
   
 

Program for Representantskapsmøte  Thon Hotel Surnadal  
 
Torsdag 4. november og fredag 5. november 2021  
 
 

Torsdag 4. 
november 
 

Thon Hotel Surnadal 
Møte Kl. 16.00 – 18.00 

 

Kl. 16.00 – 16.30 Velkommen til Surnadal og til IPR-møte 
 
 

Margrethe og 
Kjell 

Kl. 16.30 – 18.00 Sak 36-21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 37-21 Orienteringer 

• Møre og Romsdal 2025 

• Strategi 2030 

• Planprosjekt Nordmøre – veien videre 

• SNR/DMS-prosjektet 

• Felles kommunal ressurs i helsefellesskap 

• Nyttårskonferansen 2022 og Årets 
regionbygger 

 
Sak 38-21 Kraftsituasjon for Nordmøre og Romsdal  

 
Sak 39-21 Helseressurs for Nordmøre IPR for  
                  2021 og 2022  
Sak 40-21 Kontrollutvalgssekretariat 
Sak 41-21 Domstolstruktur 
Sak 42-21 Møteplan 2022 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAS v/Knut A. 
Virke 30 min 
 
 

Kl. 18.30 – 19.00 Buss til Svinvik Gård Felles buss 
 

   

Fredag 5. 
november 

Thon Hotel Surnadal 
Kl. 09.00 – 13.00 

 

   

Kl. 09.00 – 13.00 Sak 43-21 Tema Samferdsel   

 Veien videre med NTP 2022-2033, Statsbudsjettet 
for 2022 og ny regjering. 
 

Fylkeskommune, 
kommuner 

 Kort status for prosjekter;  
- utbedring fylkesveier, Sykehusveien, Rv70, E39 
Halsafjorden og Betna-Stormyra, 
Todalsfjordprosjektet, Nordre Nordmøre Bru- og 
tunnelselskap, ferge Aure-Hitra, Kystekspressen og 
Kristiansund lufthavn  
 

 

 Prioriteringer og videre arbeid 
 

1 t 45 min. 

 Sak 44-21 Eventuelt  
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INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 06-2021  
 
Torsdag 4. november og fredag 5. november 2021   Thon Hotel Surnadal 
 
 
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: 
Tema Samferdsel: 

- Jenny Klinge, Stortinget 
- Kristin Sørheim, Møre og Romsdal fylkeskommune 
- Arild Fuglseth, Møre og Romsdal fylkeskommune 
- Iver Nordseth, styreleder NNBT 
- Ola Rognskog, styreleder Halsafjordsambandet AS 
- Malene Vike, styreleder/Trond Skogseth, daglig leder Todalsfjordprosjektet AS 
- Ola Sandvik, driftssjef Kvernberget, Avinor 

Eivind Ryste, observatør MR fylkeskommune  
 
Adm.: 
Merete Maurset, prosjektleder 
Bjørn Buan, konsulent helse 
Ellen Engdahl, daglig leder 
 
 
Velkommen til Surnadal ved Margrethe Svinvik  
Velkommen til møte ved Kjell Neergaard 
 
Saksliste 
Sak 36-21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 37-21 Orienteringer  
Sak 38-21 Kraftsituasjon for Nordmøre og Romsdal v/NEAS 
Sak 39-21 Helseressurs for Nordmøre IPR for 2021 og 2022 – felles saksfremlegg 
Sak 40-21 Kontrollutvalgssekretariat 
Sak 41-21 Domstolstruktur 
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Sak 42-21 Møteplan 2022 
Sak 43-21 Tema Samferdsel  
Sak 44-21 Eventuelt 
 
Saksdokumenter 
 
Sak 36-21 Godkjenning av innkalling og saksliste   
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 37-21 Orienteringer  
 

• Møre og Romsdal 2025 

• Strategi 2030 

• Planprosjekt Nordmøre – veien videre 

• SNR/DMS-prosjektet 

• Felles kommunal ressurs i helsefellesskap 

• Nyttårskonferansen 2022 og Årets regionbygger 
 
Forslag til vedtak 
Orienteringene tas til orientering. 
 
