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PROTOKOLL ARBEIDSUTVALGSMØTE 
ORKidè – Nordmøre Regionråd  

Nr. 6/2020 

 

  Fredag 5. juni 2020 kl. 09.30 – 11.00 Teams 

Tilstede: Kjell Neergaard, Svein Roksvåg, Knut Haugen, Margrethe Svinvik, Birgit Eliassen, 
Eivind Ryste 

Fravær: Ingrid Rangønes 
Andre: Ellen Engdahl, administrasjon, referent 

Geir Nielsen, Aure kommune 
 

 
Saksliste 

Sak 47/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 48/20 Rehabiliteringsprosjektet – sluttrapport v/Geir Nielsen 

Sak 49/20 Godkjenning av protokoll fra møte 7. mai 2020  

Sak 50/20 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 

Sak 51/20 Styremøte HMR 10.6.20 – innhold sak om fordeling 

Sak 52/20 Prosess Strategi Nordmøre IPR 

Sak 53/20 Program regionrådsmøte 17. juni 

Sak 54/20 Eventuelt 

Sak 55/20 Referatsaker  

 

 

Sak 47/20         Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 48/20 Rehabiliteringsprosjektet – sluttrapport v/Geir Nielsen 
 
Geir Nielsen er regionrådets representant i styringsgruppen for rehabiliteringsprosjektet.  
Det ble orientert om sluttrapporten og bakgrunnen for at det ble tatt dissens i styringsgruppens 
anbefaling. Grunnlaget er for svakt og det er behov for utfyllende utredninger for å gi kommunene et 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.  
 
Målet må være et godt og likeverdig tilbud for innbyggerne på Nordmøre.  
Kommunene må ta stilling til hva forslaget konkret kan bety i forhold til lokalt tjenestetilbud. 
 
Det er avtalt at HMR skal presentere sluttrapporten i regionrådsmøtet 17. juni.  
 
Kommunene/regionrådet må avklare hvordan vi forholder oss videre og om det er ønskelig å 
forberede spørsmål som kan svares ut til regionrådsmøtet.  
Rapporten skal også presenteres for rådmannskollegiet. 
 

Vedtak 
Det utarbeides oppsummering av hovedpunkter av sluttrapporten i forkant av møtet 17. juni. 
Den videre prosess og behandling i kommunene og regionrådet må avklares.  
Samhandlingsutvalget vil utarbeide forslag til felles uttalelse. 
 
 
Sak 49/20 Godkjenning av protokoll fra møte 7. mai 2020 
 
Vedtak 
Protokoll fra møte 07.05.2020 godkjennes. 
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Sak 50/20  Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering inkludert innspill i møtet. 
 
 

Sak 51/20 Styremøte HMR 10.6.20   

Styret i HMR skulle i styremøtet 10. juni etter planen behandle oppfølging av sak 36/19 om 

sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde samt en samlet 

organisasjonsutviklingsretning mot SNR og oppgave- og funksjonsdeling.  

Grunnet forsinkelser som følge av pandemien vil en helhetlig plan fremmes for styret på et senere 

tidspunkt.  

Vedtak 

Saken behandles når det legges frem sak for styret i HMR.  

 

Sak 52/20 Prosess strategi Nordmøre IPR 

Vedtak 
AU støtter prosessen for strategiarbeidet, men for å sikre tilstrekkelig tid for diskusjoner bes om at 
saken utsettes til regionrådsmøtet i september. 
Den enkelte kommune avgjør hvor strategiarbeidet skal behandles politisk. 
 

Sak 53/20 Program Regionrådsmøte 17. juni 
  
Forslag saksliste 

 Rehabiliteringsprosjektet: Presentasjon sluttrapport v/HMR – 60 min 

 Nettverk Nordmøre – status og veien videre v/Astrid M. Høivik – 20 min 
 Status og videre prosess DMS Kristiansund v/Joakim Varvin – 30 min 
 Markering av 30-års jubileum – 10 min 

 
Vedtak 
Programmet godkjennes, hensyntatt innspill i møtet. 

 
Sak 54/20 Eventuelt 
 
Ingen saker. 
 
 
Sak 55/20 Referatsaker 
 
- Uttalelse til Høring Modulvogntog med frist 15.05.20 
- Uttalelse til regjeringens forslag til havbruksbeskatning i revidert nasjonalbudsjett 2020 
 
 
 
 
 
Kjell Neergaard      
Leder       


