PROTOKOLL ARBEIDSUTVALGSMØTE
ORKidè – Nordmøre Regionråd
Nr. 1/2018
Tid:
Sted:

Fredag 12. januar 2018 kl. 0900 - 1200
Formannskapssalen, Kristiansund Rådhus

Tilstede:
Forfall:
Andre:

Kjell Neergaard, Birgit Eliassen, Ståle Refstie, Olaug Haugen, Ingrid Rangønes
Roger Osen (samt vara Ingunn Golmen), Eivind Ryste
Ellen Engdahl, administrasjon, referent
Siv Iren Stormo Andersen, kommunalsjef helse Kristiansund
Rigmor Brøste, ass. Fylkesmann
Steinar Holm, og Atle Betten, IKT ORKide
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra siste møte 8.12.17
Orienteringssaker og saker fra administrasjonen
Dialog fylkesmannen
Helseplattformen
Tildeling av ORKidé-prisen
Plan for Årsmøtet og Regionrådsmøtet 16.2.18
Eventuelt

Saksfremlegg
Sak 1/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2/18

Godkjenning av referat fra siste møte 8.12.17

Vedtak
Referat fra AU-møte 8.12.17 godkjennes.

Sak 3/18
-

Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

Møte med fylkeskommunen og fylkesmannen 5.1.18: orientering om prosjekt Møre og Romsdal
2025 med mål om «En mer samordnet og utviklingsorientert offentlig sektor»
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-

-

Oppdatering Stiftelsen Nordmøre Museum: Ny organisasjonsstruktur er vedtatt.
Nordmørskonferansen: program utdelt.
Videre arbeid med statlige arbeidsplasser på Nordmøre: Utsettes
Regionrådets arbeid med samferdsel: Utsettes
Dialog om klimasatsing i kommunene – kort orientering v/Kjetil Tore Fjalestad:
Kristiansund kommune orienterte om oppstartet arbeid med klimaregnskap og invitasjon til
ORKide-kommunene om å delta i et samarbeid om klimaregnskap nå i første omgang.
Klimasatsing omfatter mange områder, spesielt knyttet til transport og innkjøp.
Innspill i møtet:
o Behov for å sette klimaarbeidet i sammenheng.
o Viktig å bruke de interkommunale samarbeid og institusjoner som vi har på Nordmøre
samt å synliggjøre det arbeidet som har vært gjort i kommunene.
o Tenke lokale verdikjeder.
Henvendelse fra Nils M Sæther om bistand fra regionrådet: Kan ikke prioriteres.
Status fra Kommunal referansegruppe SNR v/Siv Iren Stormo Andersen
o SNR: Oppnevning av Stein Kulø som regionrådets representant til OU-arbeidet om
Korttidspost. Post med 24 senger (inkl. 3 senger rus/psykiatri) for inntil 48 timer.
Prosjektgruppe med grensesnitt internt og mot kommunene.
Infrastrukturarbeidet på Hjelset starter i mars. Innflytting 1.9.22.
o HMR: Oppnevning av regionrådets representant med vara til Forhandlingsutvalget for
revisjon av Samhandlingsavtalen
o Neste møte 26.1.18

Vedtak
Orienteringene tas til etterretning. AU vil at invitasjonen fra Kristiansund kommune til samarbeid om
Klimaregnskap blir tema på neste regionrådsmøte.

