REFERAT FRA
KOLLEGIEMØTE 3/2013
2.-3. oktober 2013
Smøla havfiskesenter, Smøla
Til stede:

Forfall:

Gjester:
Andre:

Aure:
Averøy:
Eide:
Gjemnes:
Halsa:
Kristiansund:
Rindal:
Smøla:
Surnadal:
Tingvoll:
Aure:
Averøy:
Eide:
Sunndal:
Rindal:
Fylkesmann:
Fylket:
Sekretariat:

Ingunn Golmen
Knut Mostad
Ole Bjørn Moen
Odd Steinar Bjerkeset og Birgit Eliassen
Ola Rognskog og Peter Ardon
Per Kristian Øyen (dag 1) og Karl Kjetil Skuseth
Ola T. Heggem (dag 2)
Roger Osen og Kirsten Stensø Skaget
Mons Otnes og Knut Haugen
Peder Aasprang og Olaug Haugen (dag 1)
Martin Olav Folde
Ann Kristin Sørvik
Ove Silseth
Ståle Refsti og Per Ove Dahl
Bjarne Norlund
Lodve Solholm
Eivind Vartdal Ryste (dag 2)
Signe Sefland og Monika Eeg

Program dag 1:
Kollegiemøtet ble åpnet av leder Mons Otnes. Etterfulgt av ordfører Roger Osen som ønsket
velkommen til Smøla med en presentasjon av kommunen og ungdommer fra kulturskolen som
presenterte et kulturelt innslag med fiolin, gitar og bass.

1

ORKidé – utfordringer og muligheter

Mons Otnes gikk gjennom kollegiets muligheter og utfordringer slik han ser det. Debatten om ny
kommunestruktur, lokaliseringsalternativer til nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal,
befolkningsveksten på Nordmøre, felles strategisk næringsplan og konsensusprinsippet som
beslutningsmodell for ORKide.

2

Destinasjonsselskapet – framtidig organisering innen reiselivet

Nærings og Handelsdepartementet har igangsatt en nasjonal strukturprosess innen
reiselivsnæringen. Roar Harsvik fra Destinasjon Kristiansund & Nordmøre AS orienterte om dette, og
prosessen som er igangsatt med å slå sammen Nordmøre og Romsdal til ett reiselivsselskap. Det er
igangsatt en bredt forankret endringsprosess som ser ut til å gå godt. Se vedlagte presentasjon.

3

Felles sjøarealplan for Nordmøre
- prosess, framdrift og viktige problemstillinger

Jens- Eric Eliassen begynte tidligere i høst i jobben som prosjektleder for Felles sjøarealplan på
Nordmøre. Han presenterte organisering, forankring og avgrensning av oppdraget, samt mål,
hvordan arbeidet nå legges opp, og hva slags nytte som tenkes å komme ut av dette. Han informerte
også om viktige hensyn som må ivaretas i prosessen mot en felles sjøarealplan. Se vedlagte
presentasjon.

4

IKT ORKidé – framtidig strategi

Steinar Holm og Kirsten Stensø Skaget orienterte om strategiprosessen til IKT ORKide.Det er mye
engasjement og stor aktivitet i IKT ORKide. LØP prosjektet er i rute og vil være i full drift fra 1.januar
2014. Det som er viktig for IKT er å videreutvikle de de mener er i fokus. IKT løsningene er på plass
noe som gir store muligheter for tjenestesamarbeid. Spørsmålet er hvem som skal ta tak i dette? IKT
ORKide? Det er mer gevinstpotensialet i samarbeidet som man ikke klarer å ta i bruk. Sentrale
spørsmål fremover er hvem skal gjøre hva, hvilke funksjoner skal være felles og lokalt? førstelinje,
servicekontor, sentralbordtjenester etc. Presentasjonen følger vedlagt.

