INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 02-2022
Torsdag 28. og fredag 29. april 2022

Tingvoll Økopark

Innkalt:
Kjell Neergaard, Kristiansund
Ingrid O. Rangønes, Averøy
Hanne-Berit Brekken, Aure
Knut Sjømæling, Gjemnes
Svein Roksvåg, Smøla
Ståle Refstie, Sunndal
Margrethe Svinvik, Surnadal
Ingrid Waagen, Tingvoll
Kommunedirektører:
Berit Hannasvik, Averøy
Knut Haugen, Surnadal
Håvard Sagli, Aure
Svein Arild Eikemo, Gjemnes
Arne Ingebrigtsen, Kristiansund
Randi Dyrnes, Sunndal
Birgit I. Eckhoff, Smøla
Odd Arild Bugge, Tingvoll
Øvrige:
Helge Hegerberg, observatør MR fylkeskommune
Erik Plathe, Asplan VIAK
Sveinung Dimmen, Statsforvalteren
Anne Thorsrud, Statsforvalteren
Adm.:
Merete Maurset, prosjektleder
Bjørn Buan, konsulent helse
Ellen Engdahl, daglig leder
Velkommen tilbake til Tingvoll v/ordfører Ingrid Waagen
Velkommen til møtet v/leder Kjell Neergaard

Saksliste
Sak 13-22
Sak 14-22
Sak 15-22
Sak 16-22
Sak 17-22
Sak 18-22
Sak 19-22
Sak 20-22
Sak 21-22
Sak 22-22

Godkjenning av innkalling og saksliste
Tema Plan & Bærekraft
Årsmelding 2021
Evaluering av organisering IPR
Evaluering Blimedhjem 2022
Forlengelse avtale helseressurs ut 2022
Kontrollutvalgssekretariat
Fjordkryssingskonferanse Nordmøre
Invitasjon til Kystkrafta fase 2
Program for møte 22-03 i Sunndal

Sak 23-22

Sak 24-22
Sak 25-22

Orienteringer/oppfølgingssaker
- Møte Samferdselsgruppen om beredskap
- Møte driftsutfordringer ved fergetilbudet
- Møte vei, parkering og kollektivtilbud SNR
- Felles beredskapsavtale mellom kommunene
- Nordmørskonferansen; Tema og pris
- Workshop 4. mai for Strategi havnæringer
Eventuelt
Referatsaker
- Høringsuttalelse Domstolstruktur
- Ekstern høring Utviklingsmål for HiM

Saksdokumenter
Sak 13-22

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 14-22

Tema Plan & bærekraft

Viser til program for møtet. Det er satt av tid til refleksjoner rundt bærekraft og
oppsummering av plansamarbeidet 2019-2022, inkl. kommunenes erfaringer. Samtidig er det
fokus på potensialet og mulighetene i samordnet regional samfunnsutvikling framover.
Statsforvalteren og Asplan Viak er invitert for å gi faglig påfyll og innspill til en eventuell
videreføring av samarbeidet innen samfunnsplanlegging.
Kommunene på Nordmøre har siden 2020 deltatt i satsingen «berekraftfylket» Møre og
Romsdal, og har bl.a. gjennomført en kartlegging av status for nøkkelindikatorer (KPIkartlegging). Det er behov for ytterligere å konkretisere hva Møre og Romsdal som
bærekraftfylke og bærekraftkommuner innebærer. Samtidig må innholdet i videreutviklingen
av Nordmøres plansamarbeid defineres og organiseres.
Plansamarbeid Nordmøre er et felles prosjekt for kommunene i perioden 2019-2022, hvor
det har vært fokusert på å skape en mer effektiv samfunnsplanlegging i kommunene med
vedtak av ny samfunnsdel tidlig i valgperioden slik at det blir et reelt politisk styringsverktøy.
Det har også vært prioritert å arbeide for at FNs bærekraftmål legges til grunn for den
kommunale planleggingen, med mål om å sikre en samfunnsutvikling som er i tråd med
bærekraftmålene. Prosjektet har vært 100% finansiert av statsforvalteren.
Kommunedirektørkollegiet har ytret ønske om å se på mulighetene for videreføring av
planprosjektet, basert på de positive erfaringene med å delta i prosjektet. Arbeidsgruppa v/
Berit Hannasvik, Odd Arild Bugge og Merete Maurset inviterte på bakgrunn av dette
statsforvalteren og fylkeskommunen til et dialogmøte for å presentere resultater fra prosjektet
samt diskutere veien videre. Møtet ble avholdt 15.12.21. Statsforvalteren ønsker innspill fra
Nordmøre IPR på ideer til innhold i en eventuell videreføring av plansamarbeidet.
Dersom det er ønskelig å videreføre det regionale samarbeidet innen samfunnsutvikling, må
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innholdet i en eventuelle videreføring-/ og utvikling må diskuteres og avklares nærmere. Det
er viktig at innholdet har et innovasjonsaspekt, og at det har overføringsverdi til andre
kommuner og regioner. Organisering og finansiering må også tas stilling til.
Alternativer for videreføring-/ og utvikling av plansamarbeidet til neste fase:
Innhold – rammer:
Sikre kontinuitet og kapasitet for kommunenes arbeid med samfunnsplanlegging, gjennom å
videreføre felles arbeid med kommunal planstrategi og revidering av kommuneplanens
samfunnsdel tidlig i valgperiodene, inkludert felles kunnskapsgrunnlag. Videreutvikle
plansystemet, med gjennomgående koblinger fra kommuneplan til underliggende planer for å
sikre en samfunnsutvikling i tråd med bærekraftmålene. Det er framover naturlig å se en
kobling til kommunenes bærekraftarbeid, og gjennom videre samarbeid og dialog med
bærekraftfylket. Representantskapet i Nordmøre IPR har tidligere vedtatt at Tingvoll skal
være bærekraftsenter for Nordmøre.
Det er også naturlig å vurdere resultatene fra vårt Klimasatsprosjekt «Styrking av
klimaperspektivet i kommunale planer» inn i det videre samfunnsplanarbeidet. I tillegg kan
dette også vurderes ift. det etablerte Klimanettverk Nordmøre for å se på å samle
kompetanse og ressurser.
Struktur/organisering:
Det må vurderes om en skal organisere samarbeidet som et:
a) tidsavgrenset prosjekt, og søke etter en midlertidig ressurs som kan ivareta
prosjektledelsen,
eller
b) et permanent samarbeid med en fast ansatt ressurs.
Finansiering:
Det kan være flere måter å finansiere en felles ressurs på.
a) Kommunal ressurs som regionplanlegger, finansiert av kommunene.
b) Kommunal ressurs som regionplanlegger, avklare muligheten for ekstern finansiering.
(Eventuelt i kombinasjon med kommunal finansiering).
c) Andre alternativ?
Saken diskuteres i møtet.
Forslag til vedtak:
Innspillene i møtet hensyntas i videre arbeid med en eventuell prosjektskisse for videreføring
av samarbeidet innen samfunnsplanlegging. Arbeidsgruppa følger opp saken.
Sak 15-22

Årsmelding 2021

Årsmeldingen er i digital versjon på https://www.nipr.no/tjenester/moter/arsmote-ogarsmelding/ Den blir ferdigstilt og tilgjengelig innen 27. april. Det jobbes parallelt med å få

3

laget en pdf-versjon.
Forslag til vedtak
Årsmelding 2021 for Nordmøre IPR godkjennes.

Sak 16-22

Evaluering av organisering IPR

I behandling av sak 8 Evaluering av ny organisering i Årsmøtet ble en spørreundersøkelse
presentert, med påfølgende vedtak: Evalueringen tas til orientering. Ut fra innspill i møtet
vurderes om saken følges opp i IPR-møte i april.
Oppsummering av spørreundersøkelsen for 7 av 8 medlemmer der det var stor grad av
enighet ift spørsmålene:
1. Alle synes samarbeidet fungerer godt (1) og svært godt (6)
2. Alle mener det fungerer godt med en politisk representant (7)
5. Alle mener det fungerer bra å ha møtene rundt om i kommunene (7)
10. Alle støtter at leder og nestleder rett etter valget fordeler verv/oppgaver (7)
For spørsmål nedenfor var det mer fordeling mellom svaralternativene. Det kan være behov
for å tydeliggjøre spørsmålene og forståelsen av svarene.

Saken diskuteres i møtet.
Forslag til vedtak
Representantskapsmøtet er enige om at:
….
….
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Sak 17-22

Kontrollutvalgssekretariat

Nordmøre IPR ble i høst kontaktet av Kontrollutvalgssekretariatet i Romsdal v/daglig leder for
å høre om det var interesse for å samarbeide om å vurdere ny organisering. IPR gjorde
følgende vedtak i sak 40-21: IPR gir Kristiansund kommune som vertskommune for
Kontrollutvalgssekretariatet for Nordmøre i oppgave å følge opp invitasjonen overfor sine
eierkommuner.
I ettertid er det meldt tilbake positiv interesse fra IPR til et samarbeid for å se på en ny
fremtidig organisering. Romsdal har også dialog med kontrollutvalgssekretariatet i Møre og
Romsdal fylkeskommune.
Kontrollutvalgssekretariatet i Kristiansund har sekretærtjenester for 7 kommuner på
Nordmøre inkl. Rindal. Det er etablert et Samarbeidsforum hvor lederne i kontrollutvalgene i
de respektive kommunene deltar.
I nylig styremøte i kontrollutvalgssekretariat for Romsdal ble det vedtatt å avvente videre
dialog om etablering av et større sekretariat i påvente av avklaringer i fylkeskommunen. Det
anmodes fra Nordmøre IPR om at videre dialog i saken går til leder for Samarbeidsforumet
for kontrollutvalgssekretariatet på Nordmøre.
Forslag til vedtak
Videre dialog oversendes Samarbeidsforum for kontrollutvalgssekretariatet for Nordmøre.
Sak 18-22

Forlengelse avtale helseressurs ut 2022

Avtalen med Surnadal kommune om kjøp av tjenester for helseressurs/lokal
samarbeidskoordinator var gjeldende for 1 år, med mulighet for forlengelse. Den utløper 15.
mai 2022. Fra administrasjonen er det ønskelig å videreføre avtalen på samme vilkår ut året
med finansiering kr 850.000 for 2022 iht. følgende finansiering og vedtak:
•
•
•

Fondsavsetning IPR
kr 350.000
Omdisponering av sparte kostnader for kommunene ved i DMS-prosjektet i påvente av
ny prosjektleder kr 125.000
Økt finansiering fra kommunene kr 375.000

Bruk av fondsavsetning IPR på kr 350.000 ble vedtatt i Årsmøtet i sak 5 Budsjett for 2022
med følgende vedtak: Representantskapsmøtet godkjenner budsjettet for 2022 på samlet kr
1.530.000 samt bruk av fondsavsetning beregnet til kr 383.200 som delfinansiering til
prosjektene 10211 Helseressurs og 10212 Klimaressurs.
Etter behandling i møter i Kommunedirektørkollegiet (KDK sak 39-21 og sak 45-21) ble
saken fulgt opp i påfølgende KDK-møte i sak 53-21 Finansiering helseressurs med
Oppsummering: Fremlagt forslag til finansiering for 2022 godkjennes.
Det må tidlig på høsten vurderes om, og evt. hvordan, helsearbeidet i IPR skal videreføres
etter 2022. En eventuell videre forlengelse av avtale med Surnadal kommune eller andre
løsninger må behandles i egen sak hvor oppgaver og finansering inngår.

5

Forslag til vedtak
Avtalen med Surnadal kommune om engasjement av helseressurs forlenges fra 15. mai og
ut 2022.
Representantskapsmøtet ber administrasjonen komme tilbake med en sak i møte 22-04
8.-9. september om det samlede helsearbeidet i IPR etter 2022.
Sak 19-22

Evaluering Blimedhjem 2022

Nordmøre stilte med egen stand med tema: Nordmøre – tett på livet. Det var felles
profilering med Kristiansund kommune på nabostand. Det er oppgitt 525 besøkende.
Innhold stand:
- Ny standvegg som kan brukes ved mange anledninger
- T-skjorter for alle standdeltagere med samme budskap
o Alle kommunene var representert på stand til enhver tid, til sammen 25 deltakere
o Yngre ansatte fra ulike tjenesteområder
- Giveaways: handlenett, buffer, refleksbånd, penner
- Visittkort med QR-kode til Blimedhjem-siden for NIPR med link til ledige stillinger i alle
kommunene
- Spørrekonkurranse med sitteunderlag som premie. Skulle trekkes hver time, men slik ble
det ikke… Premier er sendt i posten i ettertid til deltakerne.
- Rullerende presentasjon av Nordmøre på PC (lagt ut teams)
- Registreringsskjema for oppfølging fra kommunene – 13 registrerte
Økonomi
- Samlede kostnader innenfor budsjett, inkludert ny standvegg/effekter for senere bruk.
- Reise, opphold, dagseminar og kveldsarrangement dekkes av den enkelte
Hele samlingen
- Dagseminar
- Pitch fra scenen
- Underholdning like før slutt
- Middag «Nordens tapas»
Vurderinger
- Hele standopplevelsen
- Program fra arrangørene
- Fellesskapet mellom kommunene
- Kostnader
- Oppfølging av interessenter i etterkant
- Annet
Forslag til vedtak
Vurderingene tas med videre for fremtidige messer.

Sak 20-22

Fjordkryssingskonferanse Nordmøre

Fjordkyssingsprosjektene Halsafjorden, Nordre Nordmøre Bru og tunnelselskap,
Todalsfjordsambandet og ferge Aure-Hitra går sammen om å avholde en
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fjordkryssingskonferanse i Kristiansund 28. september 2022. Målgruppen er fylkespolitikere,
kommunepolitikere, næringsorganisasjoner og aktører fra næringslivet som ser potensial i
industrialisering av fjordkryssingsprosjektene. Ambisjonen er 100 deltakere.
Både KNN og Nordmøre IPR er med som samarbeidspartnere.
Formålet er å gi en status på prosjektene, diskutere mulige finansieringsløsninger, vurdere
nye næringsmuligheter for Møre og Romsdal, og ikke minst få presentere en næringslivs/virkningsanalyse for Nordmøre dersom prosjektene blir gjennomført. Analysen skal gjøres
av eksternt kompetansemiljø og vil koste inntil kr 500.000. Finansiering av analysen og selve
konferansen er tenkt fra samferdselsselskapene selv, et par større aktører inviteres til å delta
med å finansiere analysen samt å bidra til konferansen med hver kr 200-250.000. KNN og
Nordmøre IPR deltar i programkomiteen og er forespurt å bidra med noen midler til
gjennomføring av konferansen hvis det blir behov for det.
I budsjettet for 2022 er det satt av kr 150.000 til prosjekter. Etter gjennomføringen av
Blimedhjem er det kr 55.000 tilgjengelig for slike formål.
Forslag til vedtak
Representantskapet bevilger inntil kr 15.000 som bidrag til analyse/gjennomføring av
Fjordkryssingskonferansen.
Sak 21-22

