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Innkalling til regionrådsmøte 1-2018   

ORKidé - Nordmøre regionråd 
 

Program og innkalling 
Fredag 16. februar 2018 kl. 1000 - 1530 

Scandic Kristiansund 

 

 

Cole Porter - musikalen Kiss me Kate er kjent for sin flotte musikk og spenstige dansenummer. Når teater-
regissøren Fred Graham og hans teatertrupp skal sette opp Shakespeares teaterstykke Troll kan temmes, viser 
det seg å bli alt annet enn enkelt. Det byr på forviklinger av ulik art når det nærmer seg premiere. Musikalen 
har en lokal vri, med mange kjente Kristiansundsfjes på scenen. Dramatisk tekst av Samuel og Bella Spewack, 
musikk og sangtekster av Cole Porter (1891-1964). Urpremiere i New York 30. desember 1948.  

Program 

Årsmøte  kl. 0900 – 1000 (egen innkalling) 

Regionrådsmøte  kl. 1000 – 1530 

Småmat   kl. 1630  – 1730 

Kiss me Kate  kl. 1800 – 2045 

Felles middag  kl. 2100 – 2300 
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Velkommen til regionrådsmøtet! 

Møteleder – leder Roger Osen 

 

RM    1/18       Godkjenning av innkalling og saksliste 
RM    2/18       Saker fra administrasjonen          
RM    3/18 Orientering om invitasjon til interkommunalt klimanettverk 
RM    4/18  Videre arbeid med interkommunalt samarbeid  
RM    5/18  Organisering av politiets tjenestetilbud på Nordmøre 
                  v/politimester Ingar Bøen 
RM   6/18  Fylkesmannens ovale halvtime v/Lodve Solholm 
RM   7/18  DMS Kristiansund – invitasjon til kommunene 
RM   8/18  Uttalelse SNR og Helseplattformen  
RM   9/18  Campus Kristiansund – status og veien videre 
                  v/Roland Mauseth 
RM 10/18  Status Nordmøre Brann- og Redningssamarbeid 
RM 11/18 Eventuelt 
 

 

SAKSDOKUMENTER 

RM    1/18       Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
RM    2/18       Saker fra administrasjonen       
 
- Rådmannsutvalgets møte 15.2.18 
- Status Stiftelsen Nordmøre Museum  
- Status Sjøområdeplanen 
- «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke» 
 
 
VEDTAKSSAKER 
    
RM    3/18 Invitasjon til interkommunalt klimanettverk ORKidé 
 
Rådgiver Kjetil Tore Fjalestad, miljøvernkoordinator i enhet for samfunnsutvikling i Kristiansund 

kommune, orienterer om invitasjon til ORKidé-kommunene om å utvikle et felles klimanettverk med 

utgangspunkt i Kristiansund kommune sitt arbeid med Klimaregnskap. Kristiansund kommune har 

utarbeidet sitt første klimaregnskap for 2016 og er i oppstarten av et klimasamarbeid med Molde, 

Ålesund og fylkeskommunen om metoder og tiltaksstrategier gjennom prosjektet Byen som regional 

motor (frem til 2020).  

Dette ble presentert for AU 12.01.18 med anbefaling om å ta saken videre i regionrådet.  
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Utgangspunktet er henvendelse til regionrådet fra Møre og Romsdal fylkeskommune om det er 

interesse for å etablere et interkommunalt klimanettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling 

med utgangspunkt i ORKide-nettverket. Det kan søkes om Klimasatsmidler kr 25.000,- pr deltagende 

kommune med søknadsfrist 15. februar 2018. Med utgangspunkt i positiv interesse i AU har 

Kristiansund kommune med bistand fra fylkeskommunen startet utarbeidelse av prosjektskisse som 

grunnlag for en søknad innen fristen.  

Et klimanettverk kan samarbeide om: 

• Etablere møtested for deling og utvikling av kunnskap og ideer innen: 
o Klima-regnskap og budsjettarbeid. 
o Felles klimaprosjekt og prosjektorganisering. 
o Felles søknader om prosjektfinansiering. 

• Aktuelle klimaprosjekt: 
o Klimavennlige innkjøp av varer og tjenester 
o Tilrettelegging for miljøvennlig transport 
o Miljøvennlige bygg 
o Miljøsertifisering 

 

Forslag til vedtak 

Regionrådet ser positivt på invitasjonen fra Kristiansund kommune om å etablere et Klimanettverk 

Nordmøre og anbefaler at invitasjonen sendes til kommunene. 

