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Roger Osen  vara Ingunn Golmen 
Kjell Neergaard  vara Ragnhild Helset 
Ståle Refstie  vara Milly B. Nørsett 
Ingrid Rangønes vara Knut Sjømæling 
Birgit Eliassen  vara Knut Haugen 
Olaug Haugen  vara Knut Mostad 
Eivind Ryste  vara Ole H. Haugen 
 
 
 
Innkalling og saksliste til møte 10/17 i Arbeidsutvalget  

Tid:  Fredag 3. november 2017 kl. 1000 – 1300 

Sted: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus 

 
Det blir lunsj kl. 11.30.  
 
Saksliste 

Sak 67/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 68/17 Godkjenning av protokoll fra møte 6. oktober 2017 
Sak 69/17 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 

Vedtakssak 
Sak 70/17           Invitasjon til å bli medlem i Kom Trainee 
 

Drøftingssaker   
Sak 71/17           Videre arbeid med interkommunalt samarbeid 
Sak 72/17           Prioriterte saker fra Arbeidsprogrammet 
Sak 73/17           Nødnett – invitasjon fra DSB til kommunene om å delta 
Sak 74/17 Eventuelt 
 
 
Saksdokumenter 
 
Sak 67/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Sak 68/17 Godkjenning av protokoll fra møte 6. oktober 2017 
 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møtet 6. oktober 2017 godkjennes. 
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Sak 69/17 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 

- Status fra Kommunal referansegruppe SNR v/Siv Iren Stormo Andersen 
- Uttalelse Utviklingsplan HMR: 

Kristiansund kommune nedsetter en arbeidsgruppe for utarbeidelse av uttalelse som også 
oversendes kommunene i nettverket. Regionrådet vil oversende egen uttalelse. 

- Organisering av videre arbeid DMS KSU. Møte SNR/HMR og AU/KSU kommune i Kristiansund 
ifm AU-møtet 8. desember. 

- Nordmørskonferansen 2018 – innspill etter dialog med KNN.  
- ORKideprisen 2018. Sendes ut kommunene neste uke. Frist for forslag 10.01.18, med vedtak i 

AU 12.01.18. 
- Valg av to rådmenn til AU foretas på årsmøtet 2018 eller i ekstraordinært regionrådsmøte.  
- Forslag til felles møte med AU for IKT Orkide fredag 26.01.18 
- Førskolelærerutdanning under arbeid i regi av Nettverk Nordmøre. 
- Møte med Mørebenken i Oslo 14.11.17.  
- Møte arbeidsgruppen for Statlige arbeidsplasser 25.10.17 
- Politimester Bøen invitert til regionrådsmøtet 16.02.18 med tema organisering og innhold av 

politiets tjenestetilbud på Nordmøre.  
 
Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

 
 

VEDTAKSSAKER 
 
Sak 70/17           Invitasjon til å bli medlem i Kom Trainee 
 
Under satsingsområde 2) Utdanning og kompetanseutvikling er oppført tiltak: 
- Støtte de etablerte traineeordningene i regionen. 

 
Traineeordningen bidrar til at yngre mennesker med høy kompetanse kommer til Kristiansund og 
regionen. Fra 1.1.18 blir det en felles trainee-ordning under navnet Kom Trainee. Så langt har 55 
traineer fullført programmet og to av tre har blitt værende i regionen. Det er pt til sammen over 30 
medlemsbedrifter i nettverket.  
 
Som medlem får regionrådet tilgang til et nettverk av medlemsbedrifter og yngre høyt utdannede 
personer, være støttespiller til en positiv merkevare, synliggjøre regionrådet i relevante kanaler (inkl. 
høyskoler og universiteter i Norge), samt ha mulighet for tilgang til kompetansen traineene innehar 
dersom det skulle være aktuelt. Nedslagsfeltet for Kom Trainee er hele Nordmøre.  
 
En kontigentmodell er under beslutning basert på omsetning, der kontigenten trolig vil være fra kr 
25.000 pr år og oppover. For regionrådet vil det være positivt å delta i nettverket ved å støtte opp 
om et viktig rekrutteringstiltak for regionen, bidra med Nordmørs-perspektivet, få tilgang til et 
samfunnsengasjert bedriftsnettverk, og også kunne benytte mulighetene i dialogen med yngre 
arbeidskraft.  
 
Forslag til vedtak 
ORKide – Nordmøre regionråd inngår som medlemsbedrift i Kom Trainee fra 1.1.18 forutsatt 
akseptabel kontigentsats finansiert innenfor budsjettforutsetningene for 2018. 
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DRØFTINGSSAKER 
 
Sak 71/70           Videre arbeid med interkommunalt samarbeid 
 
Etter diskusjonen i siste regionrådsmøte RM 4-2017 ble følgende vedtatt:  
Regionrådet ber om at kartleggingsarbeidet videreføres for å få oversikt over ulike samarbeid og 

gjeldende økonomiske modeller. Med utgangspunkt i innspill og diskusjonen fra møtet ber 

Regionrådet AU vurdere videre prosess og nivå for felles eierstrategi for interkommunale samarbeid 

og selskap.  

