
 

 
 

REFERAT FRA  
KOLLEGIEMØTE 2/2013  

 
6.-7. juni 2013 

Sunndal 
  
Til stede: Aure:  Ingunn Golmen og Martin Olav Folde  

Averøy:  Ann Kristin Sørvik og Knut Mostad 
Eide:  Ove Silseth  
Gjemnes: Odd Steinar Bjerkeset og Birgit Eliassen   
Halsa:  Ola Rognskog (dag 2), Ivar Betten (dag 1) og Peter Ardon  
Kristiansund: Per Kristian Øyen(dag 1) og Helge Carlsen 

  Rindal:   Bjarne Nordlund  
Smøla:  Roger Osen og Birgit Eckhoff  
Sunndal: Ståle Refsti og Per Ove Dahl 
Surnadal: Mons Otnes og Knut Haugen  
Tingvoll: Peder Aasprang  og Olaug Haugen (dag 2) 
Sekretariatet: Signe Sefland og Monika Eeg 

 
Forfall:   Ola Rognskog, Ola Heggem, og Ole Bjørn Moen  
Andre:   Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal Fylkeskommune   
  

 

Torsdag 6.juni, Sunndal kommunehus 
 
Kollegiemøtet ble åpnet av leder Mons Otnes, etterfulgt av Ståle Refsti som ønsket velkommen til 
Sunndal med en presentasjon av kommunen. Ole Magne Ansnes informerte om planer for å utvide 
samarbeidet mellom «de tre grepa damene» Lady Arbuthnott, Fru Guri og Donna Bacalao, - blant 
annet med felles markedsføring. Så fikk vi besøk av Ola Bræin som delte lokale kulturperler på 
munnspill.  
 

1 Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter  
 
Elsa Bjørkås orienterte om driften ved Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS). HIPS er en 
lavterskel langtids-/ korttidsbolig for personer med psykiske og rusrelaterte utfordringer. De ansatte 
har spisskompetanse på rus og psykiatri, og er opptatte av å dele kompetanse i interkommunalt 
samarbeid. Det kan søkes inn til HIPS på tvers av kommunegrenser og tilbudet holder en lav kostnad 
på kr 1650 pr døgn / 1250 kr pr døgn ved over 3 mnd botid.  
 

2 Status ORKidé samarbeidet, ny orkideportal og Nordmøre i Samspill – en 
felles strategisk næringsplan  
 

Mons orienterte om statusen i ORKidé arbeidet sammen med Signe og Monika; 
 
Interkommunalt tilsyn etter plan og bygningsloven.  
Tilsynet er kommet i gang og Vibeke Lystrup er ansatt for å gjennomføre arbeidet. Vedtekter og 
strategi er sendt ut til kommunene.   
 



 

 
 

 
Felles Sjøområdeplan  
Tingvoll kommune er i avslutningsfasen når det gjelder prosjektlederstillingen. Det var totalt 6 
søkere.  Det ble en gjennomgang på hvem som hadde svart innen fristen, og en oppfordring til de 
resterende kommunene å sende inn svarskjema.  
 
ORKideportalen  er oppgradert og man har gått over til en ny løsning. De ulike prosjektlederene vil nå 
få tilgang til å oppdatere siden. Her vil man finne postlister, sakspapirer og referater.  
www.orkideportalen.no  
  
Nordmøre i Samspill – en felles strategisk næringsplan  
Det har gått ut prosjektbeskrivelse og invitasjon til alle kommunene på Nordmøre om å gå inn i 
samarbeidet om felles strategisk næringsplan, og så snart finansieringen er på plass vil det lyses ut en 
prosjektlederstilling.Hver kommune vil bli representert i prosjektgruppen, og det vil bli etablert en 
referansegruppe med bred forankring mot næringslivet. AU blir styringsgruppe. Selve leveransen blir 
utkast til felles strategisk næringsplan levert ORKide til behandling, som fase 1. En senere fase 2 vil 
innebære en detaljering av de overordnede føringene i næringsplanen, ned til konkrete 
handlingsplaner.  
 
