PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET
ORKidé - Nordmøre Regionråd Nr. 5/2016
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Andre:

Fredag 13.mai 2016 kl 0945 – 1300
Nordmøre Næringsråd, Kongens plass 1, møterom 2 (3 etg)
Ola Rognskog, Ståle Refsti, Birgit Eliassen, Olaug Haugen, Ingrid Rangønes
og Ragnhild Helseth
Kjell Neergaard, Eivind Ryste
Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal Fylkeskommune, observatør
Heidi J. Gjersvold og Monika Eeg, administrasjonen

Sak 48/16

Godkjenning av møteinnkalling

Vedtak:

Møteinnkalling godkjennes

Sak 49/16

Godkjenning av referat mars 2016

Vedtak:

Referatet godkjennes etter de endringer som framkom i møtet.

Sak 50/16

Møre & Romsdal 110-Sentral KF
Viser til sak 46/16 valg av representant til styret i Møre og Romsdal 110-Sentral KF
hvor følgende vedtak ble fattet: «Ingunn Golmen og Eilif Magne Leirvik foreslås
som representanter fra ORKide». Det kom frem i ettertid at det på grunn av
kjønnskvotering skal være en kvinnelig representant med fast plass. Ingunn
Golmen ønsket ikke fast plass i styret, representant må velges på nytt.

Vedtak:

Ragnhild Helset varaordfører i Kristiansund tiltrer, med Eilif Magne Leirvik fra
Tingvoll kommunesom personlig vara.

Sak 51/16

Administrative ressurser
Bakgrunn:
I april 2014 leverte Telemarksforskning en rapport om Fremtidens ORKide -en
evaluering av Ordfører og Rådmannskollegiet for Nordmøre.
I etterkant satte AU ned ei arbeidsgruppe, som fikk i oppdrag å utarbeide et
saksframlegg, med tilrådning om veien videre. Arbeidsgruppen besto av: Peter
Ardon, daværende rådmann i Halsa, Birgit Eliassen, rådmann i Gjemnes og Kirsten
Stensø Skaget, rådmann i Smøla.
Saksfremlegget har vært behandlet i kommunene og fikk tilslutning.
Vedtektene ble endret men administrasjonsressursene er fortsatt på «samme»
nivå.
Status:

ORKide har i dag et vedtak på at de skal ha 60% administrativ stilling med KNN ut
2016 i tillegg til prosjektlederstillinger.
Vedtektsendringer gjort i februar 2015:
«Administrative tjenester
Regionrådet knytter til seg administrative ressurser for å utføre bl.a.
merkantile støttetjenester
sekretærfunksjon
saksbehandling
koordinering og planlegging
Regionrådet skal ha en administrasjonsressurs på 100%, og daglig ledelse utgjør
minst 50% av dette. Regionrådet kan også ha egne prosjekt med eget formål og
finansiering. Prosjektmedarbeidere kan delta i møter etter nærmere avtale.»

Vedtak:

Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av Birgit Eliassen og Olaug Haugen,
som får i mandat å se på de ulike alternativene for fremtidig organisering av
administrativ ressurs til ORKide. Arbeidsgruppen skal legge frem forslag for
arbeidsutvalget i august.

Drøftingssaker:
Sak 52/16
Regionrådsmøte juni 2016
Forslag til program ble lagt frem i møtet, au tilslutter seg programmet med de
endringer som framkom i diskusjonen.
Sak 53/16

NTP / ferjefri E39
Momentliste til uttalelse ble gjennomgått i møtet. Innspillene som kom i møtet blir
tatt med i en uttalelse fra regionrådet som legges frem på kollegiemøtet 22 og 23
juni.

Sak 54/16

Regiondebatten
Onsdag 4 mai var det et møte med regionrådet hvor man hadde regiondebatten
på agendaen, og det var enighet om at man måtte få en klarhet i hva som er det
beste for Nordmøre. Administrasjonen har utarbeidet noen tanker om hvordan
regionrådet kan jobbe videre med dette som ble diskutert i møtet.
Roland Mauseth er disponibel gjennom sin rolle som prosesseleder
kommunereform da disse to reformene henger sammen.
Administrasjonen sammen med leder utarbeider forslag til fremdrift til neste
møte.

Sak 55/16

Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling
Arbeidsgruppen ved Heidi J Gjersvold og Birgit Eliassen orienterte om prosess
rundt senteret, og arbeidet inn mot Sjukehuset Nordmøre og Romsdal(SNR)
prosess.

Sak 56/16

KommuneMonitor fra Prognosesenteret
Innspill fra rådmann i Surnadal om å invitere representant fra Prognosesenteret
inn i au – eller regionrådsmøte for å informere om hva de har å tilby av tjenester.
Prognosesenteret AS jobber med analyse av bygg- og boligmarkedet i Norge.
Markedsanalyseinstituttet innen bolig og yrkesbyggmarkedet som har utviklet en

web-basert tjeneste som skal bistå kommuner og planleggende myndigheter i
kommune-Norge med å gjøre vurderinger av faktorer, drivkrefter og behov for
boliger i alle landets kommuner.

Orienteringssaker:
Sak 57/16
Møte Orkdalsregionen juni 2016
Gjennomgang av utsendte foreløpig program.
Sak 58/16

Tilbud om partnerskap ALV – Møre
ALV Møre og Romsdal er en læringsarena for velferdsteknologi, og er driftet som
et samarbeid mellom NTNU i Ålesund og 13 partnerskapskommuner. I samarbeid
med et nettverk av samarbeidsaktører, innen det offentlige, akademia, privat
næringsliv og samfunnsaktører, jobbar ALV-Møre og Romsdal for å bygge og dele
kunnskap omkring velferdsteknologi.
Det er nå kommet et tilbud om partnerskap i Arena for læring om
velferdsteknologi (ALV-Møre og Romsdal). Tilbudet er retta mot kommunene
knyttet til Romsdal regionråd og Nordmøre regionråd-ORKidé.
Partnerskapet i ALV-Møre og Romsdal blir bygd gradvis, det første steget var
utsending av tilbud om partnerskap til kommunene knyttet til Sunnmøre
regionråd, høsten 2015.
IKT -Orkide sammen med apoint, for Kristiansund kommune utreder nå
responssenteret i regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling.
Administrasjon sender ut informasjon til rådmennene, som en påminnelse om
dette, da responssenteret og ALV vil dekke de samme behovene etter hvert.

Sak 59/16

Uttalelse til samhandlingsstrategien med Helse Møre og Romsdal fra
samhandlingsutvalget ORKide
Uttalelse fra samhandlingsutvalget i ORKide ble sendt ut til informasjon før møtet.
Arbeidsutvalget tar saken til orientering.

Sak 60/16

Kommunereform
Roland Mauseth hadde en kort oppsummering av reformen så langt.
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