MØTE I ARBEIDSUTVALGET
Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé)
Nr. 07/2015
Tid:
Sted:

Fredag 5.juni 2015
Nordmøre Næringsråds lokaler, Kristiansund

Til stede:
Forfall:
Andre:

Ingunn Golmen, Birgit Eliassen, Ståle Refstie, Ann Kristin Sørvik, Knut Haugen og
Kjell Neergaard
Kirsten Stensø Skaget
Eivind V. Ryste, Møre og Romsdal Fylkeskommune, observatør
Roland Mauseth (sak 74/15 og 75/15),prossesleder kommunereformen
Monika Eeg, administrasjonen

Sak 64/15

Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkalling og saksliste godkjent. Tittel på sak 75/15 ble korrigert i møtet, til
«kommunereform – statusrapportering», og i tillegg ble det lagt til to saker under
eventuelt:
A. Samarbeidsavtaler mellom kommuner og Helseforetaket
B. KOM kultur

Sak 65/15

Godkjenning av referat fra møtet 8.mai 2015
Referatet var utsendt på forhånd og ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Referatet godkjent med signatur

Sak 66/15

Regnskap
Årsregnskap ble lagt frem og gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Årsregnskapet godkjennes og legges frem for kollegiemøtet

Sak 67/15

Administrativ ressurs 60 %
Administrasjonen orienterte om at det var sagt at man skulle kjøpe en
stillingsressurs på 60% fra Nordmøre Næringsråd frem til 1.juli 2015. Så hvordan
tenker arbeidsutvalget fremover med tanke på administrasjon knyttet til
regionrådet sitt arbeid.
Spørsmålet om man skal ansette en daglig leder eller fortsette å kjøpe tjenester
som i dag er fortsatt ikke landet. Det kom forslag om å forlenge avtalen med
Nordmøre Næringsråd ut 2016.

Vedtak:

Et enstemmig arbeidsutvalg vedtok å videreføre avtalen med Nordmøre
Næringsråd ut 2016.

Sak 68/15

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal
Birgit orienterte strategi fremover og ba om at Olaug, Birgit og Heidi fikk et mandat
til å legge frem noe på kollegiemøtet i Sunndal.

Vedtak:

Arbeidsutvalget ber Birgit Eliassen, Olaug Haugen og Heidi Gjersvold med flere til å
fremme en sak på kollegiemøtet i Sunndal 18 og 19 juni vedrørende videre arbeid
med sykehussaken herunder interimfasen.

Drøftingssaker:
Sak 69/15
Møteplan høst 2015/vår 2016
Forslaget til møteplan omarbeides noe for å ta bedre høyde for møter i forbindelse
med kommunereformen og eventuelt andre møter. Arbeidsutvalget ga sin
tilslutning til at presentasjon av delrapporter m.m. godt kan skje utenfor
kollegiemøtene, av hensyn til tidsrammen på møtene.
Sak 70/15

Kollegiemøte Sunndal juni 2015
Programmet justeres i tråd med det som fremkom på møtet og sendes ut til
kommunene.

Sak 71/15

Samhandling/dialogmøte Helse Møre og Romsdal
Delegerer det til samhandlingsutvalget som finner representanter til de ulike
områdene.

Sak 72/15

Møte med direktører og styreledere Helse Møre og Romsdal og Helse MidtNorge 15.juni.
Videre behandling av denne saken utsettes til kollegiemøte i Sunndal. Det er
beklagelig at det ikke blir møte. Arbeidsutvalget har fortsatt et ønske om å få til et
møte der man kan diskutere saken i sin fulle av bredde. Ingunn Golmen melder
tilbake at det ikke blir planleggingsmøte i Oslo den 15.5.

Sak 73/15

Politireformen
Det var sendt ut et forslag til brev som sendes justisdepartementet og
politidirektøren. Brevet sendes fra arbeidsutvalget.

Sak 74/15

Kommunereform – videre prosess.
Som vist til i saksfremlegget, bør prosessen i høst legge til rette for at sonderinger
mellom kommunene om fremtidige kommuner kan starte opp allerede over
sommeren der det er ønske om det. Mye av utredningsgrunnlaget vil da være
tilgjengelig selv om sluttrapport i kommuneutredningen ikke er klar. ORKide bør
legge til rette for en rammeprosess med gode arenaer der kommunene kan følge
opp dette på en hensiktsmessig måte. AU ba prosessleder om å forberede en sak
til kollegiemøtet med forslag til tidsplan for høsten. Konkret bør det planlegges et
felles kommunestyremøte i månedsskiftet august/september, der de to første
delrapportene og innbyggerundersøkelsen presenteres og man diskuterer videre
sonderinger.

Sak 75/15

Kommunereform – statusrapportering
Prosessleder Roland Mauseth orienterte i møtet om arbeidet med
kommuneutredning, spørreundersøkelse for åtte kommuner og informasjons- og
kommunikasjonsarbeid. Presentasjonen ligger ved referatet, og viser blant annet
et foreløpig overslag for kostnadene for hver kommune i kommuneutredningen.
AU ga sin tilslutning til fordelingsnøkkel.
AU avklarte at det var greit å ta med spørsmål om tilknytning til Møre og
Romsdal/Sør-Trøndelag slik det var vist forslag i spørreundersøkelsen. AU ga sin

tilslutning til planlagte informasjonsaktiviteter og påpekte behovet for å
synliggjøre at reformprosessen er godt i gang på Nordmøre, gjennom kronikk og
andre tiltak.
Orienteringssak:
Sak 76/15
Sammenslåing næringsforeninger
Administrasjonen orienterte om at det på Nordmøre Næringsråds
generalforsamling ble gjort vedtak om at de skulle gå i fusjonsprosesser med Kom
Vekst, Averøy Næringsforum og Tingvoll Næringsforum. Målet er å få en ny
næringsforening med større slagkraft enn det man har i regionen i dag. Den nye
foreningen vil ha 8-10 ansatte og kunder som Næringsrådet har i dag vil bli med i
det nye organisasjonen. Målet er at dette trer i kraft fra 1.1.2016
Vedtak:

Tas til orientering
Eventuelt
A. Samarbeidsavtaler mellom kommuner og Helseforetaket
Ståle Refsti orienterte om at han var blitt orientert om at tillitsvalgte var tatt ut
av arbeidet. ORKide mener at tillitsvalgte bør være med i arbeidet. Dette
sendes over til samhandlingsutvalget som tar saken videre.
B. KOM Kultur
Undine AS har vært i dialog med leder i forbindelse med etableringen av KOM
Kultur, en traineeordning for kulturnæringene. De ønsker å presentere
ordningen for Kollegiet.
Administrasjonen melder tilbake til dem at ORKide er ikke rett adressat på
dette tidspunktet.

Referatet godkjent

_________________________
Ingunn Golmen

______________________
Kjell Neergaard

