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Torsdag 17.november   

Scandic hotell Kristiansund  
 

Tilstede:  

Deltakere: 

Aure   Ingunn Golmen   Ordfører 

Martin Olav Folde  Rådmann 

Hanne Berit Brekken  Politisk representant 

Averøy   Ingrid Rangønes  Ordfører 

   Knut Mostad   Rådmann 

   Roald Røsand   Politisk representant 

Gjemnes  Knut Sjømæling   Ordfører 

   Birgit Eliassen   Rådmann 

   Jan Karsten Schølberg  Politisk representant 

Halsa    Ola Rognskog   Ordfører 

   Anita Ørsal Oterholm  Rådmann 

   Tove Karin H Lervik  Politisk representant 

Kristiansund  Kjell Neergaard   Ordfører 

   Arne Ingebrigtsen  Rådmann 

Smøla   Roger Osen   Ordfører 

   Kirsten S. Skaget  Rådmann 

Surnadal  Lilly Gunn Nyheim  Ordfører    

   Knut Haugen   Rådmann 

Tingvoll   Milly Bente Nørset  Ordfører 

   Olaug Haugen   Rådmann 

   Gunnar Waagen  Politisk representant 

 

Andre: 

Fylkeskommune Eivind V. Ryste  

Fylkesmann  Lodve Solholm  

Fylkesmann  Frank Madsøy 

ORKide   Ellen Engdahl, påtroppende daglig leder  

Administrasjon   Monika Eeg, Roland Mauseth og Heidi J Gjersvold 

 

 

 

 

 

 



 

Saksliste: 

Roger Osen som leder i regionrådet ønsket velkommen, og gikk gjennom dagens agenda.  

innkalling og saksliste ble godkjent.  

RM 1/2017 Brannsamarbeid 
Brann og redningstjenesten er i endring. Regjeringen har et mål om færre og større 
brannvesen. Morten Støldal fra direktoretat for samfunnssikkerhet (DSP) og 
beredskap holdt en innledning som tok for seg forventninger til fremtidens brann og 
redningstjeneste. DSP sitt hovedbudskap er at det er behov for samarbeid. Brannsjef 
i Kristiansund Kjell Inge Mathisen var også tilstede for å svare på spørsmål.  
 
Arbeidsutvalget mener at det bør settes på dagsorden og anbefaler regionrådet å 
støtte forslag til vedtak:  
1. Det sendes en invitasjon til kommunene om å delta i utredningsarbeidet 
2. Det oppnevnes en arbeidsgruppe på rådmannsnivå.  

 

Vedtak:  Regionrådet støtter arbeidsutvalgets forslag til vedtak. 

 

RM 2/2017 Orienteringssaker: 

A: Visit Nordmøre & Romsdal 

Torunn Dyrkorn fra destinasjonsselskapet orienterte om arbeidet sitt.  

B: Fylkesmannens halvtime 

Innledning med fylkesmann Lodve Solholm og Landbrukssjef Frank Madsøy 

Det kommer to Stortingsproposisjoner, en om kommunereform og en om 

regionreform. I tillegg skal regjeringen gjøre vedtak om Fylkesmannsembetene. Det 

ligger an til at Møre og Romsdal blir stående alene, og NAVreformen legger også opp 

til det. Det ligger også an til at Fylkesmannen fortsatt også blir eget embete for Møre 

og Romsdal. Når det gjelder grensejusteringer blir de ikke tatt før på vårparten 2018. 

Fylkesmannen minnet også om at NTP kommer og er viktig for Møre og Romsdal. Han 

viste også til utspill om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, og sier at 

Fylkesmannen gjerne stiller opp i en eventuell delegasjon dersom det er grupper som 

har forslag på arbeidsplasser kan komme til Møre og Romsdal. 

Det er også lagt fram to store landbruksmeldinger som Frank Madsøy orienterte om . 

Det er laget en nasjonal jordvernstrategi. Mål om at omdisponering av dyrket jord 

skal være under 4000 daa. Kommuner og fylkeskommuner må ivareta jordvern i sin 

planlegging. Fylkesmannen bidrar med rettledning. Fra og med 2017 er det ny 

søkemodul for å søke om midler til landbruksstøtte 

 

Vedtak:  Tas til orientering 

 

RM 3/2017  Sjøarealplan - forlengelse av prosjektleders engasjement ut mars 2017 

Prosjektleder Jens – Eric Eliassen orienterte om status i prosjektet. Rådmann i 



 

Tingvoll orienterte om at det var behov for å forlenge engasjementet til prosjektleder 

ut mars for å få ferdigstilt planen.  

Vedtak:  1. Regionrådet tar prosjektleders orientering til orientering.  

2. Regionrådet er positive til at prosjektleders engasjement forlenges ut mars.  

RM 5/2017  Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling 

Olaug Haugen og Birgit Eliassen orienterte om status i prosjektet og at de nå hadde 

ansatt prosejktdirektør som starter 1.mars. 

Vedtak:  Regionrådet tar det til orientering 

  

RM 6/2017  Uttale: Etablering av nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand 

  Tingvoll kommune har utarbeidet et forslag til fellesuttale i forbindelse med planene 

om etablering av nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand.  

Vedtak:  Uttalen sendes som en bekymringsmelding med de endringene som fremkom i 

møtet. Regionrådet ønsker en presentasjon og mer informasjon om saken på neste 

møte.  

 