Det er enighet om at det er behov for økt samarbeid i tiden som kommer. Samarbeidene er i stor 
grad behovsstyrt og veldig ulike av karakter og omfang.  
 
Det kan være behov for videre diskusjon om: 
- Hvilke samarbeidsbehov utmerker seg nå fremover 

o Lovpålagte krav og retningslinjer 
o Endringer som følge av kommunereformen 

- Noen overordnede prinsipper for fremtidige samarbeid  
o Utvalgte samarbeid med størst behov 
o Felles styringsform for nye samarbeid 
o Diskutere strategi i forkant av nye samarbeid 

- Styrke eierstyringen i interkommunale samarbeid og selskap 
o Prinsipper for oppnevnelse av representanter 
o Utveksle informasjon og erfaringer  
o Felles mal for eiermelding 

- Desentral lokalisering av kompetansemiljø ift samarbeid 
o Vurdere muligheter på en helhetlig måte 
o Tiltak i strategiplan 

 
Kartleggingen videreføres som en nyttig oversikt for etablerte samarbeid og som et verktøy for 
fremtidige samarbeid. Regionrådets rolle i interkommunalt samarbeid kan være å ha best mulig 
oversikt over eksisterende samarbeid, bidra til å skape gode arenaer for prinsipielle diskusjoner om 
samarbeid, være initiativtaker og pådriver for større interkommunale samarbeid som omfatter 
mange/de fleste kommunene og være koordinator i arbeidet med lokalisering av spesialiserte 
kompetansemiljø i regionen.  Temaene over bør diskuteres videre i ordførermøte og rådmannsmøte 
eller på en felles arena.   
 
Forslag til vedtak 
Diskuteres i møtet. 
 
 
Sak 72/70           Prioriterte saker fra Arbeidsprogrammet 
 
I tråd med strategiplan og Arbeidsprogrammet er vi i gang med en del tiltak og planlegger for 
oppstart av arbeid med flere prioriterte tiltak.  
 

Arbeid i gang Kommentar Tid 
Felles eierstrategi 
Kartlegging interkommunale 
samarbeid  
 

Nyttig oversikt for dagens 
samarbeid og verktøy for 
fremtidige samarbeid 

Frem mot nyttår 
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Samarbeid med næringslivet Roller og forventninger 
Felles strategier og tiltak 
Innspill Utviklingsplan 2025 
Plan for videre dialog 
 

Sunndal 2.11. 

Offentlige arbeidsplasser/ 
Forskningsmiljø 

Inngår i prosjekt fylket. 
Eget arbeid.  

 

Tjenestesamarbeid og 
kompetansemiljø 

Dialog byregion/IKT ORKide  

Dialog Mørebenken Uttalelser og møter om 
sentrale saker 

Løpende 
Oslo 14.11. 
Forkant av Nordmørskonf.? 
 

   

Oppstart tiltak neste 6 mnd Kommentar Tid 

Etablere rådmannsutvalg  Snarest 

Starte delstrategi innovasjon 
og tjenestedesign 

Dialog IKT ORKide ift mandat 
og ansvar 

 

Felles strategi etter- og 
videreutdanning 

Kartlegging behov 
Vurdere utdanningstilbud 

Dialog kompetanseveiledere,  
HIKSU og rådmannsutvalget 

Fellesprosjekt interkommunale 
tjenester  

Koble til FOI strategi 
kommunal sektor 

Dialog fylkesmannen 
Frist 1.3.18 

Prioriteringsliste Samferdsel Plan for arbeidet frem mot 
felles liste. 
 

 

   

 
Innspill og diskusjon i møtet om prioriteringene fremover.  
 
Forslag til vedtak 
Ovennevnte oversikt over pågående og kommende tiltak neste 6 mnd er førende for prioritering av 
arbeidsinnsats og ressurser.  
 
 
Sak 73/70           Nødnett – invitasjon fra DSB til kommunene om å delta 
 
I samarbeid med fylkesmannen gjennomfører DSB informasjonsmøter høsten 2017 om kommunene 
er potensielle brukere av Nødnett. Vedlagt følger presentasjon fra infomøte 27.09.17 hvor 
Informasjonen er også sendt Helseinnovasjonssenteret. Frist for tilbakemelding er 27.11.2017.  
kommuner deltok. Er dette en sak som ORKide bør være involvert i?  
Rådmannen i Gjemnes gir innspill i saken.  
 
Forslag til vedtak 
Vedtak formuleres i møtet. 
 
 
Sak 74/70 Eventuelt 
 
 