5

Fylkesmannens halvtime

Fylkesmann Lodve Solholm presenterte den faste posten Fylkesmannens halvtime. Det ble presisert
at Fylkesmannen gjerne ønsker å få tilsendt aktuelle spørsmål fra kommunene på forhånd, da kan
Fylkesmannen ta med seg aktuelle fagfolk til møtet.
Ny regjering
Med ny regjering kan Fylkesmannens embetsoppdrag bli påvirket, siden Fylkesmannen er
regjeringens forlengede arm og skal påse at regjeringens politikk blir fulgt. Eventuelle endringer i
embetsoppdraget vil sannsynligvis ikke skje før i 2015, men noen indikasjoner på ny politikk har vi.
Det er bebudet at det skal skje en kommunereform. Fylkesmannen kan få en mer aktiv rolle i dette.
Det ble også påpekt i et innspill fra Mons Otnes at det er viktig at Fylkesmannen også bruker sine
kanaler inn til nasjonale myndigheter i saker som er viktig for Nordmøre. Dette ble bekreftet, at
Fylkesmannen gjerne bistår som døråpner eller deltar i delegasjoner inn mot departement og
regjering, så inviter gjerne Fylkesmannen med i viktige saker.
Politikeropplæring
21.oktober er det politikeropplæring på Vårsøg Hotell i Surnadal i regi av Fylkesmannen. Temaet er
rus, hvor det blir innlegg blant annet om alkohol og folkehelse, uteliv og politiets utfordringer knyttet
til rus. Påmelding på Fylkesmannens nettsider innen 11.oktober.
Besøk til kommunene
Fylkesmannen er i gang med å besøke alle kommunene i fylket, og tar i den anledning også med seg
direktørene sine i møte med kommunene. I besøksrunden er det lagt opp til at Fylkesmannen møter
alle Formannskapene og øverste administrativ ledelse i hver kommune. Møtene tar 3-4 timer
inklusive felles lunsj. 6 kommuner får besøk i 2013, disse kommunen gjenstår på Nordmøre:
Surnadal, Sunndal og Rindal. (Plan for kommunebesøk ble utdelt på Kollegiemøtet). I forkant får
kommunene tilsendt et dokument som sier noe om hvordan Fylkesmannen ser kommunen, et

kommunebilde. Dette er ikke nødvendigvis slik kommunen ser seg selv, men det er ment som et
grunnlag for diskusjon. For øvrig er det ønskelig at terskelen for å ta kontakt med fagfolk hos
Fylkesmannen skal være så lav som mulig.
Arrangement
 Grunnlovsjubileet: 17.mai 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin grunnlov. Barn og unge er
hovedmålgruppen for feiringen. Vi har en lokal arbeidsgruppe ledet av Fylkesmannen som lager
program for vårt fylke. Vi oppfordrer kommunene til å også markere lokalt. Averøy har allerede
planlagt dette. Det er laget en fin nettside for planlegging av slike arrangement, se
www.grunnloven200.no for masse ideer
 Statsborgerseremonien: I år var det veldig bra oppmøte av ordførere – aldri vært så bra som i år.
Neste års seremoni blir 24.mai 2014 kl. 12 på Seilet i Molde. Anbefaler ordførerne til å sette av
tid, tanken er at ordførerne skal få en enda mer aktiv rolle neste gang. Det blir også egne
kommunebord slik at de nye statsborgerne kan snakke med folk fra sin kommune.
 Rådmannsdag: Dette er noe nytt. Fylkesmannen inviterer 3 og 3 rådmenn til å komme på
fylkeshuset og møte fylkesmannen og alle direktørene. Her blir det også felles lunsj og samtale.
Viktig å bli kjent og komme på dialognivå.
 ROBEK- nettverk: Vi har i samarbeid med KS laget et ROBEK- nettverk der ROBEK- kommunene
har samlinger. En evaluering av dette vil komme neste år. Det blir også gjort forsøk på å trekke
inn kommuner som ikke er på ROBEK- lista men som kan ha nytte av å høste noen erfaringer fra
dette nettverket.
Dialog
Fylkesmannen ønsker mer dialog med kommunene i forkant av behandling av kommuneplaner og
høringssvar til kommunene. Dette innebærer blant annet at Fylkesmannen skal bli grundigere ved
oppstartsmelding, være tydelig med enkelt språk, og være tidlig på banen slik at vi kan unngå for
mange innsigelser. Tanken er at det blir færre innsigelser når vi får snakket sammen over bordet.
Beredskap
Det var et godt møte forleden i Surnadal i etterkant av raset i Todalen. Det kommer ras og fjellskred
og andre naturhendelser i vårt område jevnlig, så det er viktig å ha god beredskap og
erfaringsutveksling og nettverk knyttet til dette. Fylkesmannen følger for øvrig fortsatt opp 22.juli.
Samarbeid på tvers og vårt felles potensiale
Næringslivet samarbeider godt på tvers av kommune- og gamle fogderi- grenser, og dette må også vi
andre lære av. Fylkesmannen fremhevet at Møre og Romsdal er et Norge i miniatyr, med et enormt
potensiale som vi må utnytte. Vi må bruke våre næringslivslokomotiver og samarbeide på tvers av
grensene for å hente ut maks gevinst.