 
RM    4/18  Videre arbeid med interkommunalt samarbeid  
 
Regionrådet har i sin Strategi 2020 vedtatt gjennom Orkidé å vurdere en felles eierskapsstrategi for 
interkommunale samarbeid og selskaper som omfatter de fleste, eller alle, kommunene på 
Nordmøre. Samtidig er det definert tiltak om å samarbeide om å skape spesialiserte 
kompetansemiljø på tvers av kommunegrensene. 
 
Regionrådet diskuterte saken om mulig felles eierstrategi for interkommunale samarbeid og selskap i 
regionrådsmøtet i oktober 2017 med følgende vedtak: 
 

Regionrådet ber om at kartleggingsarbeidet videreføres for å få oversikt over ulike samarbeid og 

gjeldende økonomiske modeller. Med utgangspunkt i innspill og diskusjonen fra møtet ber 

Regionrådet AU vurdere videre prosess og nivå for felles eierstrategi for interkommunale samarbeid 

og selskap.  

Så langt er det kartlagt nærmere 100 interkommunale samarbeid og selskap basert på informasjon 
fra 7 kommuner. Det er krevende å få oversikt over det økonomiske omfanget og den økonomiske 
modellen til grunn for de ulike samarbeidene. 
 
Samarbeid etter kommunelovens §27/28 eller avtalekjøp utgjør 2/3 (rundt 65) 

- 50% er innen ORKide-kommuner, og 50% mellom 1 eller flere ORKide-kommuner og 
kommuner utenfor ORKide 

- 2/3 gjelder tjenestetilbud og 1/3 gjelder forvaltningsoppgaver 
 
Selskap med kommunale eiere i form av AS eller IKS utgjør 1/3 (rundt 35) 

- Hovedsakelig innen energi, havn, renovasjon, revisjon, næring og samferdsel 
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Alle kommuner er med i mellom 35-50 interkommunale samarbeid og selskap. Samarbeidene har 
utviklet seg over tid etter behov, slik at det er ingen bestemt retning eller strategi for samarbeidene.  

De fleste samarbeid er mellom få antall kommuner, og tabellen nedenfor viser at 57% er mellom 1-3 
ORKide-kommuner.  

Antall ORKide -kommuner i 
samarbeid 

Andel av alle 

Alle 10 15% 

7-9 15% 

4-6 13% 

1-3 57% 

 
Med utgangspunkt i diskusjonene i AU og RM er det enighet om at det er behov for økt samarbeid i 
tiden som kommer, men det fremstår som krevende og ikke hensiktsmessig å ha en modell for alle 
samarbeid. Samarbeidene er i stor grad behovsstyrt og veldig ulike av karakter og omfang.  
 
I AU 3.11.17 ble det vedtatt at: 
Regionrådet viderefører arbeidet med kartlegging av eksisterende interkommunale samarbeid. Det 
legges frem en sak for regionrådet som omhandler overordnede prinsipper for fremtidige samarbeid 
og hvordan styrke kommunenes eierrolle i interkommunale samarbeid og selskap. 
 
Som følge av resultatet av kommunereformen må mange samarbeid som omfatter ORKide-
kommuner reforhandles de kommende årene. Også nye lovpålagte kompetanse- og kapasitetskrav 
innenfor ulike kommunale tjenester medfører behov for reforhandling av inngåtte avtaler.  
 
Dagens ad hoc struktur er ressurskrevende med hensyn på at det skal forhandles i mange ulike 
grupperinger, det er mer utfordrende for administrasjon og politikere å ha oversikt over de ulike 
samarbeidene og tilhørende finansiering, og «shopping» av samarbeid i ulike geografiske 
konstellasjoner gir en fragmentering av Nordmøre og et svekket grunnlag for å bygge opp 
kompetansemiljø i egen region.  
 
Det er derfor behov for videre diskusjon om: 
- Hvilke samarbeidsbehov utmerker seg nå fremover 

o Lovpålagte krav og retningslinjer 
o Endringer som følge av kommunereformen 

- Noen overordnede prinsipper for fremtidige samarbeid  
o Utvalgte samarbeid med størst behov 
o Felles styringsform for nye samarbeid 
o Diskutere strategi i forkant av nye samarbeid 

- Styrke eierstyringen i interkommunale samarbeid og selskap 
o Prinsipper for oppnevnelse av representanter 
o Utveksle informasjon og erfaringer  
o Felles mal for eiermelding 

- Desentral lokalisering av kompetansemiljø ift samarbeid 
o Vurdere muligheter på en helhetlig måte 
o Tiltak i strategiplan 
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Vurdering 
Det er behov for å utrede mulighetene for å få en mer effektiv struktur for interkommunale 
samarbeid for kommunene på Nordmøre som styrker tjenestetilbudet, kommunene og regionen. En 
fastere struktur for samarbeid kan åpne for grupperinger med faste partnere, skape robusthet, 
tydeliggjøre samarbeid som er behovsdrevet og/eller av stor vesentlighet, bygge regionale 
kompetansemiljø, samt at nye konstellasjoner kan gi grunnlag for nytenkning og innovasjon i 
organisering og innhold av tjenestetilbudet.  
 
