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PROTOKOLL ARBEIDSUTVALGSMØTE 

ORKidè – Nordmøre Regionråd 

      Nr. 3/2018 

 

Tid:   Fredag 6. april 2018 kl. 1000 - 1330 

Sted:   Formannskapssalen, Kristiansund Rådhus 

Tilstede: Kjell Neergaard, Birgit Eliassen, Lilly Gunn Nyheim, Knut Haugen,  
Milly Bente Nørsett (vara), Eivind Ryste (fra kl. 1130) 

Forfall:  Roger Osen (samt vara Ingunn Golmen og Ola Rognskog), Ingrid Rangønes 
Andre: Ellen Engdahl, administrasjon, referent 

Steinar Holm, IKT ORKide 
 Bjørn Sletbakk og Audun Torvik, NII 
 
 
Saksliste 
 
Sak 22/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 23/18 Godkjenning av referat fra siste møte 12.01.18 
Sak 24/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
Sak 25/18 IKT Orkide og innkjøpssamarbeid mhp Hustadvika kommune 
Sak 26/18 Prosjekt om interkommunalt samarbeid for Nordmøre 
Sak 27/18 Grensejustering Gjemnes  
Sak 28/18 Regionrådsmøte 26. mai 2018 
Sak 29/18 Eventuelt 
 
 
 
Sak 22/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 
Sak 23/18 Godkjenning av referat fra siste møte 02.02.18 
 
Vedtak 
Referat fra AU-møte 02.02.18 ble godkjent. 
 
 
Sak 24/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 
– Klimanettverk Nordmøre fått tilsagn kr 150.000 for felles nettverk mellom Kristiansund, Aure, 

Gjemnes, Surnadal, Sunndal og Tingvoll.  

 

– Statsetatsmøte i Møre og Romsdal: Fylkesmann og fylkeskommune var vertskap for statsetatene i 

fylket i Ålesund hvor regionrådene var invitert med. Ålesund presenterte store ambisjoner.  

- Innspill på at det oppleves som om stadig flere møter/samlinger legges til Ålesund, bl.a.  

  forskningsmiljø og KS.  

 Adm. følger opp KS v/G. Bendiksen og M. Ohrstrand 

 

– Prosjekt Statlige arbeidsplasser   

o Arbeide for å styrke forskningsmiljøene på Nordmøre.  
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 Adm. følger opp sammen med vertskommunene. 
o Innovasjon Norge sin etablering i Kristiansund er viktig for hele Nordmøre og må benyttes.  
o Skatt Midt-Norge  

 Adm. inviterer avdelingsdirektør Per Helge Rise til møte. 
o Forslag om å samle Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal til Ålesund som følge av 

strukturendring fra 22 til 12 kontorer for å bygge «robuste fagmiljø».  
 Adm. tar kontakt med ROR. 

o Hvordan blir organisering av statsetatene på Nordmøre når Halsa og Rindal går til 
Trøndelag 

 NAV, lensmannskontor, namsmann, barnevern … 
 

– Status SNR og Helseplattformen: IKT Orkide har sendt invitasjon til kommunene om å delta i 
prosjektstilling med svarfrist 31.5.18.  
 

– Kristiansund sentrum - Hjelset: Saken skal til politisk behandling i Kristiansund før sommeren.  
 ORKide bør fokusere på utvalgte samferdselsprosjekter, ref. strategi om 

prioriteringsliste. 
 

Vedtak 
Sakene tas til orientering og oppfølging etter innspill i møtet.  
 
 
Sak 25/18 Valg/organisering for innkjøpssamarbeid Hustadvika kommune 
 
IKT ORKide v/Steinar Holm og NII v/Bjørn Sletbakk og Audun Torvik orienterte om bakgrunn for 
henvendelsen til regionrådet mhp problemstillinger knyttet til Hustadvika kommune som går ut av IKT 
ORKide men som er med videre i innkjøpssamarbeidet NII.  
 
Vedtak 
AU ORKide tilrår at Hustadvika kommune kan bruke NII også til IT-anskaffelser, men Hustadvika 
kommune må selv utarbeide nødvendige dokumenter (kravspesifikasjon m.v.). IKT Orkide skal ikke 
utarbeide slike dokumenter til kommuner som ikke er medlem av IKT ORKide. 
AU anbefaler at NII utarbeider en prisliste for anskaffelser i regi av enkeltkommuner (færre enn 3),  
med differensiert pris ut fra anskaffelsens anslåtte ramme.  
 
 
Sak 26/18  Søknad «NordSam – God struktur på interkommunalt samarbeid for Nordmøre» 

Fylkesmannens anbefaling om grensejustering av indre Gjemnes har som følge at situasjonen for 

Nordmøre er uavklart. Det er krevende ressursmessig å jobbe både med kommunereform og 

omfattende samarbeidsprosjekt. AU ønsker også å avvente kommuneproposisjonen.  

Fylkesmannen inviterer kommunene til seminar fredag 24. august 2018 om videreutvikling av 

kommunale tjenester og økonomiske konsekvenser av kommunereformen og konsekvenser av status 

quo.  

Vedtak 
Saken om prosjekt NordSam utsettes til høsten som følge av at antall deltagere det er uavklart som 
prosjektet omfatter er uavklart.  
 
AU anbefaler at hele regionrådet inviteres til seminar med fylkesmannen 24.08.18 og at 
kommuneproposisjonen inngår i seminaret.  
 
 
Sak 27/18 Grensejustering Gjemnes 
 
Rådmannen i Gjemnes fratrådte ved behandlingen. 
 
Vedtak 
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Arbeidsutvalget i ORKidé – Nordmøre Regionråd støtter Gjemnes kommunestyre sin uttalelse til 
grensejustering av indre Gjemnes. Dersom Gjemnes kommune på bakgrunn av fylkesmannens 
tilrådning velger å ta opp igjen forhandlingene med nabokommunene ønsker regionrådet å 
understreke at Gjemnes er en viktig kommune for Nordmøre som region.   
Regionrådet frykter at grensejusteringen vil få konsekvenser for Møre og Romsdal sin fremtid som 
eget fylke.  
 
  
Sak 28/18 Regionrådsmøte lørdag 26. mai 2018 
 
Det er innkalt til regionrådsmøte i Surnadal kl.10-17 og Surnadal kommune har invitert til kulturell 
samling etter møtet. 
 
AU ønsker å ha fokus på Nordmøres fremtid som overordnet tema i regionrådsmøtet, med oppfølging 
av tiltak i arbeidsprogrammet.  
 
Innspill  
– Velkommen til Surnadal ved Lilly Gunn 
– Fremtidens Nordmøre  
– Kultursamarbeid på Nordmøre med utspring i nytt Opera- og kulturhus v/kultursjefene 
– IKT Orkide - omorganisering 
– Tiltak i arbeidsprogrammet 

 
Vedtak 
Det jobbes videre med agenda for regionrådsmøtet hensyntatt innspill i møtet. Saken følges opp i 
neste møte.  
 
 
Sak 29/18 Eventuelt 
 
 
Samspleis settes på dagsorden til neste AU. 
 
 
 
 
Roger Osen    Kjell Neergaard 
Leder     Nestleder 