6

Uttalelser

6.1 Politianalysen
Ola Rognskog og Peder Asprang la frem et forslag til felles høringsuttale i forbindelse med fremlagte
NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer». Uttalelsen ble utdelt og
gjennomgått på møtet. Kristiansund kommune har i tillegg til å støtte ORKidé uttalelsen gitt en egen
uttalelse som spesielt fokuserer på beredskapshensyn knyttet til petroleumsaktiviteten.
Det kom innspill på to mindre språkendringer.
Vedtak:
Forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt.

I etterkant av møtet;
Rindal kommune var ikke tilstede når uttalelsen ble behandlet. Rindal kunne ikke stille seg bak
helheten i uttalen og viser til vedtak i eget kommunestyre.
6.2 Fylkesveinettet
Møre og Romsdal fylkeskommune har funksjonsinndelingen på fylkesveier i Møre og Romsdal ute på
høring med høringsfrist 18.oktober. Veiene skal ikke endre status, men klassifiseres inn under fem
funksjonsinndelinger. Dette er ikke gjort siden 1985.
For Nordmøre sin del så er både FV 64 og 65 klassifisert i Transportklasse A som svært viktige veier,
mens FV680 er klassifisert i Transportklasse B som viktige veier. Forslaget som legges frem for
kollegiemøtet er at ORKide sender inn et innspill om å få FV 680 klassifisert i Transportklasse A. Det
er en nætingsvei for ytre Nordmøre og en alternativ tilførselsvei til Trøndelag.
Odd Steinar Bjerkeset la frem forslag om at det burde også sendes inn et innspill på FV279, som
også er klassifisert i Transportklasse B, men burde omklassifiseres til klasse A.
Vedtak:
ORKide sender inn innspill til høringen på at både FV 680 og FV 279 bør klassifiseres i
Transportklasse A da begge veiene er viktig for næringsutviklingen i regionen. Administrasjonen
utarbeider og sender inn innspillene.

Program dag 2:

7

Regional Gründercamp Nordmøre

Signe Sefland presenterte planer for å få til en regional Gründercamp for 9.trinns elever på
Nordmøre. Gründercamp er en idéworkshop hvor skoleelever får en problemstilling fra lokalt
næringsliv, som de skal løse innenfor noen få dager. Elevene presenterer deretter løsningene sine
foran en jury og et publikum, og det kåres en vinner. Det er stor læring og mestring i å arbeide med
reelle oppdrag fra arbeidslivet. Nå ønsker Sunndal kommune, Surnadal kommune og Nordmøre
Næringsråd å få til en årlig regional finale på Nordmøre, der alle lokale vinnere fra hver kommune
konkurrerer mot hverandre. Den første regionale Gründercamp planlegges holdt i Surnadal Kulturhus
den 27.mai 2014. Det utgår i disse dager en invitasjon til alle kommuner som skoleeiere, om å sende
et lag til den regionale finalen (de må i forkant avholde lokale Gründercamper). Se vedlagte
presentasjon.

