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PROTOKOLL ARBEIDSUTVALGSMØTE 

ORKidè – Nordmøre Regionråd 

      Nr. 10/2017 

 

Tid:   Fredag 3. november 2017 kl. 0900 - 1200 

Sted:   Formannskapssalen, Kristiansund Rådhus 

Tilstede: Roger Osen, Kjell Neergaard, Olaug Haugen, Birgit Eliassen, Milly B. Nørsett (vara) 
Forfall:  Ståle Refstie, Ingrid Rangønes, Eivind Ryste  
Andre: Ellen Engdahl, administrasjon, referent 

Orientering: Siv Iren Stormo Andersen, Eigunn Stav Sætre  
 

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 

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

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 

 

Protokoll 

Sak 67/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Sak 68/17 Godkjenning av protokoll fra møte 6. oktober 2017 
 
Vedtak 
Protokoll fra møtet 6. oktober 2017 godkjennes. 
 
Sak 69/17 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 
- Status fra Kommunal referansegruppe SNR v/Siv Iren Stormo Andersen 

En ny arena med bred deltagelse med fokus på regional medvirkning og samhandling mhp nytt sykehus 
SNR og DMS. 

- Uttalelse Utviklingsplan HMR: 
Kristiansund kommune nedsetter en arbeidsgruppe for utarbeidelse av uttalelse som også oversendes 
kommunene i nettverket. Regionrådet utarbeider egen uttalelse. 

- Møte HMR/SNR og AU/Kristiansund kommune 8. desember 2017 i Kristiansund om innhold og organisering 
av arbeid med DMS.  

- Orientering v/Eigunn Stav Sætre.  
o Opera- og kulturhus. Orientering legges ut på orkideportalen.no. 
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o Kulturnettverk Nordmøre: Tanker om å samkjøre en digital 
infrastruktur som kan omfatte alle kulturopplevelser, frivillighet, felles 
bookingsystem mm for hele regionen. Inngår i «Grenseløse Nordmøre» 
innen Byregionprogrammet. 

- Nordmørskonferansen 2018 – innspill etter dialog med KNN.  
- ORKidé-prisen 2018. Sendes ut kommunene med frist for forslag 10.01.18. 

Vedtak AU 12.01.18. 
- Valg av to rådmenn til AU foretas på årsmøtet 2018.  
- Forslag til felles møte med AU for IKT Orkide fredag 26.01.18.  
- Barnehagelærerutdanning under arbeid i regi av Nettverk Nordmøre. Samarbeid med Dr. Mauds Minne – 

Høyskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim som har søkt Kunnskapsdepartementet om nye 
studieplasser som er ment plassert i Kristiansund med oppstart høsten 2019. Deltidsutdanning over 4 år, 
med planlagt oppstart hvert andre år. Dialog med HIKSU. Må dokumenteres tilstrekkelig med 
praksisplasser.  

- Møte med Mørebenken i Oslo 14.11.17.  
- Møte arbeidsgruppen for Statlige arbeidsplasser 25.10.17 omfattet diskusjon om grunnleggende prinsipper 

og problemstillinger. Fylkesutvalget skal 20.11.17 behandle foreløpig strategi. 
- Politimester Bøen kommer til regionrådsmøtet 16.02.18 med tema organisering og innhold av politiets 

tjenestetilbud på Nordmøre.  
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 

 
Sak 70/17           Invitasjon til å bli medlem i Kom Trainee 
 
Vedtak 
ORKide – Nordmøre regionråd inngår som medlemsbedrift i Kom Trainee fra 1.1.18 forutsatt akseptabel 
kontigentsats finansiert innenfor budsjettforutsetningene for 2018. 
 
Sak 71/70           Videre arbeid med interkommunalt samarbeid 
 
Vedtak 
Regionrådet viderefører arbeidet med kartlegging av eksisterende interkommunale samarbeid. Det legges frem 
en sak for regionrådet som omhandler overordnede prinsipper for fremtidige samarbeid og hvordan styrke 
kommunenes eierrolle i interkommunale samarbeid og selskap. 
 
Sak 72/70           Prioriterte saker fra Arbeidsprogrammet 
 
Vedtak 
Oversikt i saken over pågående og kommende tiltak for neste 6 mnd er førende for prioritering av 
arbeidsinnsats og ressurser.   
 
Sak 73/70           Nødnett – invitasjon fra DSB til kommunene om å delta 
 
Vedtak 
Deltagelse i nødnettet anses ikke som en ORKide-sak og må vurderes av hver enkelt kommune. 
 
Sak 74/70 Eventuelt 
 
Det var ingen saker under eventuelt. 
 
Roger Osen    Kjell Neergaard 
Leder      Nestleder 


