REFERAT KOLLEGIEMØTE 4/2014
13. OG 14. NOVEMBER 2014
Averøy kommunehus dag 1 og Håholmen Havstuer dag 2
Tilstede:

Aure:
Ingunn Golmen
Averøy:
Ann Kristin Sørvik og Knut Mostad
Gjemnes:
Odd Steinar Bjerkeset (dag 1)og Birgit Eliassen (dag 1)
Halsa:
Ola Rognskog (dag 1) og Peter Ardon (dag 1)
Kristiansund: Kjell Neergård og Just Ingebrigtsen (dag 1)
Rindal:
Ola Heggem (dag 1) og Birgit Reisch (dag 1)
Smøla:
Roger Osen
Sunndal:
Ståle Refsti
Surnadal:
Lilly Gunn Nyheim og Knut Haugen
Tingvoll:
Peder Aasprang og Olaug Haugen
Administrasjon: Heidi J. Gjersvold og Monika Eeg

Forfall:

Kirsten S. Skaget, Olav Martin Folde, Ove Silseth, Ole Bjørn Moen, Per Kristian Øyen,
Per Ove Dahl
Rigmor Brøste, Ass. Fylkesmann (dag 1), Ole Helge Haugen, Fylkesplansjef (dag 1)

Andre:

Torsdag 13.november
Ordfører Ann Kristin Sørvik ønsket velkommen til Averøy med presentasjon av kommunen, og et
innslag fra kulturskolen med sang og piano.
Leder Ingunn Golmen, ønsket velkommen til kollegiemøtet og orienterte om hva ORKide med hva
som refererte hva som er gjort i regi av ORKidé siden kollegiemøtet i august.

Brev/uttalelser:
A: Politireform; Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer.
ORKidé sender et felles brev til Justis og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet og
Mørebenken ang politireformen. Hvor man påpeker det man sendte inn i høringsuttalelsen.
Rindal ønsket å benytte seg av reservasjonsretten i denne saken.

Aktuelle saker som det diskutert om ORKidé skulle gi uttalelse på:
A: Høring – Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten:
Bakgrunn:
Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon
ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt å oppheve enkelte bestemmelser i lov 28.
juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som omhandler boplikt.
Høringsfrist: 15.01.2015.
ORKidè utarbeider en felles uttalelse på dette. Averøy kommune jobber fram forslag til uttalelse, som
vil bli sendes rundt på e-post for godkjenning.

B: Høring - Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper:
Bakgrunn:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender ut forslag om endringer i lov om
interkommunale selskaper (IKS) på offentlig høring. Endringene skal sikre at loven er i tråd med
forpliktelsene vi har gjennom EØS-avtalen. Høringsfrist: 05.02.2015.
ORKidè utarbeider en felles uttalelse. Halsa kommune jobber fram forslag til uttalelse, og vil bli sendt
rundt på e-post for godkjenning.

Strategisk næringsplan
Bakgrunn:
Felles strategisk næringsplan er vedtatt i alle 11 Nordmørskommunene. Etter strategisk næringsplan
ble lansert er kommunereformen kommet, kommunereformen er prioritert område. Med bakgrunn i
begge sakenes kompleksitet og størrelse blir kommunereform prioriter, og arbeidet med strategisk
næringsplan utsatt. Arbeidet med å koordinere næringsressursene i regionen fortsetter parallelt.

Fremtidens ORKidé:
Monika Eeg fra administrasjonen gikk gjennom tilbakemelding fra kommunene. Alle kommunene har
behandlet saken, bortsett fra en som behandler den 11.desember.
Arbeidsutvalget begynner å jobbe med strategidokumentet i desembermøtet, kollegiet inviteres til
workshop 23.januar 2015. Utkastet til strategidokument sendes kommunene senest 1.februar om
noen ønsker å diskutere før det blir behandlet i kollegiemøtet 15.februar 2015. Etter behandling
kollegiemøtet sendes dokumentet ut til kommunene til endelig behandling.
Kollegiemøtet slutter seg til oppsatte framdriftsplan, at kommunen betaler 10 kr innbygger fram til
jul 2015, og at det ikke vil skje organisatoriske endringer i ORKidé før august 2015.