For å vurdere mulighetene ønskes å definere et utredningsprosjekt med mål om få «God, effektiv og 
fremtidsrettet struktur for interkommunale samarbeid og regional kompetansedeling på Nordmøre». 
Det forutsettes ekstern faglig og økonomisk bistand i prosjektet, og det er positiv dialog med 
fylkesmannen om prosjektet. Prosjektet «Byen som regional motor» kan kobles på.  
Frist for å søke på tildeling fra fylkesmannens skjønnsmidler er 16.3.18. 

Forslag til vedtak 
Regionrådsmøtet stiller seg positiv til et utredningsprosjekt for å styrke det interkommunale 

samarbeidet på Nordmøre.  

AU delegeres myndighet til å utforme prosjektsøknaden og ta stilling til inndekning av kostnader for 

prosjektet. 

 

ORIENTERINGSSAKER 
 
RM    5/18  Organisering av politiets tjenestetilbud på Nordmøre 
                  v/politimester Ingar Bøen 
 
Politimester i Møre og Romsdal, Ingar Bøen, vil orientere om hvordan politiets tjenestetilbud 
organiseres på Nordmøre.  
 
 
RM   6/18  Fylkesmannens ovale halvtime  
                             v/fylkesmann Lodve Solholm og landbruksdirektør Frank Madsøy 
 
Aktuelle tema  
• Kommunereform og grensejustering Gjemnes  
• Ekspertutvalgets forslag til nye oppgaver for fylkeskommunene 
• Hvordan håndtere utfordringer knyttet til jordvern og arealplanlegging 
• Fokus på lokalmat, barnevernsvakt og forsøpling 
• Bærekraftige bygg ved bruk av tre  

 
 
VEDTAKSSAKER 
 
RM   7/18  DMS Kristiansund – invitasjon til kommunene 
                  Orientering v/Kjell Neergaard   
 
Ordfører Kjell Neergaard er leder av styringsgruppen for prosjektet DMS Kristiansund. Prosjektet er 
et felles prosjekt mellom Møre og Romsdal HF, ORKidé – Nordmøre Regionråd og Kristiansund 
kommune. 
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Kommunene på Nordmøre inviteres til å delta i utviklingen av DMS Kristiansund. Vedlagt følger 

forslag til felles saksutredning for behandling i kommunene.  

Ambisjonsnivå for DMS Kristiansund: 

• Bli det distriktsmedisinske senteret i Norge som tilbyr det bredeste spekter av helsetjenester, i et 

samarbeid mellom primær-, spesialist- og private leverandører av helsetjenester 

• Bli det distriktsmedisinske senteret i Norge som har høyest kvalitet på sine tjenester og som er 

nasjonalt ledende vedr samhandling mellom kommuner og helseforetak  

• Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund skal utvikle og ta i bruk nye teknologiske løsninger og nye 

organisasjonsformer  

• Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund skal jobbe for å bli nasjonalt og internasjonalt ledende på 

helsetjenester innenfor utvalgte områder 

• Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund skal være ledende på forskning og innovasjon på utvalgte 

områder 

 
Helse Møre og Romsdal HF (HMR) bære 60 % av denne kostnaden, men det forutsettes at 
kommunene og Helseinnovasjonssentret bidrar. Det anslås en totalkostnad på ca kr 1 500 000 til 
denne virksomheten med følgende fordeling: 
 
HMR     kr  900.000 

Helseinnovasjonssentret kr  100.000 

Kommunene Nordmøre              kr  500.000  

 

AU vurderte ulike finansieringsmodeller i møte 2.2.18 og fattet følgende vedtak: 
AU anbefaler at saken legges frem for Regionrådsmøtet der kommunene inviteres til å delta i 
prosjektet DMS Kristiansund med utgangspunkt i en finansieringsmodell 30/70, dvs 30% fordelt 
mellom deltagende kommuner og 70% fordelt etter folketall.  
 
