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Roger Osen  vara Ingunn Golmen  
Kjell Neergaard  vara Ragnhild Helset 
Lilly Gunn Nyheim vara Ståle Refstie 
Ingrid Rangønes vara Milly Bente Nørsett 
Birgit Eliassen   1. vara Randi Dyrnes 
Knut Haugen   2. vara Knut Mostad 
Eivind Ryste  vara Ole H. Haugen 
 
 
 
Innkalling og saksliste til møte 5/18 i Arbeidsutvalget  

Tid:  Fredag 22. juni 2018 kl. 0845 – 1245  

Sted: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus 

Det blir servert enkel lunsj kl. 11.30. 

 
Saksliste 
 
Sak 39/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 40/18 Godkjenning av referat fra siste møte 04.05.18 
Sak 41/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
Sak 42/18 Uttalelse Campus Kristiansund 
Sak 43/18 Prosjekt statlige arbeidsplasser  
Sak 44/18 Workshop: Nordmøre fremover 

Sak 45/18 Referatsaker 

Sak 46/18 Eventuelt 

 
 
Saksfremlegg 
 
Sak 39/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 40/18 Godkjenning av referat fra siste møte 04.05.18 
 
Forslag til vedtak 
Referat fra AU-møte 04.05.18 godkjennes. 
 
 
Sak 41/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 
– Kommunal referansegruppe SNR v/Siv Iren Stormo Andersson 

– Møte ordførere og næringsorganisasjonene på Nordmøre 

o Ny dato fredag 28.9.18 kl. 10-14 

o Tema 

 Samferdsel: Transportanalyse Nordmøre v/Olav Ellevset 

 Prioriterte saker sett fra næringslivet  

 Videre arbeid med prioriterte saker 

– Møre og Romsdal som region mot 2025: Daglig leder deltar i referansegruppe. 

– Arbeid med Helseplattformen: Bevilget kr 250.000 i prosjektskjønn. 

– NordSam – god struktur på interkommunale samarbeid: Bevilget kr 500.000 i prosjektskjønn. 
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Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering med innspill i møtet. 
 
 
Sak 42/18 Uttalelse Campus Kristiansund 
 
Forslag til uttalelse:  

Statsbudsjettet 2019 - Uttalelse om husleiestøtte ved etablering av Campus Kristiansund 

Campus Kristiansund vil styrke innovasjon og utvikling på Nordmøre, og bidra til vekst både på 

Nordmøre og for Møre og Romsdal samlet sett. En av de avgjørende brikkene å få på plass nå er 

husleiestøtte til Høgskolen i Molde som langsiktig leietaker på campus. 

Det skjer mye spennende på Nordmøre for tiden. Vekst i havbruk og biomarin næring, digital utvikling i 

offentlig sektor og satsing på velferdsteknologi og nye løsninger i helsesektoren. Kristiansund og 

Nordmøre satser sterkere enn på mange år på utvikling og ny kompetanse. Og det trengs, for vi har 

en vei å gå for å ta igjen utviklingen i andre regioner.  

Campus Kristiansund er en svært viktig brikke i den utviklingen som nå finner sted. På campus vil man 

samle regionale aktører i forskning, utdanning og innovasjon, utvikle nettverk og skape synergier på 

tvers. Koblingen mellom Høgskolen i Molde, Fagskolen i Kristiansund, regionale forskningsmiljøer og 

privat og offentlig innovasjon er nøkkelen til å lykkes. Campusprosjektet samarbeider allerede tett med 

mange av disse aktørene. 

Prosjektet har fått viktig og nødvendig drahjelp fra Regjeringen og støttepartiene gjennom at det er 

øremerket 120 nye studieplasser til Kristiansund. I 2017 og 2018 er/blir det startet flere nye 

utdanninger som følge av dette. Det som nå trengs for å sikre realisering av Campus Kristiansund er 

et langsiktig bidrag til Høgskolen i Molde i form av husleiestøtte i Campus Kristiansund, slik det ble gitt 

til Nord Universitet i forbindelse med etableringen av Campus Helgeland i Mo i Rana. Det var det 

moderate, men langsiktige bidraget som var utløsende faktor for at man kunne gå i gang med det 

prosjektet. Campus Helgeland er i dag en suksesshistorie. 