Ole Helge Haugen, Plansjef i Møre og Romsdal fylkeskommune var utfordret til å si noen ord om 
prosjektet.  Lykkes man med prosjektet vil dette bli den første første regionale næringsplanen i Møre 
og Romsdal. Han gjorde oss oppmerksom på  at siden Nordmøre er et stort område, bør det vurderes 
nyanser på nivåene av planverk. Det kan være en ide å ha underordnede delplaner for eksempel 
basert på de ulike næringsbransjene som skal stimuleres. Det blir en fin balanse mellom å være 
overordnet nok til at alle kan samle seg om den og gå i takt, samtidig som den er detaljert nok til at 
den faktisk får noen betydning. Det er viktig at felles strategisk næringsplan henger sammen med de 
kommunale planene, og kommunene må også ta høyde for dette i deres planprosesser. Også 
byutvikling og sentrumsutvikling bør ses opp mot strategisk næringsplan.  
 
Innspill fra diskusjonen i etterkant var Strategisk næringsplan og Sjøarealplan må ses i sammenheng 
med hverandre, og Kristiansund og Nordmøre havn på involveres.  

 

3 Strategiarbeid IKT ORKidé 
 
Per Ove Dahl og Steinar Holm orienterte om arbeidet som er igangsatt i IKT ORKide. Det skal lages en 
ny strategiplan for 2014- 2017. Viktig del av arbeidet er å evaluere Strategiplanen for 2010 – 2013, 
høringsfrist 15.6.13. Det er utarbeidet en SWOT analyse som er ute på høring til kommunene med 
frist 15.6.13, og arbeidet med hovedstrategiene i den nye planen er igangsatt. Regjering og KS sitt 
fokus på digitalt førstevalg vil stå sentralt i ny strategiplan. 
 
En ny organisering av IKT Orkidé og IKT tjenestene i kommunen foreslås. 
Det foreslås at IKT Orkidé styres som et §27 samarbeid som i dag. 
Det foreslås at IKT drift samler alle driftsressursene i ett selskap som organiseres som et §28b, 
vertskommune modellen. IKT ansatte skal ha kontorsted i sin kommune som i dag, men inngå i en 
felles tjeneste med felles ledelse. 
 
Etter diskusjonen ble det enighet om at dette kommer opp på neste kollegiemøte, hvor man går 
igjennom utkastet før det sendes ut til kommunene.  
 

 

http://www.orkideportalen.no/


 

 
 

 

4 Kommunedelplanprosess for nytt felles akuttsykehus  
 
Birgit Eliassen orienterte om status i felles administrativ plangruppe som er nedsatt i forbindelse med 
Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal og arbeidet med de kommunale delplanene. Molde, 
Kristiansund og Gjemnes skal utarbeide hver sin kommunedelplan som legger til rette for lokalisering 
av nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal, og hver kommunedelplan skal munne ut i én 
prioritert tomt. For å sikre sammenligningsgrunnlag og gode prosesser utvikles det et felles 
planprogram som sier hvilke vurderinger og utredninger som skal legges til grunn når tomtenes 
egnethet skal vurderes. Utkast til felles planprogram legges ut på høring 11.juni. Høringsfristen er  
31.august. Det vil bli sendt ut et forslag til felles høringssvar i juli til kommunene, med mål om å 
kunne samle ORKide rundt en felles uttalelse.   En oppfordring til kommunene som ikke er aktuell 
som vertskommune at de engasjerer seg og kommer med innspill i forhold til innholdet i 
planprogrammet. 
 

Fredag 7.juni, Sunndal kulturhus 

 

5 Møte med Helse Møre og Romsdal  
Mons startet dagen med å ønske representantene fra Helse Møre og Romsdal velkommen til møte, 
og gikk igjennom ORKides budskap i prosessen som nå er igangsatt før Helseforetaket overtok.  
John Harry Kvalshaug innledet med å si at Helse Møre og Romsdal og kommunene har et felles mål 
om et hurtigst mulig tomtevalg. Kommune og helseforetak er viktige samarbeidspartnere i prosessen 
mot nytt sykehus, og nå har prosessen kommet dit at Utviklingsplanen skal operasjonaliseres. Det er 
mange kritiske hensyn å ta i denne prosessen, knyttet til et ufravikelig krav om kvalitet, en krevende 
økonomi, å sørge for faglig bæreevne og rekruttering, og å se det nye sykehuset opp mot målene om 
desentraliserte tjenester i Samhandlingsreformen, og faren for «pasientflukt». I denne situasjonen er 
det viktig at vi forsøker å få til gode endringsprosesser og oppnår god kommunikasjon. Kvalshaug 
avsluttet med spørsmålet: Hvordan skal vi ta ansvaret sammen for at både Helseforetak og kommune 
gir gode helsetjenester?  
 
