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Innkalling til regionrådsmøte i  
ORKidé - Nordmøre regionråd 
 

Tid: 15. juni 2017 kl. 1100 – 1600  
Sted: Scandic Kristiansund 
 
 
 

Velkommen til regionrådsmøtet! 
Møteleder – nestleder Kjell Neergaard 
 
Saksliste 
RM 16/2017       Godkjenning av innkalling og saksliste 
RM 17/2017       Saker fra administrasjonen            
RM 18/2017       Felles utredning av brann- og redningstjeneste på Nordmøre 
RM 19/2017       Uttalelse om arbeidsvilkår for norske sjøfolk 
RM 20/2017       Status og planer IKT ORKide 
RM 21/2017       Analyse Nordmøre - hva kan vi bruke tallene til?  
RM 22/2017       Nordmøre museum- mellom storsamfunnets krav og lokale ønsker 
RM 23/2017  Eventuelt 

 
Del 1:  Formalia kl. 1100 - 1130 
 
RM  16/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 
RM  17/2017 Saker fra administrasjonen  

- Sjøområdeplanen 
- Endring delavtale 4 til Samhandlingsavtalen 
- Utviklingsplan HMR  
- Campus-konferansen 28.6.17 

- Mørebenken 29.6.17  
 
Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

 
 

Del 2: Vedtakssaker kl. 1130 – 1230 
 
RM 18/2017 Utredning av felles brann- og redningstjeneste på Nordmøre 
 
ORKide gjennomførte i 2014 et forprosjekt om utvidet brannvernsamarbeid på Nordmøre. 
Arbeidsutvalgets anbefaling den gang var at det burde opprettes et brannvernssamarbeid på 
Nordmøre, men som følge av oppstart av flere reformer ble ikke arbeidet videreført.  
For å imøtekomme kommunenes fremtidige behov og statlige krav inviterte ORKide – Nordmøre 
regionråd kommunene om å delta i en felles utredning for felles brann- og redningstjeneste på 
Nordmøre.  
 
Tilbakemeldingene viser at Averøy, Aure, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal og Tingvoll er 
positive til å delta i utredningen. Surnadal, Rindal og Halsa har takket nei. Det er innspill fra Sunndal, 
Gjemnes og Tingvoll kommuner om å inkludere ROR-kommunene i utredningen.  
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Arbeidsutvalget (AU) nedsatte en arbeidsgruppe bestående av;  

- Knut Mostad, rådmann Averøy 
- Kirsten Stensø Skaget, rådmann Smøla 
- Randi Dyrnes, rådmann Sunndal 
- Kjell Inge Mathisen, brannsjefen i Kristiansund 
- Ellen Engdahl, bistand fra ORKidé 

 
Oppsummering fra oppstartsmøtet i Arbeidsgruppen 1. juni: 
- DSB vil over sommeren legge frem forslag om at alle kommunale brannvern må ha fulle stillinger 

som brannsjef og andre ledelsesfunksjoner. 

- Det er etterslep både på kompetansesiden og på utstyrssiden i mange av kommunene, og noe må 
gjøres for å tilfredsstille fremtidige krav. 

- Beskrivelsene i utredningsnotatet fra 2014 er fortsatt i stor grad gjeldende hvor fordelene med 
felles brannvern særlig er knyttet til ledelse, tilsyn og kompetanseutvikling. 

- Ny felles utredning må ha fokus på organisasjonsform og økonomi. Den kan ta utgangspunkt i 
kommunelovens pgf. 28, fremlagte forslag til vedtekter fra 2014 samt erfaring fra 
brannsamarbeidet mellom Averøy og Kristiansund. Dette samarbeidet er basert på en 
vertskapskommune-modell hvor eieransvar for utstyr beholdes i den enkelte kommune. 
Vertskommunen har felles arbeidsgiveransvar.  

- Et samarbeid må inkludere alle relevante tjenester.  
- Brannsjefen i Kristiansund og rådmannen i Averøy mener at utredningen i denne omgang må 

omfatte Nordmørskommunene. Dette som følge av at både faglig grunnlag, kontrakter, økonomi, 
organisering, eventuell virksomhetsoverdragelse og bygging av felles kultur er en stor og 
omfattende oppgave. Å innlemme en ROR-tilknytning nå vil gjøre sannsynligheten for å mislykkes 
for stor. Dette er basert på tidligere erfaringer med å få til felles løsning på Nordmøre samt at det 
om 8-10 år uansett kan bli en omlegging (trinn to) fra kommunal til statlig organisering og 
finansiering av brannvern.  

- Arbeidsgruppen mener det er mulig å få til en god og tidlig avtale om felles brannvern med 
inntektsmodell tilpasset hver kommunes behov i fellesskapet, men det må settes av tid til brann- 
og økonomiressurser for å se på dimensjonering og kostnadsnivå for hver kommune. Målet er at 
det skal være en kostnad pr. innbygger på ulike kostnadsnivå hensyntatt beredskapsbehov/ROS-
analyse i hver kommune. 

 
Basert på innspillene om ROR-samarbeid er det bedt om tilbakemelding fra Kristiansund og Averøy 
kommuner om det er interesse for å utvide utredningen til også å gjelde Romsdal, eller om de i denne 
omgangen ønsker å avgrense utredningsarbeidet til Nordmøre. Averøy formannskap har i ettertid 
behandlet innspillene der de støtter administrasjonens vurdering om å begrense utredningen til 
Nordmørskommuner i denne fasen. Kristiansund kommune behandler dette inneværende uke. 
 
