
 

 

REGIONRÅDSMØTE  

Fredag 28.oktober  

Tingvoll Fjordhotell 

 

PROGRAM 

Tid:   Sak:   Tema:   

0930    Velkommen  

KM 18/16 REGIONREFORMEN 

Gjennomgang av regionutredningen fir Nordmøre  

Oppklarende spørsmål til gjennomgangen  

    Pleniumsdiskusjon  

1130    Lunsj (også tid for media) 

1230  KM 19/16 Administrativ ressurs regionrådet 

1400    Avslutning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAKSFREMLEGG  
 

Møte:   Regionrådet  
Dato:  28.oktober 2016  
 

KM 18/16 Regionreformen 
 
Det vises til Regionrådets vedtak i sak KM 10/16 under regionrådets møte i juni 2016, om å 
gjennomføre en egen utredning av framtidig regionstruktur for Nordmøre. 

Utredningen har blitt gjennomført i perioden august til oktober 2016 og inkluderer flere 
underlagsnotat og delrapporter som har blitt lagt ut på 
http://www.orkideportalen.no/prosjekter/regionreform etter hvert som de er ferdigstilt. 

 Strateginotat om Samferdsel fra Samspleis AS 

 Vurdering av fylkestilhørighet ved Telemarksforskning 

 Maktpolitisk utredning ved Nordlandsforskning. 
 

Delutredningene er tidligere sendt kommunene og ligger også vedlagt saken. 

Vi viser også til utsendte dokumenter fra Møre og Romsdal fylkeskommune: 

 «Kunnskapsgrunnlag i samband med regionreforma» 

 «Regionvis fordeling av fylkeskommunale tilskot og investeringar» 

 «Maktpolitiske konsekvenser av nye alternative regioner – virkninger for Møre og Romsdal, 
forslag til løsning» som er utarbeidet for fylkeskommunen. 
 

Sluttrapporten i regionrådets utredning oppsummerer de ulike utredningene som ORKidé – 
Nordmøre Regionråd har gjennomført, og utgjør saksframstillingen til regionrådet. 
 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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SAKSFREMLEGG  
 

Møte:   Regionrådet  
Dato:  28.oktober 2016  
 

KM 19/16 Administrativ ressurs regionrådet 
 
Arbeidet med Framtidens Orkide har vært tema på mange møter i regionrådet, og Telemarksforsking 
la fram en rapport om mulige veier for utvikling i 2014. På bakgrunn av denne rapporten ble det 
utarbeidet en sak om fremtidig organisering av regionrådet som er vedtatt i alle kommuner.   
 
Kommunereformen har krevd mye oppmerksomhet og arbeid, og i påvente av hva som vil skje med 

fremtidig kommunestruktur ble både organiseringen og handlingsplanen for ORKidé utsatt til etter at 

kommunereformen er ferdig.  

 

På møte i arbeidsutvalget den 23.august ble det lagt frem en sak om daglig ledelse, og gjorde 
følgende vedtak: 
«ORKidé – Nordmøre regionråd lyser ut en 100 % stilling som daglig leder. Kristiansund kommune er 

formelt sett arbeidsgiver og vertskommune, men Arbeidsutvalget i regionrådet har styringen både 

med arbeidsoppgaver, rapporteringslinje og ansettelsesprosessen. 

 

Det settes følgende kvalifikasjonskrav til daglig leder 

- Relevant høyskole- eller universitetsutdanning.  

- Administrativ erfaring fra offentlig sektor er et krav  

- Dokumentert kompetanse vedrørende utredninger og gjerne også prosessledelse 

- Personlige egenskaper som: Initiativsterk/ pådriver, selvstendig, samarbeidsorientert, god til å 

formidle både skriftlig og muntlig 

 

Arbeidsoppgavene som tilligger daglig leder er bl.a. følgende:  

- prosesslede, utrede og iverksette ORKidés handlingsplan og annet utviklingsarbeid 

- saksutredninger og uttalelser i strategisk viktige saker for regionen 

- initiere prosjekt 

- mediekontakt 

- sekretærfunksjon - møter i AU,  regionrådet og rådmannsutvalget 

- representere ORKidé der det er naturlig 

- daglig drift mellom møter som sikrer framdrift i saker 

 

Kontorsted: Kristiansund og Nordmøre næringsforum  

 

Stillingen lyses ut snarest, og med tiltredelse 1.1.2017.  

Dersom vedkommende ikke kan tiltre før senere, forlenges avtalen med KNN midlertidig.  

 

Det nedsettes et intervjuutvalg bestående av Ola Rognskog, Olaug Haugen og en representant fra 

Kristiansund kommune.» 

 



 

Dette legges nå frem til regionrådet. Det er også stilt spørsmål om det skal lyses ut etter en fast 

stilling eller en engasjementsstilling. Så i tillegg så må regionrådet gjøre vedtak om dette skal lyses ut 

som en fast stilling eller som en åremålsstilling.  

Forslag til vedtak:  

1) Regionrådet støtter arbeidsutvalgets vedtak i sak 72/16 Daglig ledelse av ORKidé – 

Nordmøre regionråd. 

2) Det utlyses som en fast stilling, med ansettelse i Kristiansund kommune.  