Planene for Campus Kristiansund er allerede kommet langt, sentrale aktører som høgskolen og Møre 

og Romsdal fylkeskommune er tungt inne i prosjektet, og planen er at bygget skal stå ferdig i 2022, 

med byggestart i 2020. Reguleringsarbeidet starter opp nå før sommeren og private utbyggere vil etter 

planen starte prosjektering tidlig neste år. For å holde den fremdriften er det viktig at det kommer et 

signal i år – i Statsbudsjettet 2019 - om en langsiktig husleiestøtte til Høgskolen i Molde. Det vil også 

være behov for å etablere midlertidige løsninger mens byggingen pågår, og det bør derfor komme 

konkrete penger allerede fra 2020. 

Campusprosjektet har fått en rekke lokale og regionale aktører til å trekke i samme retning, og er et 

eksempel på den utviklingen vi nå forsøker å få til på Nordmøre. Å gi en langsiktighet for Høgskolen i 

Molde som forsknings- og utdanningsaktør på Campus, vil være å bidra til den langsiktige 

samfunnsutviklingen på Nordmøre. Det vil også være et bidrag til den samlede konkurransekraften i 

Møre og Romsdal. Regionrådet ber derfor om at Statsbudsjettet 2019 inneholder en klar henvisning til 

etablering av Campus Kristiansund og en lovnad om husleiestøtte fra 2020. 

Forslag til vedtak 
AU vedtar vedlagte uttalelse om Campus Kristiansund som sendes Forsknings- og høyere 
utdanningsminister, Utdannings- og forskningskomiteen og Mørebenken.  
 
 
Sak 43/18  Prosjekt statlige arbeidsplasser  
 
Orientering i møtet om halvårsrapport 2018 og videre strategi. Rapporten til fylkesutvalget er vedlagt.   
Videre arbeid diskuteres i møtet. 
 
Forslag til vedtak 
Arbeidet videreføres hensyntatt innspill fra møtet. 
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Sak 44/18 Nordmøre fremover – workshop  
 
Oppfølging fra regionrådsmøtet i Surnadal. Invitasjon til regionrådet til workshop for «Nordmøre 
fremover» 14. september kl. 9-14 i Kristiansund.  
 
– Innledende status og innspill 

o Oppsummering fra regionrådsmøtet i Surnadal 

o Samferdsel: Transportanalyse Nordmøre v/Olav Ellevset  

 Nordmørspakke Samferdsel 

 Prosess for prioritering 

o Møtet med fylkesmannen 24.8.18 

o Status og utviklingstrekk, M&R fylkeskommune v/Ole Helge Haugen  

o Flere? 

 
Tema workshop: Nordmøre fremover 

 Kriteriene for et sterkt Nordmøre 
• Sentralt for å komme dit 
• Hva må vi gjøre mer eller mindre av 
• Viktigste saker på kort og lang sikt 
• Regionrådets hovedrolle fremover 
 
Det er ønskelig å diskutere mål og videre opplegg for møtet.  
 
Forslag til vedtak 
Det arbeides videre med programmet hensyntatt innspill i møtet. 
 
 
Sak 45/18  Referatsaker 
 
– Invitasjon til helseministeren om veien videre for HIS 

– Uttalelse til forslag til ny Havne- og farvannslov (orkideportalen.no)  

– Uttalelse om nytt opera- og kulturhus i statsbudsjettet 2019 (orkideportalen.no) 

– Uttalelse: Nordmøre slår ring om Gjemnes (orkideportalen.no) 

– ORKidé – Krafttak sluttført (orkideportalen.no) 

 
 
Sak 46/18 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
Roger Osen 
Leder   


