PROTOKOLL MØTE ARBEIDSUTVALGET
ORKidè – Nordmøre Regionråd
Nr. 6/2016
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Andre:

Fredag 10.juni 2016 kl 0845 - 1015
Kongens plass 1, møterom 2 (3 etg)
Ola Rognskog, Ståle Refstie, Kjell Neergaard, Olaug Haugen, Ingrid Rangønes og
Birgit Eliassen.
Eivind Ryste
Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal Fylkeskommune, observatør
Heidi J Gjersvold og Monika Eeg, administrasjon

Sak 61/16

Godkjenning av møteinnkalling

Vedtak:

Møteinnkalling godkjennes

Sak 62/16

Godkjenning av referat fra møtet mai 2016

Vedtak:

Referatet godkjennes med signatur

Sak 63/16

Regionreformen

Vedtak:

Prosessleder Roland Mauseth orienterte om forslag til prosess for
Nordmørskommunene, som skissert i saksframlegg til AU. Fylkesplansjef Ole Helge
Haugen orienterte kort om fylkeskommunen sin prosess, og at de vil sende ut et brev
til regionrådene med invitasjon til samarbeid.
Saken tas opp på kollegiemøtet 22.-23. juni, og AU ga innspill til videre arbeid med
saksfremlegg fram mot kollegiemøtet. Det er blant annet behov for et klarere
kostnadsbilde og et forslag til hvordan kostnader i arbeidet skal fordeles.

1. Arbeidsutvalget (AU) for ORKidé – Nordmøre Regionråd slutter seg til
hovedprinsippene i forslag til felles utredning for Nordmørskommunene.
Administrasjonen gis fullmakt til å forberede et endelig saksfremlegg til
kollegiemøtet 22.-23. juni.
2. AU mener at regionrådet både bør belyse Nordmøres behov og bidra til å belyse
gode framtidige løsninger for helheten i regionstrukturen, i samarbeid med øvrige
aktører
3. AU mener det er hensiktsmessig å samkjøre hele eller deler av utredningsarbeidet
med Møre og Romsdal Fylkeskommune, supplert med tilleggsarbeid i spørsmål
som Nordmøre eller enkeltkommuner har særskilt behov for å avklare. Kostnader
for tilleggsarbeid belastes de kommuner som ønsker dette. Administrasjonen bes

kartlegge leverandører som kan utføre slike tilleggsbestillinger dersom det er
behov for det.
4. Det bør tas sikte på et kollegiemøte i september for å orientere om fremdrift.
Sak 64/16

Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling.
Heidi J Gjersvold hadde en kort orientering om arbeidet rundt senteret, og kort om
prosessen og fremdrift i SNR.
Det gjenstår 150 000 kr fra 2015 i prosjektet, arbeidsgruppen bestemmer hvordan de
midlene skal benyttes på best mulig måte. Arbeidsgruppen legger frem et forslag på
videre organisering av prosjektet i Regionrådsmøtet 22 og 23. juni 2016.

Sak 65/16

Mandat samhandlingsutvalget
Samhandlingsutvalget ORKide har kommet med forslag til mandat.
Formål:



Arena mellom deltaker kommunene for å øke bredden og mulighetene i tilbudet
ved interkommunalt samarbeid.
Være et forum som initierer og er pådriver for faglig utvikling og samordning
mellom kommunene når dette er formålstjenlig i forhold til oppgavene som skal
løses innen helse og omsorg. Det kan være oppgaver initiert fra sentrale
myndigheter, i samhandling med helseforetaket eller fra kommunene selv.

Mandat:
•
•
•
•
•

•
•

Jobbe med samhandlingsreformen ut i kommunene, samt erfaringsutveksling.
Etablere interkommunalt/ regionalt samarbeid om kompetanseheving
Sette fokus på kvalitetssikring og kvalitetsutvikling innenfor områder utvalget blir
enig om og ut i fra behov i kommunene
Initiere samarbeide om rekruttering av felles ressurspersoner på aktuelle område
Utrede saker innenfor helse og omsorg etter oppdrag frå Regionrådet og på eget
initiativ sende saker til Regionrådet. (Spesielt aktuelt i forbindelse med høringer,
utredninger og lignende)
Ta initiativ til og opprette felles fagnettverk der det blir vurdert som formålstenlig
Utnevne medlemmer til Kliniske samhandlingsutvalg/faglige samarbeidsråd m.v.
som har utgangspunkt i delavtale 12 til Samhandlingsavtalen mellom Helse Møre
og Romsdal HF og kommunene i Møre og Romsdal. (Jfr. sak 85/15.)

Annet:
•

Vedtak:

Utvalgets medlemmer utgjør de aktuelle kommunene sine representanter i
partssammensatt utvalg for Kristiansund sykehusområde. Partssammensatt
utvalg er opprettet med utgangspunkt i delavtale 12 til Samhandlingsavtalen
mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunene i Møre og Romsdal.

Forslag til mandat vedtas slik det foreligger.

Sak 66/16

Sjøarealplan
Begrunnelsen for søknad om utvidelse av perioden til februar 2017, er lagt fram både
i møte og skriftlig.

Vedtak :

AU godkjenner søknaden om utvidelse av prosjektet med 6 mnd fra august 2016

Sak 67/16

Møteplan
AU har hatt fast møtedato første fredag i måneden, og tre kollegiemøter i året.
Forslag til møteplan ble lagt fram i møtet.

Vedtak:

Fremlagt møteplan ble vedtatt, administrasjon kaller inn etter den. Før man kaller inn
til vår 2017 går man igjennom møteplanene for kommunene, for å unngå
samtidighetskonflikt med kommunestyremøter.

Drøftingssak:
Sak 68/16
Kollegiemøte 22 og 23 juni
Utkast til program ble fremlagt i møte, og ble vedtatt med de endringer som ble
foreslått.
Orienteringssak:
Sak 69/16
Høringsuttalelse lokalisering politiets fellessenter for lønn og regnskap
Saken ble utsatt til neste møte.