8

Strategisk Næringsplan for Nordmøre

Kommunene Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll
har sluttet seg til samarbeidet. Rindal kommune har valgt å delta i felles strategisk næringsplan for
Orkdalsregionen, men presiserer samtidig at de ikke takker nei til aktuelle konkrete samarbeid innen
næringsområdet med Nordmøre. I tillegg har tre av kommune kommet med innspill knyttet til
arbeidet når det gjelder juridisk status og inkludering av næringslivet.

Arbeidsutvalget har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på konkurransegrunnlaget til
prosjektlederjobben som skal utlyses. Gruppen består av Odd-Arild Bugge, Kristiansund kommune
(leder), Knut Haugen, Surnadal kommune og Monika Eeg fra sekretariatet.
ORKidé har fått LUK midler fra fylkeskommunen til arbeidet.
Vedtak:
Arbeidet fortsetter uten at man endrer juridisk status på planen. Det er viktig at man oppnår en
god forankring i næringslivet. Prosjektet er klart for å gå videre til utlysning.
Innspillene som er kommet fra kommunene sendes ut sammen med referatet.

2 Framtidens ORKidé
Fremdriften i prosjektet er forsinket, men man ligger fortsatt innenfor fristen til å få dette presentert
til Kollegiemøtet i februar. Innstilling til prosjektleder legges frem for Arbeidsutvalget i november
møtet.
Det ble lagt opp til en diskusjon om fremtidens ORKidé og mange spørsmål ble belyst.
Er det nok administrative ressurser i ORKidé slik vi er organisert i dag?. Burde det vært ansatt en
person med «rådmannskompetanse» som kan ivareta kollegietsbehov og utfordre AU? Eller blir man
for sårbar med bare å ha en person som ivaretar administrasjonsoppgavene?
Det ble påpekt at det til tider er svært utfordrende å få igjennom saker med dagens modell med
konsensus- prinsippet. At alle må være enstemmig enig for å få igjennom et vedtak eller en
høringsuttalelse har vist seg å være krevende, kanskje spesielt i sykehussaken. Fra andre ble det
påpekt at dette med konsensus er noe det har blitt snakket om lenge, og at nå må dette opp som sak
i februar. Spørsmålet om konsensus er komplekst, for hva får Kollegiet igjennom hvis vi ikke er enige
om sakene?
Diskusjonen ble avsluttet med et innspill om at hele diskusjonen handler om at Kollegiet må erkjenne
hvem Kollegiet er og skal være. Hva er Kollegiets myndighet og makt? Alle har forpliktelser og
forventninger i egen kommune som kanskje ikke går sammen med hva vi ønsker å oppnå i fellesskap i
Kollegiet. AU må gjøre en prosess med forankring ut mot kommunene.
Vedtak:
Det legges opp til en god diskusjon på neste kollegiemøte under operafestukene for å sette fokus
på fremtidens ORKide og konsensusprinsippet. Det må lages en forberedt sak på dette i forkant via
AU, til Kollegiemøtet.

3 Behov for endring og samhandling i kommunene – Trenger vi en
samhandlingsgruppe i ORKidé? Erfaringer fra ROR
Daglig leder i Romsdal Regionråd (ROR), Britt Rakvåg Roald, presenterte hvordan kommunene i
Romsdal samhandler for å øke bredden og mulighetene i tilbudet ved interkommunalt samarbeid
knyttet til Samhandlingsreformen. Hun fortalte om arbeidet som hadde vært, status nå og funn fra
evaluering. I etterkant ble det løftet spørsmål om hvorvidt ORKidé også bør inngå tilsvarende
samhandlingsarena. Arbeidsutvalget ser på saken.

Neste møte blir lørdag 15. februar i Kristiansund.

