Program for felles styremøte mellom Nordmøre IPR, Romsdal IPR og
Sunnmøre regionråd på Åndalsnes 3. og 4. november 2022
Torsdag 3. november
10.30 – 12.00 (Frivillig) deltagelse på Innovasjonsfestivalen (Grand Hotel)

12.00 – 13.00 Lunsj og velkommen til Rauma ved ordfører Yvonne Wold (Rauma rådhus)
13.00 – 13.45 Felles styremøte (Rauma rådhus) – ansvar Alf Reistad
Tema 1 – Helsefellesskap Møre og Romsdal – 45 min.
Innleder
Tema 1
Kommunalt kostnadsforbruk inne pleie og omsorg
Kommunene i M&R har et høyt kostnadsforbruk innen
I felles styremøte tas det opp til
pleie og omsorg i forhold til landsgjennomsnittet. Årlig
diskusjon hvordan kommunene i M&R
kostnadsforbruk pr innbygger er f.eks. ca. 6.500,- (35 %)
kan samarbeid om å finne hvor en har
høyere enn i Trøndelag.
størst merforbruk og tilhørende
Saken har vært bragt inn i Helsefellesskap M&R av
hovedårsaker – sammenligning med
Romsdal IPR, og vil bli fulgt opp i KS sitt høstmøte (25.-26. kommuner i Trøndelag.
oktober) og i Utvidet Samarbeidsmøte i Helsefellesskap
M&R (26. oktober).
Tema 2 – Utskrivningsklare pasienter
HMR har store utfordringer med antall utskrivningsklare
pasienter og har, blant annet gjennom Helsefellesskap
M&R, sterkt henstilt kommune om samarbeid for å få
ned antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter

14.00-15.30 Innovasjonsfestivalen (Grand Hotel)

15.30 – 16.15 Pause inkludert innsjekking på Grand Hotel

I den grad tiden tillater det vil det bli
orientert om hvordan kommunene
rundt de ulike sjukehusene arbeider
med utfordringen.
Nordmøre – Kjell Neergaard
Romsdal – Alf Reistad
Sunnmøre – Jan Kåre Aurdal

16.15 – 17.30 Felles styremøte (Grand Hotel) – ansvar Alf Reistad
Tema 3 – Kampen om kraften 1t 15 min.
Status ved Statnett mht. kraftnett og krafttilgang

Innleder
Innledning ved Anne Sofie Ravndal Risnes,
(direktør for Regionale planer i Statnett).

Vurdering av kraftsituasjonen i fylket og hvilken
innvirkning statsbudsjettet vil ha mht.
investeringsviljen for ny kraftproduksjon og for
kommuneøkonomien.

Innledning ved Erik Espeset (konsernsjef i
TAFJORD og styreleder i NHO M&R)
Kommentar fra Torgeir Dahl (styreleder Istad
AS og Kjell Neergaard (styreleder Mellom AS).

Bør vi utarbeide en felles uttalelse om
utfordringer, muligheter og prioriteringer?

18.00 Avgang med gondolen fra Åndalsnes sentrum
18.20-20.20 Middag på Eggen restaurant
20.30 Avgang gondolen fra Nesaksla

Fredag 4. november
08.30 – 13.00 Felles styremøte (Grand Hotel) med påfølgende lunsj
Tema
Tema 4 - Utfordringsbildet for
kommunene i M&R.
(Ansvar: Jan Kåre Aurdal)
Vi går inn i en fase med strammere
kommunebudsjett, tøffere prioriteringer,
mer kamp om arbeidskraft og mer fokus på
tilrettelegging for næringsutvikling i
kommunene.
Befolkningsutvikling, kompetanse og
rekruttering. Kva er trendene?

Innleder

Tid

Geir Vinsand, NIVI Analyse

08300900

Tema 5 - Statsbudsjettet 2023
(Ansvar: Ellen Engdahl)

Teams
Innledning KS v/Helge Eide, direktør for

09000930

samfunn, velferd og demokrati

Hva betyr statsbudsjettet for
kommuneøkonomien?
Diskusjon om tema 4 og 5

Beinstrekk og påfyll

Jan Kåre Aurdal og Ellen Engdahl

09301030

10301100

Tema 6 – Møre og Romsdal 2025
(Ansvar: Ellen Engdahl)
Innhold, status og planer for videre
aktivitet.

Guri Kaurstad Skrove (programleder
Møre og Romsdal fylkeskommune)

Tema 7 - Samferdsel
(Ansvar: Jan Kåre Aurdal)

11001130

11301300

I forbindelse med NTP 2022-33 gikk
Sunnmøre regionråd og Romsdal IPR i
samarbeid med NHO om en felles
høringsuttalelse.

Kva tenker fylkeskommunen om den nye
prosessen ifm. NTP?
Hvordan involvere kommunene?
Samarbeid regionråda, fylkeskommunen
og kommunene?
Innledning ved Kristin Sørheim, leder for
Samferdselsutvalget MR fylke

Eksportvegen AS har henvendt seg til blant
annet kommuner på Sunnmøre og Romsdal
med henstilling om å gå inn som
aksjonærer i det selskapet.
Hvordan skal arbeidet i Eksportvegen AS
foregå? (lobbyvirksomhet, utredninger
etc.)

Er vi best tjent med et nytt lobbyselskap
og/eller videreføre samarbeidet som er
etablert mellom MRFK, Nordmøre IPR,
Romsdal IPR, Sunnmøre regionråd, LO og
NHO?

Nordøyvegen er det siste store
fylkeskommunale samferdselsprosjektet
som er realisert. Nå står
Todalsfjordsamandet for tur.
Lunsj

Hvordan kan vi samarbeide om neste
prosjektet på den
fylkeskommunalprioriteringslista?
13001400

