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REGIONRÅDSMØTE 3-2018 

Sunndal Rådhus 15. og 16. november 2018 

Møteleder Roger Osen 

 

Tilstede: 

 

Øvrige: 

Eivind Vartdal Ryste, Møre og Romsdal fylkeskommune, observatør 

Håkon Slutaas, Møre og Romsdal fylkeskommune  

Tor Erling Evjen, Helseplattformen 

Olav Ellevset, Samspleis AS 

Steinar Holm, IKT Orkidé 

Atle Betten, IKT Orkidé/Helseplattformen  

Stein Veland, fylkesdirektør NAV 

Ellen Engdahl, Orkidé – Nordmøre Regionråd 

 

Saksliste 
 
RM 20/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
RM 21/18 Status Helseplattformen v/Tor Erling Evjen, Trondheim kommune 
RM 22/18 Oppfølging av vannforskriften v/Håkon Slutaas, MR fylkeskommune 
RM 23/18 IKT Orkidé – fremtidig organisering v/Steinar Holm, daglig leder 
RM 24/18 Trafikkanalyse Nordmøre – veien videre v/Olav Ellevset, Samspleis AS 
RM 25/18 Uttalelse forslag om sammenslåing av fødeavdelinger  
RM 26/18 Uttalelse om nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene 
RM 27/18  Uttalelse om omorganisering av Norges Idrettsforbund 

Hanne Berit Brekken Aure

Håvard Sagli Aure

Ingunn Golmen Aure

Ingrid Rangønes Averøy

Berit Hannasvik Averøy

Roald Røsand Averøy

Knut Sjømæling Gjemnes

Ola E Rognskog Halsa

Arne Ingebrigtsen Kristiansund

Kjell Neergaard Kristiansund

Ola Heggem Rindal

Kirsten Stensø Skaget Smøla

Roger Osen Smøla

Randi Dyrnes Sunndal

Ståle Refstie Sunndal

Jørgen Singsdal Sunndal

Knut Haugen Surnadal

Lilly Gunn Nyheim Surnadal

Margrethe Svinvik Surnadal

Odd Arild Bugge Tingvoll

Gunnar Waagen Tingvoll

Milly Bente Nørsett Tingvoll
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RM 28/18  Uttalelse om nye oppgaver til nye regioner  
RM 29/18 Uttalelse om reduksjon av regionale utviklingsmidler 
RM 30/18 Prognose regnskap 2018 
RM 31/18 Valg  
RM 32/18 Valg av vararepresentant til felles samferdselsgruppe  
RM 33/18 NAV i en ny tid – v/fylkesdirektør Stein Veland 
RM 34/18 Prosjekt plansamarbeid på Nordmøre 
RM 35/18 Fremtidig rolle og organisering av regionrådet 
RM 36/18 Arbeidsprogram 2019 
RM 37/18 Eventuelt 

- Roald Røsand: Regionrådets rolle i forhold til det regionale perspektivet i større 

utbyggingssaker. 

- Jørgen Singsdal: Oppfølging av innkjøpsordningen gjennom NII med bakgrunn i 

ny leverandør for melk.  

- Kjell Neergaard: Orientering Møre og Romsdal Revisjon IKS.  

 
Protokoll 
 
RM 20/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
RM 21/18 Status Helseplattformen v/Tor Erling Evjen, Trondheim kommune 
 
Vedtak 
Regionrådet ber AU om å utarbeide en felles politisk sak til kommunene for hvordan kommunene på 
Nordmøre kan organisere sitt videre arbeid med Helseplattformen.   
 
 
RM 22/18 Oppfølging av vannforskriften v/Håkon Slutaas, MR fylkeskommune 
 
Vedtak 

Orienteringen tas til orientering. 
 

 
RM 23/18 IKT Orkide – fremtidig organisering v/Steinar Holm, daglig leder 
 
Vedtak 
Orienteringen tas til orientering. 
 
 
RM 24/18 Trafikkanalyse Nordmøre – veien videre v/Olav Ellevset, Samspleis AS 
 
Vedtak 

Trafikkanalysen for Nordmøre tas til orientering. Regionrådet ser på funnene i analysen som 

interessant kunnskap for å nå rådets fortsatte målsettinger for samferdselsutvikling på Nordmøre.  