Videre arbeid 
Nedenfor følger utkast til fremdriftsplan med tiltaks- og beslutningspunkter med mål om behandling i 
regionrådsmøtet i oktober og følgende politisk behandling i den enkelte kommune før årsskiftet. 
Tidligere utredninger og erfaringer kan legge grunnlaget for at utredningsarbeidet behandles ferdig i 
kommunene i 2017 med mulig oppstart 1.1.2019. 
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Fremdriftsplan for utredningen: 
 

 
 
Kostnader 
Det må påregnes noen kostnader til felles ROS-analyse samt til avtaleutforming ved 
kommuneadvokaten i Kristiansund. Det må trolig benyttes eksterne ressurser for gjennomføring av 
ROS-analysen. Kostnadene anslås å bli i størrelsesorden kr 50 – 100.000 som kan fordeles etter 
innbyggertall.  
 
Forslag til vedtak 
Kommunene som ønsker å delta i en felles utredning av felles brann- og redningstjeneste ber om at 
det på neste regionrådsmøtet 19.-20. oktober 2017 legges frem et beslutningsgrunnlag for videre 
behandling i den enkelte kommune. 
 
 
Tilhørende dokumenter: 
26.08.2013 Sluttrapport forprosjekt Utvidet brannsamarbeid på Nordmøre v/Bjørn Bakhaug 
06.10.2014 Orienteringsnotat II til ORKide v/Bjørn Bakhaug 
03.03.2017 Fra ORKide til kommunene: Invitasjon til å delta i felles utredningsarbeid for felles  
  brann og redningstjeneste 
 
 
RM 19/2017 Uttalelse om arbeidsvilkår for norske sjøfolk 
 
Smøla kommune har oversendt ORKide følgende uttalelse som er sendt Arbeids- og 
sosialdepartementet med kopi til Mørebenken og kommunene på Nordmøre:  
«Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann» med følgende vedtak: Smøla kommune ber 
regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede mulighetene for å kreve norsk lønns- og arbeidsvilkår 
for ansatte ombord på fartøy som opererer på norsk sokkel og i norske farvann.» 
 
Bakgrunnen for uttalelsen var en interpellasjon begrunnet i at norske sjøfolk underbys som følge av at 
stadig flere fartøy flagger ut. Det regjeringsoppnevnte utvalget Fartsområdeutvalget anbefalte at 
muligheten for å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann ble utredet, men anbefaling er 
så langt ikke er fulgt opp. Norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann har mange positive sider: 

- Alle om bord sikres norsk lønn og blir beskyttet av norske lover 
- Konkurransen om arbeid ombord blir på like vilkår, der det er kompetansen som avgjør og ikke 

hvor langt ned i lønn man er villig til å gå 

Aktivitet Juni Juli August September Oktober November Desember

Vedtak oppstart RM 15.06.

Avtale ekstern ROS 30.06.

Kartlegge status kommuner 31.08.

Felles ROS-analyse 31.09.

Anbefaling fra arbeidsgruppe 6.10.

Utsendelse RM 12.10.

Beslutningsgrunnlag RM 19.10.

Utsendelse kommunene 25.10.

Anbefaling formannskap 30.11.

Vedtak kommunestyrer 31.12.
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- Vi opprettholder norske arbeidsplasser 
- Vi sørger for at vi i mange år fremover kan forsyne maritim industri med 

oppdatert, erfaringsbasert maritim kompetanse 

- Det vil ikke lenger lønne seg å flagge ut skip til skatteparadis 
- Norge kan spare kr 1,1 mrd. fordi tilskuddsordningen for sjøfolk i norske 

farvann (nettolønnsordningen) blir overflødig på sikt i våre egne 
havområder» 

 
Forslag til vedtak 
ORKidé – Nordmøre regionråd mener at arbeidsvilkårene for norske sjøfolk må være 
konkurransedyktige for å bygge og beholde sentral kompetanse i viktige næringer for regionen og 
landet som helhet. ORKidé – Nordmøre regionråd støtter uttalelsen fra Smøla kommune og 
oversender likelydende uttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet og Mørebenken som følger:  
ORKidé – Nordmøre regionråd viser til uttalelse fra Smøla kommune og ber regjeringen sette i gang et 
arbeid med å utrede mulighetene for å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte ombord på 
fartøy som opererer på norsk sokkel og i norske farvann. 
 
 

Del 3:  Orienteringssaker kl. 1230 - 1600 
 
RM 20/2017 Status og planer IKT ORKidé  

v/daglig leder Steinar Holm 
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 
RM 21/2017 Analyse Nordmøre - hva kan vi bruke tallene til?    

v/Ole Helge Haugen, plansjef Møre og Romsdal fylkeskommune 
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 
RM 22/2017 Nordmøre museum - mellom storsamfunnets krav og lokale ønsker 

v/styreleder Einar Lund og daglig leder Ståle Tangen  
 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

 
RM 23/2017 Eventuelt 

Oppsummering og avslutning – og god sommer!     
 
 
Med vennlig hilsen 
ORKidé – Nordmøre regionråd 
 
 
Roger Osen/sign.  Kjell Neergaard 
Leder    Nestleder 