Sak 4/18

Dialog fylkesmannen

Formålet med møtet med fylkesmannen var å diskutere muligheter for samarbeid fremover knyttet
til styrket kommunesamarbeid og tjenesteutvikling.
Daglig leder presenterte oversikt basert på informasjon fra 7 av 10 kommuner over 94
interkommunale samarbeid og selskap hvor en eller flere ORKide-kommuner deltar. Rundt 60 er
samarbeid etter §27/28/avtale og 33 av samarbeidene er AS eller IKS. Dagens samarbeid er i stor
grad organisert ad hoc etter lokale behov.
Som følge av kommunereformen vil det bli endringer i de fleste av dagens samarbeid som følge av at
Halsa, Eide, Rindal, Nesset, Hemne m. fl. inngår. For Nordmøre er det sentralt at de interkommunale
samarbeidene også bidrar til å styrke Nordmøre som region. Regionrådet har i høst diskutert om det
er aktuelt med en felles eierstrategi for interkommunale samarbeid, og oppsummert er det mest
aktuelt å se på felles føringer og prinsipper for fremtidige samarbeid der fokus må være på de
samarbeidene som er mest vesentlig i tiden som kommer som følge av tjenestebehov og ved
reforhandlinger av avtaler.
Basert på innspill og diskusjon i møtet var det enighet om å utarbeide et felles prosjekt med
fylkesmannen med formål å ha en god, effektiv og fremtidsrettet struktur for interkommunale
samarbeid på Nordmøre. Det forutsettes ekstern faglig og økonomisk bistand i prosjektet.
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Innspill er knyttet til behov for gjennomgang og opprydning av samarbeidene som regionrådet har
startet arbeid med, utarbeidelse av felles strategier og føringer for samarbeid, «shopping» av
samarbeid fører til fragmentering av Nordmøre, og det er ressurskrevende med hensyn på
forhandlinger ved mange ulike grupperinger, og det er mer utfordrende for administrasjon og
politikere å ha oversikt over de ulike samarbeidene og tilhørende finansieringen.
En fastere struktur for samarbeid kan åpne for grupperinger med faste partnere, skape robusthet,
tydeliggjøre samarbeid som er behovsdrevet og/eller av stor vesentlighet, og nytenkning i nye
konstellasjoner legger ofte grunnlag for innovasjon i organisering og innhold av tjenester. Ny
organisering/struktur av interkommunale samarbeid bør i tråd med ORKide sin strategi bidra til å
realisere mål knyttet til regional kompetansedeling. Prosjektet «Byen som regional motor» bør
kobles på i prosjektet.
Vedtak
AU ber administrasjon utarbeide en prosjektskisse for «struktur for interkommunale samarbeid på
Nordmøre» til neste møte.

Sak 5/18

Helseplattformen

IKT ORKidé v/Steinar Holm og Atle Betten orienterte om arbeidet med Helseplattformen.
Vedtak
AU slutter seg til signalene fra IKT Orkide og ber IKT ORKide følge opp saken videre.

Sak 6/18

Tildeling av ORKidé-prisen

Innkomne forslag på kandidater ble sendt ut i forkant av møtet. Birgit og Olaug var foreslått som
kandidater til prisen og deltok følgelig ikke ved behandling av saken.
Vedtak
AU vedtok tildeling av årets ORKidé-pris til musikkspillet Lady Arbuthnott – Frua på Elverhøy
v/JazzåTeateret Produksjon. Prisen deles ut under Nordmørskonferansen 25. januar 2018.

Sak 7/18

Plan for Årsmøtet og Regionrådsmøtet 16.2.18

1. Årsmøtet
Saksliste
1) Åpning av møtet v/leder
o Godkjenning av innkalling og dagsorden
o Valg av møteleder og referent
o Valg av to personer til å underskrive protokollen
2) Godkjenning av Arbeidsutvalgets årsrapport
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3)
4)
5)
6)
7)

Årsregnskap for 2017
Fastsettelse av honorar til leder
Budsjett for 2018
Valg til AU
Oppdatering av vedtektene §5 Styre-ledelse og §9 Kontingent
Dagens §5 STYRE- LEDELSE (mhp Arbeidsutvalg)
Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget skal ha seks medlemmer, bestående av 4 ordførere med personlige
varamedlemmer og 2 rådmenn, med to vara i prioritert rekkefølge. Medlemmer til
arbeidsutvalget velges for to år om gangen. Ordførere og rådmenn velges hvert sitt år for å sikre
kontinuitet.
Politiske representanter velges blant ordførerne, med en representant fra hver av de fire
valgkretsene.
1.
2.
3.
4.