 
Sak 38-21 Kraftsituasjon for Nordmøre og Romsdal v/Knut Arne Vike, NEAS 
 
Statnett er i sluttfasen av utredning av konsept for fremtidig kraftforsyning for Nordmøre og 
Romsdal. Det vises her til tidligere behandlinger og uttalelser i Nordmøre IPR og i 
enkeltkommuner med anbefaling om videre utredning av alternativene 5 og 6.  
 
Sammen med Statnett og flere energiselskap er NEAS med i arbeidsgruppen. Knut A. Vike 
vil orientere om Statnett sitt anbefalte konsept for Nordmøre og Romsdal og den videre 
prosessen. 
 
Forslag til vedtak 
Kommunene støtter opp om Statnett sitt anbefalte konsept for fremtidig kraftforsyning for 
Nordmøre.  
 
 
Sak 39-21 Forslag til felles saksfremlegg: Helseressurs for Nordmøre IPR for 2021 
og 2022 
 
Nedenfor følger forslag til felles saksfremlegg for behandling i kommunene. 
 
-- 

 

 

 

 

Bakgrunn 
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Helseområdet er et stort og viktig arbeidsområde for kommunene og for det politiske 

samarbeidet på Nordmøre. Det har over lengre tid vært arbeidet for å få på plass en egen 

ressurs med helsefaglig kompetanse. Ny Samarbeidsavtale mellom kommunene og 

helseforetaket er vedtatt av alle kommunene og legger til grunn at kommunene har både 

kompetanse og kapasitet i samarbeidsstrukturen for at dette skal fungere som et likeverdig 

partnerskap.  

Kommunene har vært utfordret på å tildele/kjøpe en andel av en ressurs, noe Kristiansund 

gjorde for en kort periode i 2019. Det ble så besluttet å benytte fondsmidler i et år for en 50% 

stilling som Konsulent helse, med muligheter for at kommunene bidro økonomisk for år 2. 

Stillingen ble utlyst rundt sommeren 2020, men det ble ingen tilsetting. Deretter så vi 

mulighet for å kunne kombinere 50% Lokal samarbeidskoordinator med Regional 

samarbeidskoordinator på 50%, ref. utredning fra Møreforsking om felles kommunal 

sekretariatsfunksjon i helsefellesskap på oppdrag fra KS Møre og Romsdal. Møreforsking sin 

utredning viser at kommunene erkjenner behov for egne samhandlingsressurser for å styrke 

egen kapasitet og kompetanse i å være en likeverdig samarbeidspartner for helseforetaket. 

Det var ikke enighet blant regionene om at dette var en ønsket løsning og saken ble lagt 

bort. Det ble også sett på muligheten for en kombinasjon med en redusert stilling i DMS-

prosjektet, men dette lot seg heller ikke gjøre.  

Helseledernettverk Nordmøre er enig i at det er behov for en egen ressurs for å styrke det 

felles interkommunale samarbeidet innenfor helse- og omsorgsområdet og ikke minst i 

samhandlingen med helseforetaket, utdanningsinstitusjoner mm. Det ble deretter gjort vedtak 

i Representantskapsmøte 23.2.21, sak 14-21 om å få på plass en 

Lokalssamhandlingskoordinator/helseressurs:  

Nordmøre IPR anbefaler at det utarbeides et felles saksfremlegg for snarlig behandling i 

kommunene.  

Like etter dette vedtaket viste det seg å være en mulighet for 50% engasjement av Bjørn 

Buan, kommuneoverlege Surnadal. En tilleggssak ble sendt ut til representantskapsmøtet 

som ga vedtak:  

Nordmøre IPR inngår avtale med Surnadal kommune om engasjement av Bjørn Buan i 50% 

stilling som helseressurs som lokal samarbeidskoordinator for 1 år, med mulighet for 

forlengelse.  