Fylkesmannens halvtime, Rigmor Brøste assisterende fylkesmann
Ros fra fylkesmannen til ORKide etter felles formannskapsmøte 22.oktober 2014. Skjedd mye i
ORKide, gledelig å se at ORKide tar tak. Måten det blir tatt tak i, og måten det jobbes på synes god.
Bruk de møteplassene som er allerede etablert – med temamøter eks:
- Eiendomsskatt
- Kommuner med mye penger på bok
- Kraftinntekter
- Virksomhetsoverdragelse
Hvordan når budskapet i tenketanken ut til folket/kommunene?
Referatet fra tenketanken ligger på fylkesmann sin hjemmeside.
Verktøykasse – www.kommunereformen.no
Ikke lov å ha bindene folkeavstemmning, kun rådgivende
Tips til folkeavstemning og innbyggerundersøkelser;
Bruke profesjonelle til å gjennomføre det

Kommunereform
Leder Ingunn Golmen, innledet om ORKide sitt arbeid og rolle i forbindelse med kommunereformen.
Orkidé skal legge til rette for at kommunene skal drive frem prosessen mest mulig koordinert, og
bidra til at kommunene gjennomfører nødvendige tiltak innenfor et akseptabelt tidsløp.
Rådmann i Averøy Knut Mostad gikk gjennom sitt forslag til prosessplan kommunereformen som blir
lagt frem for averøy kommunestyre. Andre kommuner står fritt til å benytte den om de ønsker.
Arbeidsutvalget foreslår at det ansettes en prosessleder i 100% stilling fra 1.1.2015. Det er en
engasjementstilling i 1,5 år, og den lyses ut. Hvor vedkommende blir ansatt avhenger av søker, men
skal sees i sammenheng med dagens administrasjon hos Nordmøre Nærinsgråd.
Stillingen blir lyst ut som et to årig engasjement etter innspill fra assisterende fylkesmann.
Arbeidsutvalget står for ansettelsen.

Skolenettverk
Astrid Mogstad Høivik, leder Nettverk Nordmøre og Gro Magnhild Brønstad, nestleder Nettverk
Nordmøre informerte om deres arbeid. Nettverk Nordmøre er et samarbeid mellom Aure, Averøy,
Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll om kommunal og regional
barnehage- og skole utvikling.Nettverket har som overordnet målsetting å bidra til å øke kvalitet i
grunnskoler og barnehager på Nordmøre til det beste for barn og elever.
IKT skole og nettverk Nordmøre jobber sammen om Kvalitetslosen
For mer informasjon: www.nettverk-nordmore.no

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal
Heidi Jørgensen Gjersvold fra administrasjonen informerte om prosessen og arbeidet som gjøres
rundt lokaliseringen for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal.

Fredag 14.november
Energisparekontrakter, Turid Strøm prosjektleder
Hovedmål er å styrke kommunenes gjennomføringskraft innenfor energi- og klimatiltak ved innføring
og bruk av felles løsninger, kompetansehevingstiltak og utvikling av fagsamarbeid. Kommunene Aure,
Halsa, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll er med i prosjektet. Det viktigste arbeidet i er å
finne gunstige finansieringsløsninger for den enkelte kommune, eller flere kommuner sammen, for å
gjennomføre investeringer som sparer energi og er økonomisk lønnsomme. Videre er innføring av
energioppfølgingssystem og opplæring av kommunenes driftspersonell viktige tiltak i prosjektet.

