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Roger Osen  vara Ingunn Golmen og Ola Rognskog (deltar) 
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 (deltar) 
 
 
 
Innkalling og saksliste til møte 8/18 i Arbeidsutvalget  

Tid:  Fredag 2. november 2018 kl. 0845 – 1245  

Sted: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus 

Det blir servert enkel lunsj kl. 11.30. 

Saksliste 
Sak 67/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 68/18 Godkjenning av referat fra siste møte 05.10.18 
Sak 69/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
Sak 70/18 Nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene v/styremedlem Ragnhild Helseth 
Sak 71/18 Norges Idrettsforbund v/Siri Ask Fredriksen  
Sak 72/18 Transportanalyse Nordmøre – videre prosess  
Sak 73/18 Oppfølging fra Workshop Nordmøre – prosjektplan for felles planressurs  
Sak 74/18 Oppgaver til nye regioner 
Sak 75/18 Revidering av Arbeidsprogrammet 
Sak 76/18 Fremtidig organisering av regionrådet etter kommunevalget 2019 
Sak 77/18 Plan for Regionrådsmøte Sunndal 15. og 16. november 

Sak 78/18 Eventuelt 

                          
 
Saksfremlegg 
 
Sak 67/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 68/18 Godkjenning av referat fra siste møte 05.10.18 
 
Forslag til vedtak 
Referat fra AU-møte 05.10.18 godkjennes. 
 
 
Sak 69/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 
– Status prosjekt statlige arbeidsplasser 

– Status i felles samferdselsgruppe med Orkdalsregionen 

– Orkideprisen 2019 – videreføre kriterier 

– Nordmørskonferansen 31.01.2019  

– Høstkonferansen KS 6. og 7. november 

– Nyttårskonferansen 10. og 11. januar 2019  

– Flytte AU 11.1.19 

– Møte Mørebenken ifm operafestukene  

– Uttalelse fra Møre og Romsdal fylkeskommune om statsbudsjettet 2019 og regionale 

utviklingsmidler 
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Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering med innspill i møtet. 
 
 
Sak 70/18 Nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene  
 
Orientering ved styremedlem Ragnhild Helseth i Møre og Romsdal 110-sentral KF. 
Staten v/DSB eier i dag 110-sentralenes oppdragshåndteringssystem. Disse må erstattes innen 2020, 
og 110-sentralene v/kommunene er bedt om selv å dekke reinvesteringen.  
 
Forslag til vedtak 
Det fremmes forslag til uttalelse for regionrådet om en rettferdig finansieringsmodell for nytt 
oppdragshåndteringssystem.  
 
 
Sak 71/18 Organisering av Norges Idrettsforbund  

v/Siri Ask Fredriksen, plan- og utviklingsleder, Møre og Romsdal Idrettskrets 
 

Regionrådet har fått henvendelse fra Møre og Romsdal Idrettskrets for å informere om forslag til 

endringer i organisering av Norges Idrettsforbund. Det er lagt frem en rapport med forslag til 

overordnede prinsipper for hvordan norsk idrett kan effektiviseres, beslutningsevnen styrkes og 

hvordan flere ressurser skal kunne frigjøres til mer idrettslig aktivitet. Forslaget er ute på høring til 

organisasjonen med frist 9.12.18. Kommuner og regionråd er formelt sett ikke invitert som 

høringsinstanser.  

Høringsdokumentet ble offentliggjort 26.10.18: 

https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/horing-fremtidig-organisering-av-norsk-idrett.pdf 

Følgende er det som i størst grader berører kommunene: 

Samordning av idrettsrådene i soner. Det foreslås at idrettsråd samordnes i soner, i hovedsak 

sammenfallende med offentlige regionråd, samt egne idrettsråd i byene og de største kommunene. 

Hensikten er å få fungerende soneidrettsråd, som ivaretar anleggsutvikling, kommunale og 

interkommunale planprosesser, samt jobber for gode rammebetingelser for idrettslagene i de 

respektive kommunene.   

Samrådene viser at det er støtte for hovedtrekkene i forslaget, men at dette bør mykes opp noe for å 

sikre en bedre kobling mot det kommunale nivået. Det skal utredes nærmere mandat og 

sammensetning av soneidrettsråd og det foreslås at det nedsettes en gruppe sammensatt av 

representanter fra fellesidrettslige regioner og idrettsråd for å utrede dette. Gruppen bør tydeliggjøre 

styringslinjer og styrke koordinering av idrettsrådene. Det skal også vurderes om ansvaret for å 

definere sonene legges til den enkelte fellesidrettslige region.  

Det forventes at utredningen er ferdigstilt til sommeren 2019, og organisasjonsendringer implementert 

i løpet av første kvartal 2020.  

 

Dette betyr at det legges opp til erstatte Smøla Idrettsråd, Surnadal Idrettsråd osv til eksempelvis 

Nordmøre Idrettsråd. Kommunene har i dag ulikt samarbeid med de lokale idrettsrådene. For 

eksempel har Surnadal kommune delegert fordeling av kulturmidlene til Surnadal Idrettsråd. 

Ny organisasjonsmodell i soner vil kunne utfordre kommunenes kontakt med frivillig sektor, i dette 

tilfellet idretten. Det er også sentralt hvordan et «Nordmøre Idrettsråd» vil kunne ivareta den 

nødvendige kjennskapen til de lokale idrettslagene og hvordan dette er tenkt delegert i den nye 

organisasjonsmodellen. 

Forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering. AU vil legge frem forslag til uttalelse for regionrådsmøtet. 
  
 

https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/horing-fremtidig-organisering-av-norsk-idrett.pdf
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Sak 72/18 Transportanalyse Nordmøre – veien videre  
 
Olav Ellevset, Samspleis AS, orienterer om transportanalysen som er gjennomført for Nordmøre.  
 
I vår strategi har Samferdsel som satsingsområde følgende målsetning for 2020: 
Regionrådet har greid å bedre rammebetingelsene for nye samferdselsprosjekter på Nordmøre. Alle 

prosjekter på Nordmørskommunenes prioriteringsliste har en tidfestet oppstart/realisering på det 

raskeste mulige tidspunkt. 

Utvalgte tiltak: 

 I samarbeid med blant annet Samspleis AS arbeide for å endre finansieringsregimet for nye 

samferdselsprosjekt slik at samfunnsnyttige investeringer i vårt område kan gjennomføres så raskt 

det er teknisk mulig.  

 I tillegg til de prioriterte prosjektene Halsafjordsambandet og Todalsfjordprosjektet må det 

utarbeides en felles langsiktig prioriteringsliste for å sikre gjennomslag for de viktigste prosjektene 

på Nordmøre innenfor både nye prosjekter og vedlikehold. 

 Innhente oppdaterte faglige vurderinger av samfunnsnytte og teknologisk horisont for de ulike 

prosjektene. 

 Støtte opp under aktører som utvikler ny innovativ samferdselsteknologi på/for Nordmøre. 

Diskusjon om hvordan transportanalysen brukes i arbeidet for å realisere tiltak og målsetting i 

strategiplanen.  

Forslag til vedtak 

Transportanalysen for Nordmøre og veien videre settes på sakslisten til regionrådsmøtet.   

 
Sak 73/18 Oppfølging fra Workshop Nordmøre – prosjektplan for plansamarbeid 
 

Prosjektet har fått skjønnsmidler fra fylkesmannen på kr 1 mill. pr år i 3 år. Det er nedsatt en 

arbeidsgruppe for å konkretisere ambisjon og innhold i prosjektet som grunnlag for diskusjon og 

beslutning i regionrådsmøtet 16.11.18. