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PROTOKOLL ARBEIDSUTVALGSMØTE 

ORKidè – Nordmøre Regionråd 

      Nr. 5/2018 

 

Tid:   Fredag 22. juni 2018 kl. 0845 - 1215 

Sted:   Formannskapssalen, Kristiansund Rådhus 

Tilstede: Roger Osen, Kjell Neergaard, Birgit Eliassen, Ingrid Rangønes, Randi Dyrnes,  
Ståle Refstie 

Forfall:  Lilly Gunn Nyheim, Knut Haugen, Eivind Ryste (og vara Ole Helge Haugen)  
Andre: Ellen Engdahl, administrasjon, referent 

Siv Iren Stormo Andersson, Kristiansund kommune 
Atle Betten, IKT Orkide  
Roland Mauseth, prosjektleder Campus Kristiansund 
Oddbjørn Vassli, prosjektleder Statlige arbeidsplasser 
 

 
 
Sak 39/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 40/18 Godkjenning av referat fra siste møte 04.05.18 
 
Vedtak 
Referat fra AU-møte 04.05.18 godkjennes. 
 
 
Sak 41/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 
– Kommunal referansegruppe SNR v/Siv Iren Stormo Andersson  

– Møte ordførere og næringsorganisasjonene på Nordmøre fredag 28.9.18 - tema: 

 Transportanalyse Nordmøre/samferdsel 

 Relevant informasjon fra kommunene 

 Prioriterte saker sett fra næringslivet  

 Videre samarbeid om prioriterte saker 

– Møre og Romsdal som region mot 2025: Leder AU deltar i referansegruppen. 

– Arbeid med Helseplattformen: Bevilget kr 250.000 i prosjektskjønn.  

– NordSam – god struktur på interkommunale samarbeid: Bevilget kr 500.000 i prosjektskjønn. 

Diskuteres videre med fylkesmannen i dialogmøtet 24.8.18. Møtet blir på Batnfjordsøra.  

 
Vedtak 
Sakene tas til orientering med innspill i møtet. 
 
 
Sak 42/18 Uttalelse Campus Kristiansund 
 
Vedtak 
AU vedtar utsendte uttalelse om Campus Kristiansund som sendes Forsknings- og høyere 
utdanningsminister, Utdannings- og forskningskomiteen og Mørebenken, hensyntatt innspill i møtet.  
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Sak 43/18  Prosjekt statlige arbeidsplasser  
 
Oddbjørn Vassli presenterte halvårsrapport 2018 og videre strategi med reduksjon fra 4 til 2 
innsatsområder; 

- Utflytting fra Oslo og nyetableringer 
- Pågående endringer i eksisterende statlige virksomheter 

  

 Kristiansund kontakter Ålesund vedr. forslag til ny organisering av Konfliktrådet. 

 Oppfølging av kompetansemiljøene innen skatt, regnskap og økonomi.  

 Sunndal oversender informasjon til fylkeskommunen v/Oddbjørn Vassli om status og arbeid med 

Driva Vassdragssenter og infopunkt for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark på Gjøra. 

Regjeringen skal legge frem oppgaveporteføljen til de nye regionene 15. oktober 2018.  
 
Vedtak 
Arbeidet videreføres hensyntatt innspill fra møtet. 
 
 
Sak 44/18 Nordmøre fremover – workshop 14.09.18  
 
Oppfølging fra regionrådsmøtet i Surnadal.  
 
– Bakgrunn, status og innspill 

o Oppsummering fra regionrådsmøtet i Surnadal 

o Samferdsel: Transportanalyse Nordmøre v/Olav Ellevset 

o Møtet med fylkesmannen 24.8.18 

o Status og utviklingstrekk, M&R fylkeskommune v/Ole Helge Haugen  

Innspill i møtet mhp dialogmøtet med fylkesmannen 24.8.18: 

Kommunene på Nordmøre ønsker å diskutere fylkesmannens rolle som en medspiller i 

samfunnsutviklingen. Kommunene opplever økende byråkratisering som hemmer lokal utvikling. 

Kjell og Birgit blir med i planleggingsmøtet med fylkesmannen før sommeren. 

Vedtak 
Det arbeides videre med programmet hensyntatt innspill i møtet. 
 
 
Sak 45/18  Referatsaker 
 
– Invitasjon til helseministeren om veien videre for HIS 

– Uttalelse til forslag til ny Havne- og farvannslov (orkideportalen.no)  

– Uttalelse om nytt opera- og kulturhus i statsbudsjettet 2019 (orkideportalen.no) 

– Uttalelse: Nordmøre slår ring om Gjemnes (orkideportalen.no) 

– ORKidé – Krafttak sluttført (orkideportalen.no) 

 
 
Sak 46/18 Eventuelt 
 
Helseplattformen – etablering av lokal koordineringsgruppe samt oppnevning av en 
representant til regional arbeidsgruppe 
 
Atle Betten orienterte om organisering av det videre arbeidet mellom kommunene og 
Helseplattformen. Det oppnevnes lokale koordineringsgrupper for hver kommuneregion i Midt-Norge 
for å sikre lokal kunnskap og involvering i utviklingen av helseplattformen i sin kommuneregion.  
 
Fra hver kommuneregion skal det også oppnevnes en person som skal representere 
kommuneområdet inn i en regional arbeidsgruppe. 
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Det kom forslag på å utvide den lokal koordineringsgruppen med leder av rådmannsutvalget i 
regionrådet. I tillegg skal det oppnevnes en representant fra ORKidé – Nordmøre regionråd som vil 
meldes inn senere.  
 
Vedtak 
Regionrådet oppnevner en representant til lokal koordineringsgruppe i neste AU-møte 7.9.18. 
Regionrådet oppnevner Atle Betten som representant inn i regional arbeidsgruppe. 
 
 
 
 
 
 
 
Roger Osen    Kjell Neergaard 
Leder     Nestleder 


