MØTE I ARBEIDSUTVALGET
Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé)
Nr. 06/2015
Tid: Fredag 8.mai 2015
Sted: Nordmøre Næringsråds lokaler, Kristiansund
Til stede: Ingunn Golmen, Birgit Eliassen (på telefon), Ståle Refstie, Ann Kristin Sørvik, Knut
Haugen, Kjell Neergaard
Andre: Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal Fylkeskommune, observatør
Fra administrasjonen: Heidi J Gjersvold, Roland Mauseth sak 60, 55 og 56/15
Referent: Heidi J Gjersvold
________________________________________________________________________________
Det ble ved møtestart satt inn to ekstra saker på agendaen; Flytting av statlige arbeidsplasser ut i
distriktene ved fylkeskommunens representant Ole Helge Haugen og nye representant til
ressursgruppa som jobber med ungdomskriminalitet hos Konfliktrådet.

Sak 53/15

Godkjenning av møteinnkalling

Vedtak:

Møteinnkalling var godkjent

Sak 54/15

Godkjenning av referat fra møtet 10.april

Vedtak:

Referatet godkjennes med signaturer

Drøftingssaker:
Sak 55/15

Kommunereform – Utredningsalternativer
Roland Mauseth orienterte om hvilke alternativer som er oppe til diskusjon i
kommunene. Frist for tilbakemelding er satt til 12. mai. Avklaring av alternativene
har forsinket oppstart av utredningsarbeidet. Etter en nærmere gjennomgang har
Telemarksforskning likevel fått til en fremdrift som gjør at sluttrapporten vil være
ferdig i starten av november, og to delrapporter kan leveres til kollegiemøtet 18.
og 19. juni. De to siste delrapportene kommer ut over høsten.

Sak 56/15

Kommunereform – prosess og aktiviteter
Prosessleder Roland Mauseth viste til vedtatt tiltaksplan og orienterte om hvordan
denne er tenkt fulgt opp i startfasen. Viser for øvrig til saksfremlegget. Møtet ga
sin tilslutning til den oppfølgingen som er foreslått. En kommune har spilt inn
behov for hjelp til å lage en analyse av 0-alternativet. Mauseth følger opp dette når
han har oversikt over ledig kapasitet til å bistå enkeltkommuner, og vil også
utarbeide et SWOT-opplegg for kommunestyrer som kan brukes som del av en
analyse av 0-alternativet.
Hemne og Hitra kommune har tatt kontakt om å være med i
kommuneutredningen, og i den forbindelse er de invitert inn i
kontaktpersonnettverket som nå blir opprettet.

Sak 57/15

Kollegiemøte Sunndal juni
Utkast til program kollegiemøtet ble lagt frem, med små justeringer tas inn i
programmet. Endelig program fastsettes i AU møte 5.juni. Sunndal kommune
inviterer til middag og premieren til Lady Arbuthnott. Det åpnes for at Orkidés
medlemmer kan ha med følge på kvelds arrangement.

Sak 58/15

Helse Nordmøre og Romsdal
Oppsummering av utvikling i saken siden sist møte. Det planlagte møtet mellom
styreleder og administrerende direktører i Helse Midt-Norge og Helse Møre og
Romsdal og ORKide er satt 5.juni. Det jobbes videre med lokalisasjon, innhold og
agenda til møtet.

Sak 59/15

Samhandlingsstrukturer/utvalg med Helse Møre og Romsdal
Med bakgrunn i stadig henvendelser fra Helse Møre og Romsdal (HMR) om
deltakelse i forskjellige samhandlingsutvalg, synes det nødvendig å gå gjennom
ORKide sin representasjon i samhandlingsarenaen med helseforetaket. Det ble
også tatt opp i kollegiemøtet 17.april 2015, fra ledelsen i Helse Møre og Romsdal,
om samhandlingsstrukturen skulle brukes aktivt inn i planleggingsarbeidet med
Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.
Helse Møre og Romsdal(HMR) ber om at ORKide stiller med to representanter til
Klinisk samhandlingsutvalg for barn og unge.
Administrasjon sender enda en henvendelse til samhandlingssjef i Helse Møre og
Romsdal, Britt Valderhaug Tyrholm og etterspør en oversikt over
samhandlingsarenaene.

Orienteringssak:
Sak 60/15

Innbyggerundersøkelsen kommunereform
For innbyggerundersøkelsen er det gjennomført en forenklet anskaffelse. Her har
det vært behov for en fornyet vurdering før valg av leverandør, tilbud er derfor
sendt ut noe senere enn først antatt, og klagefristen går ut først den 20. mai.
Prosessleder håper å hente inn noe tid på å gå raskt i dialog med valgt tilbyder slik
at undersøkelsen kan gjennomføres i juni.

Sak 61/15

Innovasjonsskolen
Administrasjon ved Heidi Jørgensen Gjersvold informerte kort fra møtet mellom
regionrådene i fylket og fylkeskommunen ang innovasjonsstudium.

Tilleggsaker:
Sak 62/15

Flytting av statlige arbeidsplasser ut i distriktene
Ole Helge Haugen informerte om regjeringens utspill om å flytte statlige
arbeidsplasser ut i distriktene. Her bør Nordmøre hive seg på og definere hva enn
ønsker, og hva vil det være naturlig å kunne se plassert til Nordmøre.

Sak 63/15

Representant til ressursgruppa ungdomskriminalitet.
Rådmann Just Ingebrigtsen har vært ORKide sin representant inn i denne gruppa i
Konfliktrådet. Ved Just Ingebrigtsens avgang er det behov for en etterfølger.

Administrasjon sender forespørsel til alle kommunene, om ingen har andre ønsker
foreslås det at Arne Ingebrigtsen tar over denne plassen i gruppa.

