REFERAT FRA
KOLLEGIEMØTE 1/2014
15.februar 2014
Rica Hotell, Kristiansund

Til stede:

Forfall:
Gjester:

Aure:
I
Averøy:
Gjemnes:
Halsa:
Kristiansund:
Rindal:
Smøla:
Sunndal:
Surnadal:
Tingvoll:
Eide
Fylket:
Tinget:
Fylket:
Sekretariatet:

ngunn Golmen og Martin Olav Folde
Ann Kristin Sørvik og Knut Mostad (dag 1)
Odd Steinar Bjerkeset og Birgit Eliassen
Ola Rognskog og Peter Ardon
Per Kristian Øyen og Just Ingebrigtsen
Ola T. Heggem og Birgit Reisch
Roger Osen og Kirsten Stensø Skaget (dag 1)
Ståle Refsti og Per Ove Dahl (dag 1)
Mons Otnes og Knut Haugen
Peder Aasprang og Olaug Haugen
Rigmor Brøste
Helge Orten
Ottar B. Guttelvik
Heidi Jørgensen Gjersvold og Monika Eeg

Kollegiemøtet ble åpnet av leder Ingunn Golmen.

Fylkesmannens halvtime
Fylkesmannens halvtime ble presentert av Rigmor Brøste, assisterende fylkesmann i Møre og
Romsdal.
Prosjekt skjønnsmidler:
Behandles fortløpende frem til 1.juli
Aktiv pensjonist:
Aktive pensjonist, en ildsjel fra lokalsamfunnet som en vil gjøre litt mer stas på kan bli invitert til
Afternoon Tea på slottet.
Lag en ny grunnlov:
200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. I den forbindelse inviterer
Stortinget alle landets ungdomsskoler til å delta i konkurransen «Klassens grunnlov». Svarfrist er 28.
mars.
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Undervisning/Klassens-grunnlov-2014/

Statsborgersermoni:
For nye norske statsborgere som markerer overgangen til norsk statsborgerskap. Det er
Fylkesmannen som er ansvarlig for å arrangere seremoniene, i år blir det arrangert 24.mai.
Kommunereformen:
Starter kommunereformen i feil ende? Bør være en lang og god prosess, uten bruk av tvang? Se
reformen opp imot naturlig bo- og arbeidsmarked?
Interkommunalt samarbeid er en suksess innenfor flere områder på Nordmøre, men skal ikke finne
sted i kommunereformen.
Hva skjer med kommune/fylkeskommune?
Legges fylkeskommunene ned? I tilfelle må det etableres store og robuste nok kommuner til å overta
fylkeskommunenes oppgaver. Samt store kommuner for ikke å tape mot de store kommunene mer
sentralt i Norge.
Regionen er veldig god i enkelte saker, for eksempel skole, barnehage, eldreomsorg, men noen
utfordringer i andre saker p.g.a. kommunene er små og lite robuste. Regionrådene må jobbe godt og
aktivt framover.
Vedtak:
AU har fullmakt til å jobbe frem en skisse som presenteres ORKide senere.

Oppreisningsordninger for tidligere barnevernsbarn
Ståle Refsti innledet om ordningen og ønsket at ORKidé skulle enes om en felles høringsuttalelse og
strategi. Ordningen er en moralsk og "ikke-juridisk" oppreisningsordning for personer som har vært
utsatt for overgrep eller opplevd uverdige omsorgsforhold i institusjon under barnevernets omsorg
før 1.januar 1993. Ordningen er ute på høring nå, høringsfrist er 1.mars.
Kristiansund kommune har allerede etablert en ordning, og deler informasjon om noen ønsker.
Vedtak:
Det sendes ikke en felles uttalelse fra ORKidé på dette. Hver kommune henstilles til å se på sin
egen ordning, og gjør en vurdering. AU koordinerer ved behov.

Nordmøre og Romsdal sammen om fremtiden – sluttrapport ferdig.
Asmund Kristoffersen og Kjersti Hasselø, orienterte om resultatene i prosjektet Nordmøre og
Romsdal sammen om fremtiden. Prosjektet ble avsluttet i November 2013.
Prosjektet har vist at Nordmøre og Romsdal har mange felles utfordringer som en kan stå sammen
om, og vi har mye å lære av hverandre. Nordmøre og Romsdal har vist at det kan jobbes sammen på
tvers av regiongrenser, og det kan være en god kompetanse å ha med når vi nå sannsynligvis står
foran en ny kommunereform.

Prosjektet har satt i gang tiltak i noen konkrete områder og overlater utfordringene videre til ORKide`
og ROR, og understreker viktigheten av samarbeidsprosjekt og samspill i hele fylket.
Ingunn Golmen oppfordrer kommunene til å drive dette videre.

Sammenslåingprosjekt for kommunal revisjon i Møre og Romsdal
Asmund Kristoffersen og Bjarne Dyrnes orienterte om prosessen som var igangsatt. Dette er et
politisk initiert prosjekt hvor alle nordmørskommunene er med, og har utredet det i egen kommune.
Det ble stilt spørsmål fra ORKide om økonomiske gevinster for kommunene? De ønsker en utredning
av økonomien i prosjektet. Det ønskes også en desentralisert modell hvor revisorene er ut i
kommunene.

Regional delplan for kulturminne.
Jens Peter Ringstad fra Møre og Romsdal Fylkeskommune orienterte om arbeidet med regional
delplan for kultur minner av regional og nasjonalverdi ute på høring, med frist 03.04.2014. Planen vil
bli lagt til grunn for fylkeskommunen sine innspill til kommunal planlegging og for prioritering av
vernetiltak, restaureringsarbeid, formidling og tilskuddsforvaltning.
Viktig å heve kunnskapen om regionens kulturarvverdier, skape en felles verdiforståelse og
samhandling og skape et bedre samspill mellom vern, bruk og verdiskaping.
Vedtak:
Hver enkelt kommune sender inn sine forslag til kulturminner.

Oppretting av eget Samhandlingsreformutvalg
Ingunn Golmen orienterte om AUs ønske om å få etablert et samhandlingsreformutvalg. Formålet er
å etablere en arena mellom deltaker kommunene for å øke bredden og mulighetene i tilbudet ved
interkommunalt samarbeid knyttet til Samhandlingsreformen. Et forum for erfaringsutveksling
mellom kommunene, og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene
Vedtak:
Forslaget sendes ut til kommunene.