En fra Averøy, Gjemnes og Tingvoll
En fra Aure, Halsa og Smøla.
En fra Kristiansund
En fra Sunndal, Surnadal, og Rindal

Det velges personlige vara-medlemmer fra samme region.
Leder og nestleder i regionrådet er også leder og nestleder i Arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst tre -3- representanter er tilstede.
Ny §5 STYRE-LEDELSE (mhp Arbeidsutvalg)
Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget skal ha seks medlemmer, bestående av 4 ordførere med personlige
varamedlemmer og 2 rådmenn, med to vara i prioritert rekkefølge. Medlemmer til
arbeidsutvalget velges for to år om gangen. Ordførere og rådmenn velges hvert sitt år for å sikre
kontinuitet.
Politiske representanter velges blant ordførerne, med en representant fra hver av de fire
valgkretsene. Det velges medlem og personlig vara fra samme valgkrets, men hvis begge disse
har forfall, innkalles den tredje i valgkretsen.
1.
2.
3.
4.

En fra Averøy, Gjemnes og Tingvoll
En fra Aure, Halsa og Smøla
En fra Kristiansund
En fra Sunndal, Surnadal, og Rindal

Leder og nestleder i regionrådet er også leder og nestleder i Arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst tre -3- representanter er tilstede.
Dagens §9 KONTINGENT
Regionrådet fastsetter medlemskontingent i budsjettet. Kommunene betaler kontingent i forhold
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til antall innbyggere pr. år.
Ny §9 KONTINGENT
Regionrådet fastsetter medlemskontingent i budsjettet. Kommunene betaler kontingent i forhold
til «Agdenes-modellen» som følger:
Agdenes:

Kostnader til fordeling * Utjevningsfaktor * Innbyggertall i kommunen
Innbyggere i regionen

Utjevningsfaktor:

Anslag frie inntekter det aktuelle år/Innbyggertall pr 1.1. året før

2. Regionrådsmøtet
Tidsplan
 Årsmøte kl. 0900 – 1000
 Regionrådsmøte kl. 1000 – 1530
 Sammenkomst kl. 1630 – 1730
 Operaforestilling kl. 1800 – 2030 med påfølgende middag
Invitasjonsliste:
Regionrådet, styreledere for øvrige regionråd i Møre og Romsdal, fylkesordfører, fylkesrådmann og
fylkesmann, inviterte foredragsholdere, alle med ledsagere.
Regionrådet inviterer til operaforestilling og samling i forkant.
Regionrådsmedlemmer dekker øvrige egne kostnader. Inviterte gjester inngår i regionrådets andel.
Forslag tema
 Felles føringer og tiltak for interkommunalt samarbeid
 Status brannsamarbeid, evt. vedtak om utsendelse av saksgrunnlag til kommunene
 Felles arbeid med Klimaregnskap
 Organisering og innhold av politiets tjenestetilbud på Nordmøre v/politimester Ingar Bøen
 DMS Kristiansund
 Helseinnovasjonssenteret – Nasjonalt kompetansesenter for samhandling, velferdsteknologi og
helseinnovasjon
 Campus Kristiansund
 Status strategiarbeid i IKT ORKide
 Fylkesmannens halvtime
 Energibransjen på Nordmøre (forslag fra leder i etterkant av møtet)
Vedtak
AU anbefaler overfor Regionrådet at vedtekter oppdateres som foreslått i §5 Styre-ledelse og §9
Kontingent i tråd med tidligere anbefaling og praktisert kontigentmodell.
Innspill på tema og saker fra AU tas med videre i planleggingen av Regionrådsmøtet. Invitasjonsliste
og finansiering tas til orientering med tillegg av innspill i møtet.
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Sak 8/18

Roger Osen
Leder

Eventuelt

Kjell Neergaard
Nestleder
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