Referat oppstartsmøte etablering av «Nordmøre og Romsdal IKS»
12/12-18.
Deltakere fra Styringsgruppen: Kommunalsjef Eirik Heggemsnes, Molde
Assisterende rådmann Bjørn Sletbakk, Tingvoll
Rådmann Torill Hovdenak, Rauma
Teknisk sjef Eilif M. Lervik, Sunndal
Kommunalsjef Geir Gönsz, Aukra
Rådmann Birgit Eliassen, Gjemnes
Øvrige deltakere:

Bjerke prosessledelse ved Jan Gaute Bjerke
Molde brann og redning ved Alf Magne Smørholm, Trygve Lennavik, Jon
Børge Horneland, Endre Dahlen
Rauma brann og redning ved Eivind Myklebostad og Fred Karusbakken
Aukra brann og redning ved Kjetil Ilestad
Gjemnes brann og redning ved Vigdis Grefstad
Tingvoll brann og redning ved Erling Ormsettrø
Sunndal brann og redning ved Steinar Hauglum

Ikke møtt:

Midsund brann og redning ved Ken Ronny Hagset

Innledning med presentasjon av deltagere og roller
Innledningsvis gjennomgikk Alf Magne Smørholm agenda for møtet.
Styringsgruppen presenterte seg selv.
Forslag til sammensetning av og medlemmer i ny prosjektgruppe ble gjennomgått.

Kort om status for arbeidet v./ prosjektleder Alf Magne Smørholm
Oversikt over areal for nytt IKS ble framvist. Det er i dag drøyt 55 000 innbyggere i disse kommunene.
Status ble kort oppsummert ift vedtak i kommunene, medlemskap i KS-bedrift, engasjering av
prosessleder, prosjektstilling via nav, samt utpekt styringsgruppe

Utviklingen av oppdragsporteføljen for brann- og redning v./ Jan Gaute Bjerke
Innleid prosjektleder Jan Gaute Bjerke presenterte seg selv. Han har bakgrunn og erfaringer med
oppbygging av brann- og rednings IKS som brannsjef i Nedre Romerike. Driver i dag eget firma som
veileder innenfor prosessledelse.
Konklusjonene i Brannstudien ble oppsummert. Denne peker på behovet for større og sterkere
enheter. Videre ble endringene i oppdragsporteføljen til brann og redning presentert. I framtida må
vi bl.a. løse flere og andre oppgaver som politioppgaver og helseoppdrag. Dette medfører nye krav til
kompetanse, system, utstyr m.v.
Utkast til ny dimensjoneringsforskrift for brann- og redningstjenesten vil sannsynligvis stille krav til
heltidsstillinger i lederfunksjonene (brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap). I tillegg blir
det bl.a. krav til etablering av analysekompetanse. Utdanningsreformen for brannpersonell medfører

også behov for større enheter for å kunne ta imot hospitanter. Arbeidet som er iverksatt i våre
kommuner vil møte nye krav på en god måte.

Kritiske suksessfaktorer for etableringen og hva må gjennomføres v./Bjerke
IKS holdes av prosjektleder Bjerke fram som den beste selskapsformen for samarbeid på
brannområdet. Vesentlig med aktive eiere og tydelig eierstrategi. Også viktig med god involvering i
hele organisasjonen, samt tydelig og effektiv framdrift etter vedtak om sammenslåing. Må raskt få på
plass det formelle grunnlaget for nytt selskap, utpeke daglig leder, fastsette ny organisering og
besette de øverste lederstillingene. Lønnsharmonisering må være på plass fra oppstart og ligge i de
økonomiske rammene. Samlokalisering må gjennomføres fra første dag der dette er aktuelt. Felles
kulturbygging er noe som starter med utredningsarbeidet. Nye logoer må på plass på stasjoner, biler
og uniformer. Informasjon viktig både internt og til befolkningen.

Konstituering av styringsgruppe og valg av leder
Styringsgruppen konstituerte seg selv i eget møte.
Parallelt arbeidet prosjektgruppen med naturlige punkt i en framdriftsplan basert på oppsett fra
Bjerke. Prosjektgruppen ser at det blir et stramt program og stort behov for å arbeide med ulike
forhold parallelt. Mange må involveres. Etablering av arbeidsgrupper og aktuell inndeling av disse ble
diskutert.
I konstituerende møte i styringsgruppa ble Eirik Heggemsnes (nye Molde kommune) valgt som leder.
Styringsgruppa vil fungere til juni 2019. Deretter overtar representantskapet og styret til nytt IKS
Styringsgruppa har sett på hva som være klart til 1. mai. Prosjektleder har notert disse momentene
og bearbeider disse slik at de kan presenteres for styringsgruppemøte. Nytt styringsgruppemøte
gjennomføres midt i januar (16.01.19 kl 09:30) for vedtak av mandat og milepæler for framdrift.
Innspill om at krevende problemstillinger må løftes tidlig til styringsgruppa, f.eks. kostnadsfordeling
og mandatfordeling. Kritiske datoer for avgjørelser må overholdes slik at det ikke oppstår tidspress
fram mot sommeren. Viktig med god informasjonsflyt mellom prosjektleder og leder for
styringsgruppen. Kostnadsspørsmål og spørsmål om organisering og plassering av funksjoner må
legges fram for politisk behandling i juni. Viktig med avklaringer med styringsgruppen.
Det kom opp spørsmål om det skal det jobbes mer med selskapsavtale og eierstrategi av
prosjektgruppen? Styringsgruppen svarte at de vil overlate bearbeiding til prosjektgruppen.

Eventuelt
Nettside nriks.no ble vist fram. Nettstedet er tenkt som en viktig kommunikasjonsplattform.
Ny styringsgruppe ble avbildet.

Jon Børge Horneland
Referent