Regionrådet ber Samspleis AS om å skissere innhold og kostnad forbundet med å forberede og 

etablere en Nordmørspakke Veg for samferdselsprosjekter etter de føringer som ble fremlagt i møtet.  

 
RM 25/18 Uttalelse til planer om sammenslåing av fødeavdelinger Kristiansund og Molde 
 
Milly Bente Nørsett presenterte forslag til uttalelse. 
 
Vedtak 
Regionrådet ber om at forslag til uttalelse, justert for innspill i møtet, ettersendes for godkjenning.  
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RM 26/18 Uttalelse om nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene 
 
Vedtak 
Regionrådet gir AU ansvar for å utarbeide en uttalelse på vegne av regionrådet om en rettferdig 
finansieringsmodell for nytt oppdragshåndteringssystem.  
 
 
RM 27/18  Uttalelse om omorganisering av Norges Idrettsforbund 
 
Vedtak 
Regionrådsmøtet vedtar forslag til felles uttalelse fra de tre regionrådene i Møre og Romsdal. 
  
 
RM 28/18  Uttalelse om nye oppgaver til nye regioner  
 
Vedtak 
Regionrådet ber AU utarbeide en uttalelse som sendes Fylkestinget og Nærings- og miljøutvalget med 
kopi til Mørebenken. Regionrådet på Nordmøre mener det er positivt med nye oppgaver til 
fylkeskommunen som regional utviklingsaktør, og det forutsettes at oppgavene fullfinansieres. 
Regionrådet har store forventninger til at nye offentlige oppgaver til de nye regionene bidrar til å 
realisere ambisjonen om å utjevne regionale skjevheter og å styrke Kristiansundsregionen i tråd med 
fylkets egne føringer for prosjekt statlige arbeidsplasser. Regionrådet peker spesielt på oppgaver 
innen kultur, samferdsel, næringsutvikling og folkehelse som aktuelle for Kristiansund og Nordmøre. 
 
 
RM 29/18 Uttalelse om forslag til reduksjon av regionale utviklingsmidler 
 
Vedtak. 
Regionrådet vedtar uttalelsen som oversendes Kommunal- og forvaltningskomiteen, Næringskomiteen 
med kopi til Mørebenken.  
 
 
RM 30/18 Prognose regnskap 2018 
 
Daglig leder presenterte regnskapsprognose for 2018 som viser et positivt årsresultat på anslagsvis kr 
120.000,-.  
 
Vedtak 
Regionrådet tar orienteringen om prognose på positivt resultat for 2018 på kr 120.000,- til orientering.  
 
 
RM 31/18 Valg  
 
Valgkomiteen v/Lilly Gunn Nyheim la frem sitt forslag i møtet.  
 
Vedtak 
Regionrådet vedtar følgende valg: 
 
– Kjell Neergaard, leder  
– Ingrid Rangønes, nestleder  
– Håvard Sagli blir 2. vara for rådmenn i AU  
– Odd Arild Bugge blir medlem i valgkomiteen  
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RM 32/18 Valg av vararepresentant til felles samferdselsgruppe med Orkdalsregionen 
 
Vedtak 
Følgende ble valgt til felles samferdselsgruppe mellom regionrådene på Nordmøre og 
Orkdalsregionen: 

 Kjell Neergaard erstatter Roger Osen som leder av regionrådet 

 Ola Rognskog velges som varamedlem  
 
 
RM 33/18 NAV i en ny tid – v/fylkesdirektør Stein Veland 
 
Regionrådet er positiv til å diskutere NAV på Nordmøre for å sikre at innbyggerne får tjenester av 
samme kvalitet som resten av landet.  
 
Vedtak 
Orienteringen tas til orientering. Regionrådet ber rådmannskollegiet følge opp saken.  
 
 
RM 34/18 Prosjekt plansamarbeid på Nordmøre 
 
Daglig leder presenterte prosjektskissen med målsettinger, strategier, tidsplan og følgende punkter for 

avklaring i møtet: 

 Målsettinger 

 Forpliktelse fra kommuner og samarbeidspartnere 

 Organisering i eller utenfor regionrådet 

 Stillingsressurs 

 Tidsplan 

 Videre beslutningsprosess 

 

Innspill i møtet 

 Målsettinger 

o Behov for å styrke kapasitet og kompetanse. 

o Effektmål: Styrke helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling for kommuner på Nordmøre 

o Positivt med felles del i samfunnsplan, men begrensningen er ofte kapasitet på 

reguleringsplaner. 

o Vurdere om prosjektet kan være egnet som et forsøksarbeid for planprosesser mellom 

region og stat. Føles opp i dialog med plankontoret hos fylkeskommune og fylkesmann. 

o Følgeforskning er interessant; ny metodisk måte å jobbe på innen planområdet som gir 

mer dynamiske, smarte og smidige prosesser.  