Det lages et felles saksfremlegg om delfinansiering av ny helseressurs for behandling i 

kommunene.  

 
Avtale mellom Nordmøre IPR og Surnadal kommune 
 
Ny samarbeidsstruktur i helsefellesskap mellom kommunene og helseforetaket skulle settes 
så snart som mulig i løpet av 2021. For å være aktivt delaktig i tidlig fase vedtok Nordmøre 
IPR å signere avtale med Surnadal kommune om et års 50% engasjement gjeldende fra 15. 
mai 2021, med mulighet for forlengelse. Årlig kostnadsramme kr 850.000,- ble foreslått 
finansiert i en kombinasjon av fondsmidler fra IPR, omdisponering av reduserte DMS-
kostnader for kommunene som følge av at prosjektleder sluttet til sommeren samt at det var 
behov for noe økte bidrag fra kommunene.  
 
Ny helseressurs har så langt styrket arbeidet innenfor flere områder; - organisering av tema 

Helse for IPR, representant for Nordmøre i Samarbeidssekretariatet i helsefellesskapet, 
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sekretær i LSU Kristiansund, inngår i Helseledernettverk Nordmøre, deltatt i arbeidet med 

flere ulike saker; - i prosjekt Kompetanse helse, i arbeidet med SNR/DMS og som 

diskusjonspartner for administrasjon/helselederne i kommunene. 

Økonomi 

Som følge av oppstart i mai 2021 vil kostnader og finansiering bli som følger; 

For 2021: 

Kostnader Helseressurs 7 mnd.   kr 500.000,- 

Finansiering: 

Kommunenes andel av reduserte kostnader DMS  kr 250.000,- 

Nordmøre IPR fond      kr 250.000,- 

Fordeling kommuner: 

 

 

Engasjementsavtalen vil bli evaluert før utløpet i mai, og under forutsetning av forlengelse vil 

kostnader og finansiering for 2022 bli: 

Kostnader   kr 850.000,- 

Kommunenes reduserte andel kostnader DMS kr 125.000,- (forutsatt ny prosjektleder 

fra april) 

Fond Nordmøre IPR    kr 350.000,- 

Økning bidrag kommuner   kr 375.000,- 

 

 

 

 

 

 

ÅR 2021 Andel DMS Spart DMS 

Fordeling pr år i 2021

Kristiansund 174 630           87 315                  

Averøy 56 097              28 049                  

Gjemnes 35 402              17 701                  

Tingvoll 38 578              19 289                  

Sunndal 64 196              32 098                  

Surnadal 56 926              28 463                  

Smøla 32 526              16 263                  

Aure 41 645              20 823                  

500 000           250 000                
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Dette gir følgende fordeling mellom kommunene basert på en beregning etter andel 

innbyggere: 

 

Dersom det påløper delfinansiering i DMS/SNR-prosjektet tidligere i 2022 enn skissert 

ovenfor, så vil delfinansieringen kr 125.000 også kunne dekkes av Nordmøre IPR sin 

fondsavsetning.  

Nordmøre IPR hadde pr 31.12.2020 en fondsavsetning på kr 967.719 til bruk for aktuelle 

prosjekter og bidrag. Representantskapsmøtet har vedtaksmyndighet for disponering av 

fondsmidlene. Av dette er kr 125.000 vedtatt som direkte egenfinansiering i Klimasats-

prosjektet «Styrking av klimaperspektivet i kommunale planer».  

Prioriterte arbeidsoppgaver og områder fremover 

I tillegg til arbeidsoppgavene nevnt tidligere, vil sentrale arbeidsoppgaver fremover være en 
strategisk delplan for Nordmøre IPR sitt arbeid innen helse og omsorg. Dette vil inngå i 
Strategi 2030 som etter planen skal behandles på årsmøtet i februar 2022.  
 
Kommunene har i strategiprosessen definert SNR/DMS-prosjektet som en av de viktigste 
sakene for Nordmøre IPR. For å styrke det interkommunale arbeidet med SNR/DMS kan 
Bjørn Buan erstatte daglig leder i Nordmøre IPR som observatør i styringsgruppen for DMS-
prosjektet.  
 
 
Vurdering 
 
Den demografiske utviklingen vil medføre at helse- og omsorgsområdet vil få stadig større 
betydning for tjenestetilbud og økonomi i kommunene. For å være en del av fremtidens 
helsetjenester må samhandlingen mellom kommunene og helseforetak styrkes på mange 
plan og områder. Kommunene har signert ny Samarbeidsavtale som stiller krav til at 
kommunene i mye større grad enn tidligere deltar med kompetanse, kapasitet og økte 
økonomiske midler, blant annet til honorering av kommunale brukerrepresentanter og 
fastleger som deltar i samarbeidsstrukturen i helsefellesskapet i Møre og Romsdal.  
 
Nordmøre IPR arbeider innenfor mange tema og saker, og det vurderes i dag som krevende 
å ha relevant fagkompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å ivareta helse- og omsorgsområdet  
 

ÅR 2022 Andel DMS Spart DMS

Fordeling pr år mnd  2022 Netto økning Andel ut fra innbyggere

Kristiansund 174 630           43 658                  130 973          35 %

Averøy 56 097              14 024                  42 073             11 %

Gjemnes 35 402              8 851                     26 552             7 %

Tingvoll 38 578              9 645                     28 934             8 %

Sunndal 64 196              16 049                  48 147             13 %

Surnadal 56 926              14 232                  42 695             11 %

Smøla 32 526              8 132                     24 395             7 %

Aure 41 645              10 411                  31 234             8 %

500 000           125 000                375 000          100 %
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både på en overordnet/strategisk og en praktisk/koordinerende måte på vegne av 
kommunesamarbeidet.  
 
Helseledernettverket på Nordmøre støtter opp om behovet for å ha en koordinerende felles 
helseressurs. 
 
Forslag til vedtak 
 
NN kommune vedtar at midlertidige reduserte kostnader i SNR/DMS-prosjektet inngår som 
delfinansiering av avtalen med Surnadal kommune om kjøp av tjenester som lokal 
samhandlingskoordinator/helseressurs for 2021 og 2022. 
 
NN kommune vedtar at kr …. Inngår som delfinansiering av avtalen med Surnadal kommune 
om kjøp av tjenester som lokal samhandlingskoordinator/helseressurs for 2022. 
--- 
 
Forslag til vedtak 
 
Utkast til felles saksfremlegg oversendes kommunene for snarlig behandling. 
 
 
Sak 40-21 Kontrollutvalgssekretariat  
 
Nordmøre IPR har mottatt invitasjon fra kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal (vedlagt) 
med ønske om dialog om mulighet for etablering av et større kontrollutvalgssekretariat. Det 
bes om tilbakemelding innen 31.12.2021 om det er interesse for en slik dialog.  
 
Forslag til vedtak 
IPR gir Kristiansund kommune som vertskommune for Kontrollutvalgssekretariatet for 
Nordmøre i oppgave å følge opp invitasjonen overfor sine eierkommuner. 
 
 
 
Sak 41-21       Domstolstruktur 
  
Møre og Romsdal tingrett og Møre og Romsdal jordskifterett ble etablert i april 2021 gjennom 
sammenslåing av tingrettene og jordskifterettene i Møre og Romsdal. Tingrettens 
domstolsledelse/sorenskriver er i Ålesund med tillegg av rettssteder i Kristiansund, Molde og 
Volda. Jordskifteretten har domstolsleder i Ørsta samt rettssteder i Molde og Surnadal. 
  
