
 

 

 
Møteprotokoll fra kollegiemøte i ORKide 

Nr 1/2015 
 

Møtested:   Quality hotell Grand, Krisitiansund  
Dato:    Lørdag 14.februar 
Tid:     0930-1415 

 
Til stede:  
Aure kommune:   Ingunn Golmen, ordfører og Martin Olav Folde, rådmann 
Averøy kommune:   Ann-Kristin Sørvik¸ ordfører og Knut Mostad, rådmann 
Eide kommune:   Ove Silseth, ordfører og Ole Bjørn Moen, rådmann 
Gjemnes kommune:   Odd Steinar Bjerkeset, ordfører og Birgit Eliassen, rådmann 
Halsa kommune:   Ola Rognskog, ordfører og Peter Ardon, rådmann 
Kristiansund kommune:  Per Kristian Øyen, ordfører, Kjell Neergaard, varaordfører og Karl 

Kjetil Skuseth, kommunalsjef 
Rindal kommune:   Ola Heggem, ordfører 
Smøla kommune:   Tove Rokstad, varaordfører 
Sunndal kommune:   Ståle Refstie, ordfører og Per Ove Dahl, rådmann 
Surnadal kommune:   Lilly Gunn Nyheim, ordfører og Knut Haugen, rådmann 
Tingvoll kommune:   Peder Aasprong, ordfører og Olaug Haugen, rådmann 
 
Andre:  
Administrasjonen:  Heidi J. Gjersvold og Monika G. Eeg 
Møre og Romsdal Fylkeskommune: Eivind V. Ryste, Observatør  
IKT ORKide:   Steinar Holm (deltok under KM 02/15) 
Ny ansatt:    Roland Mauset (deltok under KM 03/15) 
 

 
Leder Ingunn Golmen ønsket velkommen til møte og orienterte kort om status i arbeidet med 
Fremtidens ORKide, og at arbeidsutvalget vil se på henvendelsen fra Tall Ship Race vedrørende 
kulturgaver og melde tilbake til kommunene.  

 
Saksliste:  
KM 01/15 Uttalelser:  
  A: Høring lov om interkommunale selskap (IKS) 
  Forslag til høringsuttale var sendt ut på høring, og ble gjennomgått i møtet.  

Uttalelse settes i mal og sendes som den er. 
 

B: Innspill til Statens vegvesens arbeid med Nasjonal Transportplan 2018-2027  
 Statens vegvesen ønsker innspill til arbeidet med Nasjonal Transportplan 2018 – 
2027. Frist for innsending 1.mai 2015.  
Innspill sendes administrasjonen som utarbeider et utkast som legges frem på 
kollegiemøtet 17.april.  

 
C: Politireformen  
Forslaget til ny politireform vil bli lagt frem ganske snart. Det foreslås at man setter 
ned en arbeidsgruppe som følger saken tett fra ORKide sin side.  
 



 

 
Det ble nedsatt følgende arbeidsgruppe;  
Kjell Neergaard, Kristiansund kommune 
Peder Aasprong, Tingvoll kommune  
Samt en representant fra Smøla kommune.  
Roger Osen og Tove Rokstad blir enig om hvem som møter.  

  
KM 02/15 Reorganisering IKT ORKide 

Styreleder Per Ove Dahl og daglig leder Steinar Holm i IKT ORKide hadde en 
gjennomgang av kommunestyrevedtakene. Det er ikke enstemmig vedtak i alle 
kommunene og Per Ove ser for seg tre alternative løsninger;  
1.   Fortsette med dagens organisering og gjennomføre det som er mulig å få til av 

videre utvikling innenfor disse rammene. 

2.   Forhandle med Fræna Eide, og eventuelle andre kommuner som sier nei til 

omorganisering, om en løsning som gjør det mulig å gjennomføre ny organisering 

(«EØS avtale»). 

3.    Løse opp samarbeidet (krever 2/3 flertall) og opprette et nytt IKT samarbeid for 

de kommunene som ønsker ny organisering. 

Det er vanskelig å utvikle samarbeid videre om en ikke får vedtaksendringer. Ordfører 
Ove Silset sier at det er § 12 som er den største utfordringen for Eide. En klargjøring 
av § 12 – vil gjelde for alle og ikke bare for Eide. 
 
Leder og de som var tilstede fra styret i IKT tar med seg signalene inn i til             
neste styremøte den 27.februar, med en oppfordring om å finne de gode løsningene.
   

KM 03/15 Kommunereform 
A: Presentasjon av nyansatt prosessleder  

 Roland Mauset er ansatt som prosessleder i ORKide, han skal bistå kommune slik at 
de får et godt grunnlag å gjøre sine vedtak på våren 2016.  

 Han tiltrer stillingen 27.april, og vil gå inn som en del av administrasjonen i som til 
Nordmøre Næringsråd.  

 
 Kommuner som ønsker å invitere han inn til møter fra 28.april sender informasjon til 

administrasjonen som organiserer kalenderen hans til han begynner.  
 
 B: Felles innbyggerundersøkelse  
 Første utkastet til kravspesifikasjon til innbyggerundersøkelsen ble gjennomgått i 

møtet. Forslaget er at kostnaden deles på det antallet kommuner som er med.  
  
 Det må være mulighet for kommunene å komme med egne spørsmål, samt en opsjon 

på å legge ut en questback på kommunenes egne hjemmesider.  
 
 Innspillene jobbes inn i utkastet og nytt forslag sendes ut til kommunene.  
 

Målet er at undersøkelsen gjennomføres i april/mai. 
 
 C: Kort status fra kommunene  
 Det er kommunene sitt ansvar å gjennomføre utredningene. ORKide tar en utvidet 

rolle og koordinerer arbeidet på Nordmøre gjennom prosessleder.  Det sendes ut 
informasjon underveis via AU 



 

 
Andre tema som bør utredes:  
- Muligheter for organisasjonsformer i en ny kommune.  

- Storkommune Nordmøre  

 
 Prosjektleder i Kristiansund kommune er i gang med et opplegg med de 

videregående skolene i Kristiansund. Dette er det også mulig å benytte på andre 
skoler.  

 

  

 KM 04/15 Nytt sykehus Nordmøre og Romsdal  
 De som deltok på høringen i kontroll og konstitusjonskomiteen den 13. februar 2015 

tok en kort oppsummering av høringen, og la fram sine synspunkter om saken for 
resten av kollegiemøtet. 

 
Endelig svar fra kontroll og konstitusjonskomiteen i forbindelse med høringen 
presenteres 19.mars. 
 
Deler av ORKide vil samle seg til et oppsummeringsmøte og legge strategi for det 
videre arbeidet. 

 

 

 

 
 

 
 