Samordning av næringsressursene i regionen, Trond Aasgård, FG Eiendom
Trond Aasgård representerer en av seks næringslivsledere som var initiativtakere til rapporten
«Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter» som er skrevet av PWC på
oppdrag fra Kristiansund kommune, de 6 næringsaktørene og næringsforeningene Averøy
Næringsforum, Kom Vekst og Nordmøre Næringsråd. Trond gikk gjennom hovedtrekkene i
rapporten, og la frem deres syn på saken og hvordan dette kunne løses for Nordmøre sin del. Målet
måtte være en felles næringsforening for Nordmøre.
Monika Eeg orienterte om arbeidet som var igangsatt blant næringsforeningene hvor man skal se på
hvordan man best kan utnytte ressursene bedre i fellesskap.

Dette er en prosess som må forankres i den enkelte næringsforening, og kommunene er medlemmer
eller eiere i næringsforeningene på Nordmøre og bør av den grunn delta i prosessen men ikke ha en
styrende rolle.
ORKide synes det er spennende arbeid, og støtter prosessen med å prøve å samle resursene som blir
brukt til næringsutvikling og næringspolitikk til en felles organisasjon for Nordmøre, og når det
foreligger konkrete planer så kommer saken tilbake til arbeidsutvalget.

Etablering av ingeniørstudiet i undervannsteknologi, Kristin S. Aas, aPoint AS
Møre og Romsdal Fylkeskommune og Høgskolen i Bergen jobber for å få opprettet ingeniørstudie i
undervannsteknologi ved høyskolesenteret i Kristiansund. aPoint er engasjert for å gjøre jobben.
I Norskehavet er det et stort antall subseabrønner. Regionen vår er i fremste rekke innen subseaaktivitet, samtidig som Subsea-bransjen står foran et skifte i teknologi og i dette ligger et økt behov
for høyere kompetanse. På bakgrunn av dette søkes det å etablere en ingeniørutdanning i
Kristiansund som drar nytte av næringslivet, og tilpasser seg behovene lokalt. Det mangler fortsatt
grunnleggende finansiering for at prosjektet skal kunne realiseres. ORKidé kommunene har fått
forespørsel om å bidra til etableringen av vet slik studie.

Visit Nordmøre og Romsdal – veien fremover, Roar Harsvik, daglig leder
Den 23.september i år ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i «Destinasjon Kristiansund &
Nordmøre» i Angvik Gamle handelssted, Angvik. Styrene i Destinasjon Kristiansund & Nordmøre AS
og Destinasjon Molde & Romsdal AS har inngått en fusjonsplan for fusjon av selskapene.
Generalforsamlingen vedtok enstemmig at selskapet endrer navn til Visit Nordmøre & Romsdal AS.
Daglig leder Roar Harsvik orienterte om planen videre for selskapet.

Klinisk samhandlingsutvalg for barn og unge er under utvikling.
Britt Valderhaug Tyrholm fra Helse Møre og Romsdal orienterte om arbeidet med Klinisk
samhandlingsutvalg, samt de ulike utvalgene som er i regi av helse Møre og Romsdal.

Fylkeskommunens internasjonale arbeid
ved Birgit Aarønes, internasjonal koordinator Møre og Romsdal fylkeskommune.
Fylkeskommunen benytter seg av internasjonalt arbeid for å bidra til ei god utvikling i Møre og
Romsdal, og leverer gode tjenester til innbyggerne. Internasjonal innsats er et verktøy for å nå de
målene som fylkeskommunen har satt innen samferdsel, videregående skole, regional utvikling,
kultur og helse, samt å hente økonomiske midler tilbake til Norge. Fokuset og arbeidet er særlig
rettet mot EU og EØS, og hvor de finner de viktigste programmene for prosjektarbeid og støtte.
Fylkeskommunen har et særlig fokus på miljø og klima. Gjennom deltakelse i ulike
interesseorganisasjoner og arbeidsgrupper, kan de samarbeide på tvers av landegrensene og bidra til
å påvirke de politiske prosessene.

