
 

 

 
 

MØTE I ARBEIDSUTVALGET  
Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) 

Nr. 03/2015 
 
 
Tid: Fredag 16.januar 2015  
Sted: Nordmøre Næringsråds lokaler, Kristiansund  
 
Til stede: Ingunn Golmen, Ståle Refstie, Ann Kristin Sørvik, Birgit Eliassen, Knut Haugen, Per 
Kristian Øyen og Kirsten S. Skaget (tom sak 14/15) 
Andre: Eivind Vartal Ryste, Møre og Romsdal Fylkeskommune, observatør  
Fra administrasjonen: Monika Eeg   
Referent: Monika Eeg  
 

 
Sak 12/15 Godkjenning av møteinnkalling  
  Møteinnkalling og saksliste godkjent. 
 
Sak 13/15 Godkjenning av referat fra møtet 16.januar 
  Referatet var utsendt på forhånd og ble gjennomgått i møte.   
 
Vedtak:  Referatet godkjent med signaturer 
 
Sak 14/15 Kollegiemøte sommer 
  Kollegiemøte er i møteplanen fastsatt til 18. og 19. juni.  

Surnadal kommune har lagt inn forslag om å flytte møtet, og legge det til 
vårsøghelgen siste helgen i mai.   
Sunndal kommune ønsker å invitere til Lady Abournott i sunndal i forbindelse med 
kollegiemøtet.  

 
  Det kan også være behov for et ekstra kollegiemøte i forbindelse med fremdriften 

til fremtidens ORKide.  
 
Vedtak:  Fastsatt møte tidspunkt opprettholdes, og møtet legges til Sunndal.  
  17.april settes av som dato for ekstra kollegiemøte om behov.  

 
Sak 15/15 Kommunereform – ansettelse prosessleder 

Det kom inn 15 søkere til stillingen som prosessleder, arbeidsutvalget plukket ut 4 
kandidater som ble innkalt til intervju. Knut Haugen har ledet intervjuene sammen 
med Ann Kristin Sørvik (første runde) og Ingunn Golmen (2.runde). Monika Eeg har 
deltatt fra administrasjonen.  
 
Personen vil bli ansatt i Nordmøre Næringsråd og utleid på fulltid til ORKide.  
 
Ingunn Golmen og Knut Haugen understreket at det var to gode kandidater med 
hver sine styrker som ble innkalt på 2 gangs intervju. De redegjorde for inntrykket 
de satt igjen med etter intervjuet og instillingen på Roland Mauset som nr. 1, og 
Dag Hole som nr. 2.  



 
Vedtak:  Et Enstemmig arbeidsutvalg gikk inn for å innstille Roland Mauseth som nr 1, og 

Dag Hole som nr. 2.  
 
 

Leder Ingunn Golmen får sammen med administrasjonen fullmakt til å gi en lønn 
inntil 700 000 eks. sosiale kostnader, og inngå arbeidsavtale i samråd med 
Nordmøre Næringsråd. 

 
 
Sak 16/15 Samhandlingsutvalg ORKide   

Samhandlingsutvalget i ORKide har hadde sitt første før jul. Utvalget består av 9 av 
11 Nordmørskommuner er med i utvalget, som består av; 
 

 Navn Kommune 

 Benedicte Nyborg Aure 

 Anne Marit Sylthe Averøy 

 Ragnhild Kleive Gjemnes 

 Milly Bente Nørsett  Halsa 

 Kjetil Leirbekk Kristiansund 

 Birgit Iversen Eckhoff Smøla 

 Kari T. Korsnes Sunndal 

 Gunhild Eidsli Surnadal 

 Siri Holmeide Vangen Tingvoll 

 
Eide kommune deltar i Samhandlingsutvalget som er etablert i Romsdal, Rindal i 
Orkdal.  
 
Administrasjon var med på første møtet, utvalget ønsker at en representant fra 
ORKide skal være representert ved møtene. 
 

Vedtak:  Heidi Jørgens Gjersvold fra administrasjonen blir ORKide sin representant inn i 
samhandlingsutvalget.  
 

 
Drøftingssaker: 
Sak 17/15 Vedtekter  

Vedlagt så følger et utkast til vedtekter. Det er tatt høyde for at det i første 
omgang etableres som en organisasjon. Formål er ikke bestemt så her 
opprettholdes det som står i eksisterende vedtekter.  

 
 Saken utsettes til 6.februar.  
 
Sak 18/15 Innbyggerundersøkelsen kommunereform 

Vigdis Rotlid Vestad, Prosjektleder kommunereform hos fylkesmannen sier det er 
kommet flere spørsmål fra kommunene vedrørende varslet spørreundersøkelse 
som KMD har planlagt lagt ut på sine hjemmesider til bruk for kommunene 
vedrørende å spørre befolkningen i kommunereformprosessen. Vigdis Rotlid 
Vestad har vært i kontakt med KMD og fått beskjed om at Spørreundersøkelsen 
blir lagt ut til «felles bruk» i løpet av våren – altså før sommeren. 
 



Det er kommet tilbakemelding fra et par kommuner om man ikke kan vente på 
dette. Et par av kommunen, blant annet Sunndal og Aure har begynt å jobbe e 
dette, kan det være aktuelt å jobbe fram et felles grunnlag for bestilling. 

  For videre fremdrift:  
Administrasjonen sender ut en forespørsel til kommunene og undersøker hvem som 
vil være med, og når de vil ha den gjennomført. Dette settes opp som egen sak på 
AU møtet 6.februar.  

 
Sak 19/15 Fremtidens ORKide –oppsummering workshop  
 Det sendes ut referat fra møtet, og innspill meldes innen 6.februar.    
 
 
Sak 20/15 Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal 

Gikk gjennom brev med innspill i forbindelse med høringen som skal sendes 
Kontroll og konstitusjonskomiteen.   

 
  Eventuelt 
  Det fremkom ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
___________________________    _____________________________ 