I forkant av sammenslåingen var Nordmøre IPR sterkt engasjert i at Nordmøre tingrett og 
Nordmøre jordskifterett ble videreført som egne domstoler.  
  
Høring NOU 2019:17 av 19. mai 2020: 
https://www.nipr.no/_f/i311315e7-1d39-4c05-9d61-f0004945ed85/nordmore-regionrad-
horingsuttalelse-domstolstruktur.pdf 
  
Uttalelse til Justiskomiteen m.fl. av 12. november 2020: 
https://www.nipr.no/_f/i1e07c7b1-04f6-43d1-af8f-01747919abb7/nordmore-ipr-uttalelse-
domstolstrukturdocx.pdf 
  
  

https://www.nipr.no/_f/i311315e7-1d39-4c05-9d61-f0004945ed85/nordmore-regionrad-horingsuttalelse-domstolstruktur.pdf
https://www.nipr.no/_f/i311315e7-1d39-4c05-9d61-f0004945ed85/nordmore-regionrad-horingsuttalelse-domstolstruktur.pdf
https://www.nipr.no/_f/i1e07c7b1-04f6-43d1-af8f-01747919abb7/nordmore-ipr-uttalelse-domstolstrukturdocx.pdf
https://www.nipr.no/_f/i1e07c7b1-04f6-43d1-af8f-01747919abb7/nordmore-ipr-uttalelse-domstolstrukturdocx.pdf
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I Hurdalsplattformen står det at regjeringa vil: 
  
Gjenninnføre strukturen for domstolane før domstolreforma av 2021 for å ivareta borgaranes 
rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing, med unntak for domstolar 
der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalgte er 
samde om å oppretthalde dagens struktur. 
  
Leggje til rette for at domstolar kan samarbeide betre, og greie ut korleis mindre domstolar 
kan styrkjast for å gjere dei mindre sårbare. 
  
Dette betyr at den tidligere domstolstrukturen på Nordmøre gjeninnføres.  
  
Advokater i Nordmøre og i Romsdal samt Romsdal IPR har i media uttrykt at de ønsker å 
gjenopprette tidligere domstolstruktur. Tidligere sorenskrivere i Nordmøre og Romsdal 
ønsket i prosessen å opprettholde selvstendige tingretter, og samarbeidet mellom tingrettene 
fungerte godt. Erfaringer i sentraliseringsprosesser er at enheter/regioner som er blitt styrket 
gjennom en omorganisering vil naturlig være kritiske til å endre situasjonen. Domstolleder i 
Møre og Romsdal tingrett mener dagens organisering fungerer etter intensjonene, men det 
kan være ulike oppfatninger ved de ulike avdelingskontorene og det er viktig at de tillitsvalgte 
ved alle tidligere rettskretser høres. Det argumenteres med at de mindre domstolene er 
styrket med saksbehandlerstillinger og dommerstillinger, men dette er tiltak som både kan og 
burde vært gjennomført uavhengig av en samlet organisering. 
  
Det vises også til argumenter i tidligere uttalelser om hvorfor Nordmøre Tingrett og 
Nordmøre Jordskifterett må gjenopprettes. Vi mener at:  

• Stedlig ledelse og tilstedeværende dommere er sentralt for effektiv utnyttelse av 
dommerressursene ved at dommerne reduserer tidsbruk på administrative oppgaver 
og til reising. Dette styrker den lokale rekrutteringsevnen. 

• Det er i dag for stor fysisk avstand mellom domstolleder og dommerne ute på 
tingretts- og jordskiftekontorene. 

• Dagens struktur med en rettskrets i Møre og Romsdal vil ikke gi en bærekraftig 
domstolstruktur over tid. Dette som følge av at utviklingsoppgaver og nye saker 
naturlig prioriteres inn mot der domstolsledelsen og der det største fagmiljøet er 
lokalisert.  

• Tingretten på Nordmøre har et stort antall saker og var blant landets mest effektive 
tingretter.  

