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Kjell Neergaard  vara Berit Frey 
Ingrid Rangønes vara Ingrid Waagen 
Svein Roksvåg  vara Hanne Berit Brekken 
Margrethe Svinvik vara Ståle Refstie 
Birgit Eliassen   1. vara Randi Dyrnes  
Knut Haugen   2. vara Håvard Sagli 
Eivind Ryste  vara Ole H. Haugen  
 
 
Innkalling til AU nr. 6/2020 Teams 5. juni 2020 kl. 09.30 – 12.00  

 

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  

 

 

Saksdokumenter 

Sak 47/20         Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 48/20 Rehabiliteringsprosjektet – sluttrapport v/Geir Nielsen 
 
Geir Nielsen er regionrådets representant i styringsgruppen for rehabiliteringsprosjektet.  
 
Vedlagt følger sluttrapport fra arbeidsgruppen i Rehabiliteringsprosjektet. Rapporten ble behandlet i  
styringsgruppen 2.6.20; 
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Politiske nivå, bakgrunn for oppsigelsen av samarbeidsavtalene 
 
Må være godt forberedt til 17. juni. 

- Prosjektet skal pres seg selv og sin innstilling 
- Geir – hvorfor ta dissens 

 
Hva mener vi? Hvordan skal vi forholde oss videre? 

- Diskusjon rundt de ulike variantene 
- Be om spørsmål som de må svare ut? 

 
Mål: Nordmøre må komme best mulig ut etter denne runden 
 
Alt 1: støtte dissens.  

- Flere kommuner ellers som vil støtte våre holdninger 
- Kommunene må ta stilling til dette konkret, har ikke vært så involvert i arbeidet 

o Hva betyr det ift lokalt tjenestetilbud 
Alt 2: historikk med dårlig prosess 

- Svakt og dårlig grunnlag, derfor dissens 
- Være med i utprøving av nye konsept 

 
Hvordan forholder kommunene og regionrådet seg, enkeltvis eller samlet? 
- hvordan skal behandlingen værer i kommunene? 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Diskuteres i møtet. 
 
 
Sak 49/20 Godkjenning av protokoll fra møte 7. mai 2020 
 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte 07.05.2020 godkjennes. 
 
 
Sak 50/20  Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 

 Ny organisering – vedtatt i alle kommuner  

 Erfaringskonferanse etter pandemien; - felles konferanse for sykehuset og kommunene i 2021 

 Fremdrift DMS Kristiansund 
 Justert tidsplan og prosess 

 Helseressurs 

 Teams-møte Næring og Nett 11. juni v/Statnett 
 Innspill i forkant? 

 Sluttrapport Regional kraftsystemutredning for Møre og Romsdal 2020 - utsendt 

 Konsekvensanalyse Bunadsgeriljaen  

 Profilering Nordmøre 
 

Forslag til vedtak 

Sakene tas til orientering inkludert innspill i møtet. 

 

Sak 51/20 Styremøte HMR 10.6.20  Diskusjon og evt. uttalelse 

Styret i HMR skal i styremøtet 10. juni behandle oppfølging av sak 36/19: 

1. Styret sluttar seg til utsetting av samanslåing av fødeavdelingane i Kristiansund og Molde.  
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2. Styret ber adm. dir. om å kome tilbake med ei styresak som gir ei nærare konkretisering av 

samanslåingsprosessen, som heng saman med ei samla organisasjonsutviklingsretning 

mot SNR og ei samla oppgåve- og funksjonsdeling.  

3.   Styret ber om at administrerande direktør på neste styremøte legg frem ein sak som greier ut for 

      dei påstandar om feil i faktagrunnlag i sak 26/19, vedlegg 4 om fødesamanslåinga, som er satt  

      fram i vedlegg 10 og 11 i sak 34/19 og som blir satt i samanheng med dei brev som er komme.  

      Styret ber om at utgreiinga konkluderer med eventuelle endringar i tidlegare framsett  

      faktagrunnlag 

Styredokumentene forventes å bli offentliggjort i forkant av AU-møtet. 

Forslag til vedtak 

Diskuteres i møtet.  

 

Sak 52/20 Prosess strategi Nordmøre IPR 

Målet var koordinert arbeid og behandling av ny organisering og oppdatert strategi. I møtet med 
kommunene i vinter ble sak om organisering prioritert.  
 
Så langt: 
 
- Tidshorisont til 2023 (neste kommunevalg)  
- Endret organisering er vedtatt i alle kommunestyrene 
- Enighet om å forenkle strategi og handlingsplan 
- Er gjort mye arbeid å bygge videre på: 

o Strategidokument 2017-2020 
o Scenarioanalysen for Nordmøre; Vårsøg, Gullkysten og Helseeliksir 
o Felles utfordringsbilde Planprosjektet 
o Workshop regionrådet nov. 2019 

 
Forslag til videre prosess for strategi og handlingsplan: 
 
- Diskusjon i regionrådsmøtet 17. juni  

o Konkretisere av grunnlaget og utfordringene 
o Hva er endret i 2020? 
o Hovedpilarer i ny strategi 

- Involvering av kommunestyrer/formannskap – september 2020 
o Utsendelse i forkant, workshops e.l. 

- Regionrådets anbefaling senest i november 2020 
- Utsendelse til kommunene for politisk behandling i desember/januar 2021 
- Formelt vedtak i IPR senest i årsmøtet i februar 2021 
 
Ta stilling til: 
- Utvidelse av tidsperspektivet for strategien til 2025 
- Involvering av kommunestyrer eller formannskap 
 
Forslag til vedtak 
AU støtter prosessen for strategiarbeidet, hensyntatt innspill i møtet. 
 

Sak 53/20 Program Regionrådsmøte 17. juni 
  
 Teams kl. 1230 – 1530 

 
 Forslag saksliste 

 Rehabiliteringsprosjektet: Presentasjon sluttrapport v/HMR – 60 min 

 Pause 10 min 
 Nettverk Nordmøre – status og veien videre v/Astrid M. Høivik – 20 min 
 Status og videre prosess DMS Kristiansund v/Joakim Varvin – 30 min 
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 Strategi; prosess og hovedpunkter – 30 min 
 Markering av 30-års jubileum – 10 min 
 (Fylkesmannens halvtime utsettes til neste møte) 

 
Konstituering av Nordmøre IPR utsettes til 3-4.9.20  

 Sted? 
 Konstituering og valg 
 Ny logo og hjemmesider 
 Budskap og kommunikasjon ifm. konstitueringen 

 
 
Forslag til vedtak 
Programmet godkjennes, hensyntatt innspill i møtet. 

 
Sak 54/20 Eventuelt 
 
 
Sak 55/20 Referatsaker 
 
- Uttalelse til Høring Modulvogntog med frist 15.05.20 
 
 
 
 
Kjell Neergaard     Ingrid O. Rangønes 
Leder      Nestleder 


