bakgrunn av rapporten fra Telemarksforskning ble det satt ned en arbeidsgruppe, bestående av
rådmenn, Kirsten Stensø Skaget, Birgit Eliassen og Peter Ardon. Gruppens mandat var å legge frem
et forslag på fremtidig organisering av ORKidé.
Birgit Eliassen og Peter Ardon presenterte arbeidsgruppens innstilling.
Vedtak: Kollegiemøtet støtter arbeidsgruppens forslag til saksfremlegg, og sender det ut til
kommunene til politisk behandling, med frist for tilbake meld 15.oktober.
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Fylkesmannens halvtime

Rigmor Brøste, assisterende fylkesmann informerte.


Afternoon tea avholdes på slottet i oktober, med tema Aktiv alderdom. Målgruppen er 67 +
som gjør en ekstraordinær og viktig innsats. Frist for innsending av forslag satt til 18.juni.



Elektronisk dokumentutveksling – EDU
Går bort i fra dagens løsning med utskrift og ordinær postgang. Dokumenter sendes
elektronisk via en sikker kommunikasjon. Fylkesmannen i Møre og Romsdal ønsker å starte
en pilot med Orkidé-kommunene, deretter Romsdal og Sunnmøre.



Kommunereform
Kommunereformarbeid anbefales å starte i regionrådene, ved å bruke regionrådene som en
inngangsport for reformen. Ansettelse av prosessveileder hos fylkesmannen er planlagt i
august /september. Det ønskes innspill på hvilken kompetanse stillingen bør stille krav om og
hvilke egenskaper som er viktig i en slik stilling.
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Kommunereformen: Hvilken rolle skal ORKidé ta?

Oppsummering av fylkesmannens halvtime ved Ingunn Golmen. Utfordringen ligger i hvordan få
innbyggerne til å forstå hvorfor en skal ha reform.
Vedtak: Orkidé søker fylkesmannen om prosjekt midler med bakgrunn i at fylkesmannen ønsker å
bruke regionrådene som en inngangsport for reform

PROGRAM DAG 2:
7

Uttalelser

Leder Ingunn Golmen ønsket god morgen Nordmøre.

Søknad om permisjon fra verv i arbeidsutvalget
Rådmann Olaug Haugen har søkt permisjon ut perioden fra arbeidsutvalget, med bakgrunn i stor
arbeidsmengde i egen kommune.
Vedtak: Permisjon innvilges. Kirsten Stensø Skaget, rådmann på Smøla overtar Olaug Haugen sin
plass i arbeidsutvalget. Rådmanngruppa blir utfordret til å skaffe ny vara i arbeidsutvalget for Kirsten
Stensø Skaget.

Uttalelser


«Et enklere tiltakssystem tilpasset brukerens behov»
Regjeringen har sendt ut et nytt høringsforslag om tiltak; «Et enklere tiltakssystem tilpasset
brukernes behov» med høringsfrist 4.august 2014. I høringsnotatet foreslås det å forenkle
og slå sammen ordninger innenfor avklarings- og oppfølgingsområdet. Fire tiltak blir til to.
Samtidig foreslås det å anskaffe disse tjenestene gjennom en ordinær anbudskonkurranse.



«Funksjonsinndeling av fylkesveinettet i Møre og Romsdal»
Varaordfører Lilly Gunn Nyheim ønsket en støtte fra ORKidé på funksjonsfordeling av
fylkesveinettet i Møre og Romsdal. Nyheim fikk uttalelsen for å legge frem for fylkestinget.



«Gode prosesser – en forutsetning for å lykkes»
Helse Møre og Romsdal har gjort vedtak om å omgjøre Barneavdelingen i Kristiansund, Øre-,
nese-, halsavdelingen og Øyeavdelingen i Molde, til 5- døgns poster. Dette uten at
konsekvenser faglig og økonomisk er tydeliggjort, ROS-analyser mangler og de ansattes
representanter har ikke fått informasjon om saken i et slikt tidsperspektiv at de gis anledning
til å diskutere og drøfte forslagene slik Hovedavtalen krever i omstillingsprosesser. At styret
til tross for dette forlegges saken er uforståelig for kommunene i Nordmøre og Romsdal.
Med det bakteppet ble en fellesuttalelse fra ROR og ORKidé utarbeidet og sendt Helse Møre
og Romsdal.



«Et fullverdig og robust sykehus i Møre og Romsdal plassert på Nordmøre»
Pressemelding utarbeidet og sendt til avisredaksjoner på Nordmøre, NRK og TKTV. Orkide
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bekrefter sin posisjon om at Sykehuset i Nordmøre og Romsdal må lokaliseres på Nordmøre.
Orkide og kommunene på Nordmøre vil endelig uttale seg til valg av sjukehustomt når den
regionale analysen foreligger.
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Vold i nære relasjoner

Politioverbetjent i Møre og Romsdal, Anniken Stormyr orienterte om politiets arbeid i forhold til vold
i nære relasjoner.
Politiet vil ta initiativ til lokalt samarbeid om forebygging av vold i nære relasjoner gjennom
politirådene og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Kommunene vil
oppfordres til å utarbeide kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære
relasjoner. Kontakt Stormyr for videre oppfølging og bistand.
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ACT Assertive Community Treatment

Birgit Eckhoff orienterte om ACT teamet på Nordmøre - Aktivt oppsøkende behandlingsteam, en
behandlingsmodell innen psykisk helsevern.
En arbeidsgruppe har vurdert videreføring av ACT som varig tilbud, konklusjonen ble:
 Videreføring av ACT
 Forutsetter tilskuddsordning og utgiftsfordeling som i dag
 Overgang fra ACT til FACT fra 1. januar 2016
 Overgang fra kommunal forankring til forankring i Helse Møre og Romsdal fra 1. januar
2016
 Alle kommuner, eventuelt med unntak av Gjemnes og Eide som er medlemmer i ACT
Romsdal, får nytt tilbud om deltagelse i FACT Nordmøre innen juni 2015. Kan også gå inn
i ACT samarbeidet på et tidligere tidspunkt om ønskelig.
Vedtak: Kollegiemøtet stiller seg positiv til arbeidsgruppas konklusjon.

10 Administrativ ressursbruk ORKidé
Sekretariat har bedt leder og nestleder om en tilbakemelding på hvilke saker/arbeidsområder i
ORKidé som skal prioriteres, da dagens timer ikke rekker til de arbeidsoppgaver som skal gjøres, og
det så langt i år har vært overforbruk på timer.
Heidi Jørgensen Gjersvold fra sekretariatet orienterte om hva sekretariatet gjør og hvilken
kompetanse de innehar.
Vedtak: Kollegiemøtet vedtok å øke administrativ ressurs opp til 100 % ut året. Dette finansieres ved
å øke kontingenten til medlemskommunene med 5 kr pr innbygger ut året.

4

