
 

 

MØTE I ARBEIDSUTVALGET  
Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) 

Nr. 05/2015 
 
 
Tid: Fredag 10.april 2015  
Sted: Nordmøre Næringsråds lokaler, Kristiansund  
 
Til stede: Ingunn Golmen, Odd Steinar Bjerkeset, Birgit Eliassen, Per Kristian Øyen og Kirsten S. Skaget  
Andre: Eivind Vartal Ryste, Møre og Romsdal Fylkeskommune, observatør  
Fra administrasjonen: Heidi J Gjersvold   
Referent: Heidi J Gjersvold  
 

 
Sak 36/15 Godkjenning av møteinnkalling  
 Ved møtestart kommer det i tillegg sak 51/15 Representant til overordna 

samhandlingsutvalg og sak 52/15 Høyringssvar - NOU 2014:15 Norsk pelsdyrhold - 
bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? 

 
Vedtak:    Møteinnkalling er godkjent 
 
Sak 37/15 Godkjenning av referat fra møtet 6.mars 

Referatet følger vedlagt  
 
Vedtak:  Referatet godkjennes med signaturer 
 
 
Sak 38/15 Vedtektsendringer   
 Forslag til endringer er vedlagt 
 

   
Vedtak:  Endringene presenteres i kollegiemøte 17.april, og sendes deretter ut til kommunen 

på høring. 
 
 
Sak 39/15 Stor-kommune Nordmøre 

Det er bedt om et tilbud fra Telemarksforskning på utredningsarbeid. Tilbud ble 
diskutert og gjennomgått i møtet. Telemarksforskning anbefaler at det i tillegg til 
storkommune alternativet ikke blir alt for mange alternativer i tillegg. Birgit Eliassen 
informerte om delrapportens som er presentert i tilbudet. 
 

Vedtak:  Saken behandles i kollegiemøtet 17.april. AU innstiller på en storkommune – 
Nordmøre utredning, og ønsker en opsjon på at de som ønsker andre alternativer 
utredet betaler dette selv. 
 

 
Sak 40/15 Henvendelse Hemne kommune 

Kommunestyret i Hemne har vedtatt et prioritert retningsvalg når det gjelder 
kommunereformen. Førsteprioriteten går ut på å se på mulighetene for en ny 
kommune sammen med Snillfjord, Halsa og Aure.  



 

 

Hemne syns det vil være viktig for prosessen videre at de blir med på de ulike 
utredningene som skal gjøres på Nordmøre. 
 

Vedtak:  Hemne er velkommen til å være med i utredningen, men de må betale aktuelle 
kostnader selv. 
 

Sak 41/15  Prosjektleder, felles strategi for sykehuset Nordmøre og Romsdal   
Sak 28/15, utsatt fra møte 6.mars 2015. Det finnes pr i dag ingen finansiering til en 
slik stilling, forslag om å øke medlemskontingent til kommunene.  

 
Vedtak:  Det utarbeides en stillingsbeskrivelse og en matrise som viser hvor mye hver enkelt 

kommune må betale. Saken legges frem i kollegiemøtet 17.april   
 
 

Sak 42/15  Kulturgave i tilknytning til Tall Ship Race  
Tidligere sak 27/15 ang kulturgave i tilknytning til Tall Ship race som skal avvikles i 
Ålesund 15. - 18. juli 2015. Kommunene i Møre og Romsdal blir utfordret til å bidra 
med kulturelle gaver til arrangementet. Det var ønske at Kystfolket skulle opptre. 
Kystfolket skal ha 25000 kr for å opptre der. 

 
Vedtak:  Endelig vedtak fattes i kollegiemøtet 17.april. AU innstiller til at Kystfolket opptrer på 

Tall Ship Race, og kommunene deler på beløpet.  
 
 

Sak 43/15 Innovasjonsskolen 
Sunnmøre regionråd, tilbyr utdanning/kompetansehevings prosjekt til kommunene i 
regionen. Utdanningen er et samarbeid med høgskolen på Lillehammer, Møre og 
Romsdal fylkeskommune bidrar med midler. Eivind Ryste orienterte kort om tilbudet 
i møtet. Administrasjon deltar på møte i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune 
om samme tema. Au er i utgangspunktet positive til prosjektet, men vil gjerne vite 
enda mer. 

 
Vedtak: Saken vil bli tatt opp på nytt etter at møtet med Møre og Romsdal Fylkeskommune er 

gjennomført. 
 

 
 
Drøftingssaker: 
Sak 44/15 Innspill til Statens vegvesens arbeid med Nasjonal Transport Plan 

Ref sak KM 01/15 kollegiemøtet, hvor kollegiet ønsket å komme med en innspill til 
Statens vegvesens arbeid med Nasjonal Transport Plan. Utkast ble gjennomgått i 
møtet, og vil bli lagt fram for endelig godkjenning i kollegiemøtet 17.april. 

 
Sak 45/15 Orkides representasjon i Helse Møre og Romsdal 

Orkide har fått henvendelser fra Helse Møre og Romsdal (HMR) om bidra inn i 
arbeidet med Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. AU avventer dette til man har fått 
en dialog med ledelsen i HMR. 
 

Sak 46/15 Kollegiemøte 17.april Kristiansund 
Forslag til endelig program ble lagt fram i møtet 

 
  



 

 

Sak 47/15 Kollegiemøte Sunndal juni 
 IKT Orkide har møte i Sunndal på samme tidspunkt, og har sendt en forespørsel på å 

samkjøre noe av møtet, og au stiller seg positiv til at det gjennomføres. 
 
 
Sak 48/15 Nytt sykehus Nordmøre og Romsdal 
  Kort orientering/oppsummering av hva som skjer i saken 
 
 
 
 
Orienteringssak:  
Sak 49/15 Innbyggerundersøkelsen kommunereform 
  Det er kommet inn fire tilbud til fristen, gjennomgang av tilbud ikke startet ennå. 
 
Sak 50/15 Begjæring om innsyn fra Tidens Krav 

Tidens Krav begjærte innsyn i dokumenter som ikke er ORKide sine bestillinger, på 
bakgrunn av dette frafalt begjæringen. 

 
 
Sak 51/15  Representant til overordna samhandlingsutvalg i Helse Møre og Romsdal. 

ORKide sin representant i overordna samhandlingsutvalg, Olaug Haugen ber om at 
noen andre tar hennes plass i utvalget på grunn av kapasitetsproblemer. AU ønsker 
oversikt over alle samhandlingsarenaer/strukturer med Helse Møre og Romsdal, mål 
og tanke bak gruppene. 
 

Vedtak: Saken blir tatt opp på nytt når all nødvendig informasjon foreligger 
 
 
 
Sak 52/15  Høringssvar - NOU 2014:15 Norsk pelsdyrhold - bærekraftig utvikling eller styrt  
 avvikling? 
 Møre og Romsdal Fylkeskommune har levert svar på denne høringen. 
 
 
Vedtak: Saken legges frem på kollegiemøtet 17.april, au innstiller at Orkide stiller seg bak 

fylkeskommunenes høringssvar.  
 
 

 

   
 