Invitasjon til Kystkrafta fase 2

ON har invitert Nordmøre IPR/kommunene til å delta i å videreføre arbeidet med Kystkrafta
fase 2, prosjektbeskrivelsen ligger i teams. IPR/kommunene var i 2021 sterkt engasjert i
dialogen med Statnett, energiselskapene og næringsforeningene i det som ble Statnett sin
Nettutviklingsplan 2021. Nettutbygging i tråd med planen vil gi Nordmøre en god og sikker
krafttilgang som vil være avgjørende for omstilling og vekst for næringslivet og videre
samfunnsutvikling i hele regionen.
Statnett fremhever at 2022 vil bli avgjørende for videre utbygging og innmelding av behov.
Det er sterkt påtrykk for nettutbygging i hele landet, og Kystkrafta vil være et industrielt
bindeledd, koordinator og en informasjonsutvekslingshub mellom industrien, nettaktørene,
fylkeskommune og kommuner for Nordmøre.
Innhold i fase 2:
- Oppfølging av ny nettutbygging i dialog med Statnett
- Løpende oppdatering/kartlegging av energibehov
- Bidra til å se på supplerende og alternative energiløsninger der det kan være aktuelt
- Energisamspill mellom to/flere industribedrifter
- Peke på gode steder for næringsetableringer med kraftbehov
- Aktiv posisjonering og innledende bearbeiding av fremtidige havaktiviteter (posisjonering)
- Gode prosesser for dialog og samkjøring på tvers av ulike ansvarsområder/problemeiere
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Kostnadsrammen er kr 775.000 der MR fylke har bevilget kr 275.000. Det jobbes nå med å
få finansiert resterende der bidrag fra næringslivet er sentralt. Nordmøre IPR hadde godt
samarbeid med Kystkrafta i 2021, og administrasjonen vurderer det som en styrke at det
store engasjementet og viktige arbeidet med å få realisert områdeplanen for Nordmøre
koordineres videre. IPR har begrenset med prosjektmidler, men innenfor budsjett 2022 er det
rom for å kunne bevilge kr 20.000 til Kystkrafta fase 2. Resterende prosjektmidler etter
Fjordkryssingskonferanse og Kystkrafta er da kr 20.000. Den enkelte kommune må selv ta
stilling til eget direkte engasjement.
Forslag til vedtak
Representantskapet bevilger kr 20.000 som bidrag til å realisere prosjektet Kystkrafta fase 2.
Sak 22-22

Program for møte 22-03 i Sunndal 22. og 23. juni

For samlingen er foreslåtte tema Kultur og Energi/kraft/industri, med ønske om besøk til
Hydro Aluminium og møte med Statkraft. Kveldarrangementet omfatter premiere på
jubileumsforestillingen om Lady Arbuthnott.
Det var også satt opp fellesmøte med Romsdal IPR og Sunnmøre regionråd IKS, men etter
samtale mellom rådene i ettertid anbefales at dette endres til en egen samling mellom
representantskapene/alle ordførerne høsten 2022. Tidligere søknad til Statsforvalteren om
bidrag til samlinger og felles tiltak mellom regionrådene følges opp.
Det foreslås at det settes av godt med tid til å diskutere forslag til Nordmørsstrategien basert
på de første innspillene fra kommunene.
Innspill til tema og konkrete saker.
Onsdag 22. juni
Kl.10.00 – 15.00
Tema Kultur
Tema Energi/kraft/industri
Kl. 15.00 – 17.00
Omvisning/besøk
Kl. 19.00 Lady’n
Kl. 21.00 Middag (før/etter?)

Torsdag 23. juni
Kl.09.00 – 13.00
Nordmørsstrategi – 3 t.
Annet – 1 t.
Kl. 13.00 Lunsj

Forslag til vedtak
Administrasjonen jobber videre med programmet for representantskapsmøtet i Sunndal
hensyntatt innspill i møtet.
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Sak 23-22
•
•
•
•
•
•

Orienteringer/oppfølgingssaker

Møte om beredskapsplaner og -håndtering for sentral samferdselsstruktur 10. juni v/Kjell
Felles overordnet beredskapsavtale mellom kommunene v/Sunndal
Møter om driftsutfordringer ved fergetilbudet på Nordmøre v/Svein
Møte om vei, parkering og kollektivtilbud SNR v/Ellen
Nordmørskonferansen 2. juni 2022; - Tema og Nordmørsprisen v/Ellen
Invitasjon til Workshop fra ON 4. mai om Strategi for utvikling av havnæringer v/Ellen

Forslag til vedtak
Orienteringene tas til orientering.

Sak 24-22

Eventuelt

Sak 25-22

Referatsaker

•
•

Høringsuttalelse Domstolstruktur
Ekstern høring Utviklingsmål for HiM

Nordmøre, 22. april 2022

Kjell Neergaard
leder

Ingrid O. Rangønes
nestleder

Ellen Engdahl
daglig leder
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