• Nordmøre jordskifterett er strategisk og ressurseffektivt lokalisert i Surnadal. 
Jordskifteretten i Surnadal setter rett i kommunene eiendommene saken gjelder. 
Befaring gjennomføres i de fleste saker og nærhet er både effektivt og 
rekrutteringsfremmende.  

• Desentralisert struktur av domstolene med egne rettskretser vil styrke nærheten og 
rettssikkerheten for innbyggere og næringsliv.  

• Nærhet til selvstendige domstoler er viktig for innbyggernes rettssikkerhet og for å 
sikre lokale advokat-/juristmiljø rundt om i landet.  

• Domstolene representerer viktige kompetansearbeidsplasser i distriktene.  
• Domstolene har vår region hadde allerede et godt samarbeid, og det er positivt at 

regjeringen vil legge til rette for at de kan samarbeide enda bedre. Gjeninnføring av 
felles kompetansetiltak vil styrke det samlede fagmiljøet. 

• Det er også stort behov for at Kristiansund og Nordmøre styrkes med flere statlige 
stillinger. Dette for å kompensere for lav andel statlige arbeidsplasser i 
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arbeidsmarkedet, stadig økende skjevhet mellom byene i Møre og Romsdal samt 
utflytting av sykehuset i 2025.  

  
Forslag til vedtak 
Nordmøre IPR støtter fullt ut regjeringen i at tidligere domstolstruktur gjeninnføres. 
Kommunene legger derfor til grunn at det ikke er enighet om å opprettholde dagens 
domstolstruktur og at domstolsstrukturen før reformen skal gjeninnføres. 
Nordmøre IPR ber om at Nordmøre tingrett i Kristiansund og Nordmøre jordskifterett i 
Surnadal så snart som mulig gjenopprettes med egen domstolleder som før 
domstolsreformen i 2021.  
Domstolene må også styrkes for å nå målene om en bærekraftig domstolstruktur som gir 
nærhet til domstolene for innbyggere og næringsliv.  
Domstolene er viktige statlige kompetansearbeidsplasser og inngår som del av faglige 
juridiske kompetansemiljø i regionene. 
  
  

Sak 42-21 Møteplan 2022 
 
Forslag til møteplan er sendt ut i outlook.  
 

2022 Representantsk
apsmøter IPR 

Kommunedirektør- 
kollegiet 

Samferdse
ls- gruppe 

Annet 

Januar Mørebenken  
Nordmøre 
før/under  
Nyttårskonf.? 

10.  
Plan/Klima/Bærekraft 
Tema Ledelse 

 11-12.  
Nyttårskonf. Molde 
 

Februar 17.-18. 
Kristiansund 
Årsmøte 
Strategi/Handling
splan 
 
Tema: 
-Næringsliv, 
kompetanse/rekru
ttering 
 
Nordmørskveld 
 

7.  
Tema Faglig 
- Årsrapport 
- Ferieavvikling 

helse/omsorg 
- Strategisk 

kompetanseplan 
innen helse 

  

Mars  14.  
Plan/Klima/Bærekraft 
Tema Ledelse 

 17. 
Nordmørs- 
konferansen 

April 28.-29. Tingvoll 
Tema: 
-Planprosjekt 
-Bærekraft/klima 

25.  
Tema Faglig 

 Bli med hjem? Oslo 

Mai  23.  
Plan/Klima/Bærekraft 
Tema Ledelse 

  

 
 

    



                                                                                                                                                                     

 

10 
 

Juni 15.-16. Sunndal 
Tema: Kultur 
 
Premiere Lady’n 

13.  
Tema Ledelse 
Tema Faglig 
- Eiermeldinger 
- Forvaltningsrevisjoner 

 17. Konferanse 
Sunndal 

August    Toppidrettsveka 
Aure uke 34 
23.-26.Nor-Fishing  

September 8.-9. Averøy 
Tema: 
- Reiseliv 
- Profilering 

19. 
Plan/Klima/Bærekraft 
Tema Faglig 

- Budsjett og øk.plan 
- Lønnsforhandlinger 

  

Oktober  
Mørebenken 
Oslo? 

