
 

 

 

Møteprotokoll fra kollegiemøte i ORKide 
Nr 2/2015 

 
Utvalg:     Kollegiemøte ORKide 
Møtested:   Scandic Hotel, Kristiansund  
Dato:    Fredag 17.april  
Tid:     Kl. 0900 – 1500 
 
Til stede:  
Aure kommune:   Ingunn Golmen, ordfører  
Averøy kommune:   Ann-Kristin Sørvik¸ ordfører og Knut Mostad, rådmann 
Eide kommune:   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 og Arne Ingebrigtsen rådmann 
Rindal kommune:   Ola Heggem, ordfører og Birgit Reisch 
Smøla kommune:   Roger Osen ordfører og Kirsten S Skaget 
Sunndal kommune:   Per Ove Dahl, rådmann 
Surnadal kommune:   Knut Haugen, rådmann 
Tingvoll kommune:   Peder Aasprong, ordfører og Olaug Haugen, rådmann 
 
Andre:  
Fylkeskommunen:  Eivind V. Ryste, Observatør  
Administrasjonen:  Heidi J. Gjersvold og Monika Eeg (sak 09/15 og 10/15) 
 
 
Saksliste:  
 
KM 05/15 Innkalling og godkjenning av saksliste 
  Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
KM 06/15 Uttalelser:  

A: Innspill til Statens vegvesens arbeid med Nasjonal Transportplan 2018-2027  
 Forslag til uttalelse fremlagt, og innspillet sendes med de endringer foreslått i møtet. 
Frist for innsending 1.mai 2015 
 
B: Høring: Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Gjennomgang 
av pelsdyrnæringen”. NOU 2014:15. Kollegiet stiller seg bak fylkeskommunenes 
uttalelse. 
 
C: Politireformen – sentralisering av politiansvaret for sokkelberedskapen? 
Orkide stiller seg bak Kristiansund sin uttalelse vedtatt i bystyret 24.03.2015, og sender 
en tilsvarende uttalelse. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
KM 07/15 Kulturgave i tilknytning til Tall Ship Race  

Behandlet som sak 27/15 i arbeidsutvalget med vedtak;  
«Endelig vedtak fattes i kollegiemøtet 17.april. AU innstiller til at Kystfolket opptrer på 
Tall Ship Race, og kommunene deler på beløpet» 
 
Tall Ship race som skal avvikles i Ålesund 15. - 18. juli 2015. Kommunene i Møre og 
Romsdal blir utfordret til å bidra med kulturelle gaver til arrangementet. Det var ønske 
at Kystfolket skulle opptre. Kystfolket er ledig i det aktuelle tidspunktet, og skal ha 25 
000 kr for å opptre der. 
 
Innstillingen til arbeidsutvalget vedtas, kostnaden på 25000 fordeles mellom 
kommunene. 

 
KM 08/15 Nytt sykehus Nordmøre og Romsdal 
  A: Orientering hva gjøres nå.  

Kort orientering om hva som skal skje videre fremover av Ingunn Golmen. 
 

  B: Brev til HMN og HMR ang Orkides medvirkning. 
ORKide krever i brevs form at styrelederne i Helse Midt-Norge og Helse Møre og 
Romsdal, samt administrerende direktør i Helse Midt Norge møter ORKide snarest. Et 
slikt møte er nødvendig for å avklare partenes ståsted, og for at ORKide skal kunne 
vurdere et eventuelt videre samarbeid rundt prosessen SNR. 
 
 C: Orientering fra administrerende direktør Dag Hårstad og strategi- og utviklingssjef 
Espen Remme Helse Møre og Romsdal  
Dialog mellom ORKide og adm.dir i Helse Møre og Romsdal (HMR), hvor ORKide 
uttrykker et sterkt behov for et møte med ledelsen i Helse Midt-Norge og Helse Møre og 
Romsdal for å eventuelt ta opp igjen samarbeidet med helseforetaket. Espen Remme, 
strategi og utviklingsdirektør orienterer om videre framdrift i sykehuset Nordmøre og 
Romsdal. 
 

KM 09/15 Fremtidens ORKide 
 A: Forslag til vedtektsendringer  
 Forslag til vedtektsendringene var sendt ut på forhånd og ble gjennomgått i møtet. 

Forslaget blir endret i tråd med det som fremkom i møtet og sendes ut til kommunene 
for endelig behandling før det blir vedtatt på årsmøtet 18.juni.  

 
 B: Budsjett 
 «Fremtidens ORKide» hadde lagt frem et budsjett forslag som er vedtatt i kommunene, 

dette er ikke iverksatt pr dags dato. Det ble derfor lagt frem to utkast til budsjett for 
kollegiemøtet. Et med dagens kontigentsats kr. 10 pr innbygger og et med en økning på 
kr 5 pr innbygger.  
Kollegiemøtet vedtok å øke kontigenten med kr 5 pr innbygger og gå for det budsjettet.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
KM 10/15 Kommunereform 

A: Felles innbyggerundersøkelse  
 Det ble orientert kort om status i arbeidet med å innhente tilbud til gjennomføringen av 

innbyggerundersøkelsen. Det er kommet inn tilbud fra fire aktuelle selskap. Tilbyder vil 
bli valgt i uke 17. Roland Mauset vil følge opp arbeidet når han starter i stillingen 27.april  

   
 B: Storkommune Nordmøre  
 Tilbudet fra Telemarksforskning ble gjennomgått, og flere utredningsalternativer ble 

foreslått. Tilbudet omfatter en utredning på storkommune Nordmøre, med alle 11 
kommunene inkludert. Kommunene kan i tillegg bestille andre utredningsalternativer, 
prissatt ut i fra en trappetrinns modell, dette betales av kommunen selv. Kommunene vil 
få en henvendelse fra prosessleder kommunereform, Roland Mauseth om endelig 
svarfrist på utredningsalternativer. 

  

  