Astrid Eidsvik understreket at det er viktig for Helseforetaket å være i dialog med kommunene, 
spesielt ordførere og rådmenn. Spesielt med tanke på å sørge for ønsket fremdrift. Kommunene har 
vært veldig tydelig overfor helseforetaket på at de ønsker en rask avklaring av tomtevalg og 
realisering så raskt som mulig. Også Astrid Eidsvik understreket at kvalitet er svært viktig, og at målet 
deres er å lage et så godt kvalitativt tilbud til innbyggerne, som er mulig innenfor de økonomiske 
rammene som står til disposisjon.  
 
Espen Remme presenterte status på arbeidet der det står i dag. Det har blitt klarert at det kan tas et 
tomtevalg i 2014, men dette avhenger av at kommunene er i rute med det de skal gjøre. Hvis ikke vil 
det bli forsinkelser. Beslutningsgrunnlaget må være på plass for at vi skal kunne ta en beslutning.  
Når det gjelder funksjonsfordeling så er dette noe de jobber mer med nå, - hvilke funksjoner skal 
ligge i sykehuset om 5 år? Om 10 år? Om 15 år? Spørsmålet er hvordan dimensjonere ikke for stort, 
ikke for lite, - nok bredde, samtidig som vi må ha noe spissing, og at helsetilbudet i det nye sykehuset 
ses i sammenheng med tilbudet på de andre sykehusene i regionen. Det igangsettes nå en 
sensitivitetsvurdering – som skal se på hvordan bildet kan bli seende ut med ulike forutsetninger lagt 
inn.  
 
 
 



 

 
 

 
Astrid Eidsvik kom med tall som viser at Helse Møre og Romsdal ligger helt på topp i landet, blant 
annet på overlevelse pr 1000 fødsler. Dette er noe som ikke er kjent for folk flest, men som burde bli 
kjent da omdømme har mye å si for hvor folk velger å reise på sykehus.  
 
Helge Rystesund tok for seg hvordan Samhandlingsreformen vil innebære endringer i ansvaret 
knyttet til rehabiliteringsfeltet. Fremtidens modell på Mork og Aure må klargjøres. Forskning viser at 
rehabilitering er et fagfelt som løses best i samarbeid mellom kommuner og helseforetak; det er mer 
kostnadseffektivt, gir bedre resultat for den enkelte bruker og effekten varer mye lenger, dersom 
man organiserer rehabiltiering på tverrfaglige enheter av en viss størrelse. Link til forskningsrapport.  
 
Det har vært liten fremdrift i arbeidsgruppen som skal se på samarbeidsform mellom kommune og 
Helseforetak for rehabilitering. Det er ønskelig at flere kommuner viser sin interesse for samarbeid 
omkring rehabiliteringstilbud, i et interkommunalt samarbeid. Ingunn Golmen foreslo at 
Helseforetaket får på plass prosjektleder og deretter sender ut et formelt brev til kommunene, slik at 
kommunene kan vite hva de forplikter seg til før de må forplikte seg.  
 
Tidligere samarbeid med å inkludere kommunene gjennom kommunal referansegruppe inn mot 
arbeidet med Utviklingsplanen har fungert bra. Gjensidig ønske om å fortsette med denne linja. 
Espen Remme sender ut informasjon om dette og deretter gir ORKide et formelt svar på hvem som 
skal delta i referansegruppen. Det skal oppnevnes 3 representanter, og 3 vara for disse.  
 
Finansieringsformen for nye helsebygg er lik, er denne formen bundet. Skal det være kun 20 års 
nedbetalingtid for fremtidens bygg og er kalkulasjonsrenten riktig når man ser på rentemarkedet 
som er i dag. Dette er spørsmål som bør løftes politisk og som er et viktig ledd i realiseringen av det 
nye sykehuset.  

 
6 Diskusjon og uttalelser 
 
Det var ikke meldt inn noen uttalelser på forhånd. Mons orienterte om at det ville bli utsendt et 
utkast til uttalelse vedrørende regional plan for tannhelse som har høringsfrist i august.  
 
Høstmøtet blir på Smøla.  
 
  

 
  
 

 
 