17. 
Tema Ledelse 
Budsjett 

  

November 10.-11. Gjemnes 
Tema: 
- Innovasjon off. 
sektor 
- Interkommunalt 
samarbeid 

21. 
Plan/Klima/Bærekraft 
Tema Faglig 
- Dialogmøte tillitsvalgte 

  

Desember  12. 
Tema Ledelse 

 1.Desember- 
konferansen 
Kr.sund 

 

Oversikt representantskapsmøter 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Averøy   Januar – 1d 
Felles for 
formannskap 

 Oktober– 2 dg  

Aure    August – 2d  2 dg 

Gjemnes  November 
– 2d 

  September – 2 
dg 

 

Kristiansund Februar – 
1d 
Opera 

Februar – 
1d  
Opera 

Feb. – 1d 
Opera 

 Februar - 2 dg Februar 
2 dg 

Smøla   Sept. – 2d   2 dg 

Sunndal November – 
2d 

   Juni – 2 dg  

Surnadal Mai – 2d Mai – 1d  November – 
1,5 d 

 2 dg 

Tingvoll   November 
– 1,5 d 

 April – 2 dg  

    Feb. – Teams 
April – Teams 
Juni – Teams 
Des. - Teams 

Desember – 
Teams? 
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Forslag til vedtak 
Møteplan 2022 tas til etterretning. 
 
 
 
Sak 43-21 Tema Samferdsel  
 
Detaljert program for Tema Samferdsel er under arbeid og vil ettersendes.  
 
Det er veldig gledelig at følgende inviterte gjester deltar: 
- Jenny Klinge, Stortinget 
- Kristin Sørheim, leder Samferdselsutvalget, Møre og Romsdal fylkeskommune 
- Arild Fuglseth, samferdselsdirektør, Møre og Romsdal fylkeskommune 
- Ola Rognskog, styreleder Halsafjordsambandet AS 
- Malene Vike, styreleder/Trond Skogseth, daglig leder, Todalsfjordprosjektet AS 
- Iver Nordseth, styreleder Nordre Nordmøre Bru- og tunnelselskap AS 
- Ola Sandvik, driftssjef Kristiansund lufthavn Kvernberget, Avinor 

 
 

TEMA SAMFERDSEL      Kl. 0900-1300 
 

Betydningen av NTP 2022-2033, ny regjering og Statsbudsjett 2022; 
inkl.   
- Sentrale føringer 
- Satsing på fylkesveiene 
- Innføring av reduserte/gratis ferge 
 

Status og fremdrift på aktuelle riks- og fylkesveiprosjekter: 

Sykehusveien 
- E39 Astad – Bjerkeset 
- Lønset – Bjerkeset (Fursetfjellet) 
- Innfartsvei/bypakke Kristiansund 
- Innfartsvei Kristiansund del 2 fra Storbakken til Rensvik  

 

Utbedring rv70 
- Meisingset – Ålvundfossen 
- Sunndal – Oppdal 
 

E39  
- Halsafjordsambandet AS 
- Betna - Stormyra 
 

Todalsfjordprosjektet AS 
 

Nordre Nordmøre Bru- og tunnelselskap AS 
 

Ferge-båt 
- Ferge Aure-Hitra med tilhørende fylkesveier 
- Kystekspressen 
 

Kristiansund lufthavn Kvernberget 
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God tid til diskusjon om prioriteringer og videre arbeid  
 

 
 
Forslag til vedtak 
Innspill og diskusjon i møtet vil inngå i arbeidet med Strategi 2030 som skal vedtas i 2022.  
 
 
 
Sak 44-21 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjell Neergaard   Ingrid O. Rangønes   
leder     nestleder 
 
 
 
Ellen Engdahl 
daglig leder 