 Forpliktelse fra kommuner og samarbeidspartnere 

o Alle må stille med ressurser, men ikke binding til et bestemt antall timer. 

o Forankres gjennom nettverk med planmedarbeidere. 

o Forankre hos folkevalgte når det skal være folkevalgtopplæring. 

 For omfattende å samle alle folkevalgte 

 Arbeidsgruppen vurderer folkevalgtopplæring i 2019 knyttet til prosjektet 

 Organisering i eller utenfor regionrådet 

o Styrke regionrådet 

 Stillingsressurs 

o Kontorsted tilpasses prosjektleder 

 Tidsplan 

o Justere ift politisk beslutningsprosess 15.02.19 

 Videre beslutningsprosess 

o Forankres i kommunestyrene som et «prøveprosjekt» som kan bli noe mer senere 

o Felles politisk saksfremlegg med vedtak i første kommunestyremøte i 2019 hvor noen fra 

arbeidsgruppa kan innlede. Viktig å forankre også i nytt kommunestyre. 
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Øvrige innspill 
- Link Geir Vinsand sitt foredrag på workshop: https://youtu.be/JAmj-E7a1fE 

- Viktig med god kommunikasjon internt og eksternt når arbeidet er i gang 

Forslag til vedtak 
Regionrådet er fornøyd med at prosjektet om plansamarbeid på Nordmøre er tildelt skjønnsmidler fra 

fylkesmannen. Regionrådet anbefaler presentert prosjektplan, hensyntatt innspill i møtet.  

Arbeidsgruppen utarbeider felles saksfremlegg som behandles som vedtakssak i første 
kommunestyremøte i 2019 med frist 15.02.19. 
 
 
RM 35/18 Fremtidig rolle og organisering av regionrådet 
 
Vedtak 
Regionrådsmøtet vedtar at det startes opp en prosess for å gjøre en evaluering samt anbefaling av 
regionrådets fremtidige rolle og organisering. AU får ansvar for å utarbeide beslutningsgrunnlaget for 
regionrådet i 2019 innenfor en økonomisk ramme på kr 300.000 av regionrådets midler.  
 
 
RM 36/18 Arbeidsprogram 2019 
 
Daglig leder presenterte hovedpunkter i nytt Arbeidsprogram med prioriterte oppgaver: 
  

• Utredning regionråd 
• Prosjekt plansamarbeid 
• DMS og Helseinnovasjonssenteret 
• Prioritering og organisering samferdsel, rammebetingelser 
• Offentlige kompetansearbeidsplasser 
• Felles strategier og tiltak med næringslivet 
• Møter AU, regionrådet, rådmannskollegiet, ordførermøter og Mørebenken 

 
Vedtak 
Arbeidsprogram 2019 diskuteres videre i AU før det legges frem for vedtak på neste regionrådsmøte.   
 
 
RM 37/18 Eventuelt 
 

 Roald Røsand: Hva er regionrådets rolle i forhold til det regionale perspektivet i større 

utbyggingssaker? Bakgrunn er Averøy kommune sitt ønske om å utbygging av Tøfta Industripark 

for landbasert fiskeoppdrett. Regionale myndigheter oppleves som begrensende på nærings- og 

samfunnsutviklingen, selv om målsettingene med prosjektet er ønsket fra statlige myndigheter.  

o Regionrådets prinsipielle holdning i tilsvarende saker settes på dagsorden til AU. 

 Jørgen Singsdal: Oppfølging av innkjøpsordningen gjennom NII med bakgrunn i at det ble ny 

leverandør på melk.  

o AU setter saken på dagsorden til neste møte.  

 Kjell Neergaard: Orienterte om pågående fusjonssamtaler mellom Møre og Romsdal Revisjon IKS 

revisjon på Sunnmøre etter en samvirkemodell. Kontorstruktur opprettholdes som i dag.  

 
 

 

 

Roger Osen      Kjell Neergaard  

Avtroppende leder     Påtroppende leder 

https://youtu.be/JAmj-E7a1fE