Dette gir følgende fordeling etter innbyggertall 01.01.17: 

 

Kristiansund     168.134,- 

Averøy   52.956,- 

Gjemnes  32.847,- 

Tingvoll   35.933,- 

Sunndal  60.826,- 

Surnadal  53.762,- 

Halsa   26.576,- 

Smøla   30.052,- 

Aure   38.914,- 

Totalt              500.000,- 

 
Vurdering 
Det er viktig og etterlengtet at det etableres et samarbeidsprosjekt med egen prosjektleder for å 
utvikle DMS Kristiansund. Tilsvarende funksjon er også opprinnelig beskrevet som del av 
organiseringen rundt Helseinnovasjonssenteret. Det er høye ambisjoner for DMS Kristiansund for 
tilbud om og utvikling av fremtidens helse- og velferdstjenester for befolkningen på Nordmøre og 
også i Romsdal. Interkommunale tjenester vil være en viktig del av helsetilbudet og 
tjenesteutviklingen i fremtiden, og regionrådet ønsker at Nordmørskommunene blir med i 
utviklingen av det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund.  
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Forslag til vedtak 
Regionrådsmøtet mener det er viktig at kommunene deltar i arbeidet med å utvikle DMS 
Kristiansund som en sentral del av det fremtidige tilbudet for spesialisthelse-, kommunehelse- og 
velferdstjenester for befolkningen på Nordmøre.  
 
Regionrådsmøtet anbefaler at invitasjonen sendes til kommunene med utgangspunkt i en 
finansieringsmodell 30/70, dvs 30% fordelt mellom deltagende kommuner og 70% fordelt etter 
folketall.  
 
 
RM   8/18  Uttalelse SNR og Helseplattformen  
                  Innledning v/Birgit Eliassen og Kisten Stensø Skaget 
 
I Dialogmøtet 19. januar orienterte HMR om at målet er å flytte inn i SNR med Helseplattformen som 

teknisk plattform og at det skal gjennomføres arbeid for å vurdere innføringstidspunkt for 

Helseplattformen.  

Det er viktig at kommunene i Nordmøre og Romsdal slutter opp om HMR sin målsetting og er 

tydelige på forventingene om at Helseplattformen tas i bruk ved oppstart av SNR i 2022.  

For å understøtte dette arbeidet foreslås at det fremmes en felles sak fra regionrådene i Nordmøre 

og Romsdal som følger:  

SNR og Helseplattformen 

Det er svært viktig at SNR inkludert DMS starter opp med Helseplattformen som IKT plattform.  

AU i ORKidé - Nordmøre Regionråd ønsker å samarbeide med Romsdal Regionråd om oppretting av 

en felles prosjektstilling for å styrke arbeidet med å få på plass Helseplattformen.  AU ber IKT ORKide 

sørge for at en slik investering/stilling gjennomføres som et ordinært investeringsprosjekt i regi av 

IKT ORKide, hvor kommunene på Nordmøre inviteres med på vanlig måte. AU i ORKide – Nordmøre 

regionråd forutsetter at IKT ORKide samarbeider med RoR IKT om en slik satsing.  

IKT Orkide vil utarbeide en prosjektbeskrivelse med mandat, organisering og finansiering som legges 

frem for Rådmannsutvalget 15.2.18 og påfølgende Regionrådsmøtet. 

 
Forslag til vedtak 
Regionrådsmøtet følger opp vedtak fra AU i følgende vedtak: 
 
Det er svært viktig at SNR inkludert DMS starter opp med Helseplattformen som IKT plattform.  

ORKidé - Nordmøre Regionråd ønsker å samarbeide med Romsdal Regionråd om oppretting av en 

felles prosjektstilling for å styrke arbeidet med å få på plass Helseplattformen.  Regionrådet ber IKT 

ORKide sørge for at en slik investering/stilling gjennomføres som et ordinært investeringsprosjekt i 

regi av IKT ORKide, hvor kommunene på Nordmøre inviteres med på vanlig måte. ORKide – Nordmøre 

regionråd forutsetter at IKT ORKide samarbeider med RoR IKT om en slik satsing.  

 
ORIENTERINGSSAKER 
 
RM   9/18  Campus Kristiansund – status og veien videre 
                  v/Roland Mauseth, prosjektleder 
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RM 10/18  Status Nordmøre Brann- og Redningsvesen 

 
Kommunene Averøy, Aure, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll deltar i felles 
utredning av Nordmøre Brann- og Redningsvesen (NBR).  
 
I januar ble det avholdt en felles workshop for alle rådmenn, brannsjefer og økonomipersonell hvor 
arbeidet så langt ble lagt frem for diskusjon og innspill. Sentrale punkter er organisasjonsmodell og 
økonomisk modell for et felles brannvern.  
 
Arbeidsgruppen er nå utvidet til alle rådmenn i deltagende kommuner samt brannsjefene i 
Kristiansund og Aure/Hemne. Gruppen ledes av Karl-Kjetil Skuseth.  
 
 
RM 11/18 Eventuelt 
 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

ORKidé – Nordmøre Regionråd 

 

Roger Osen/sign.   Kjell Neergaard 

Leder     Nestleder 


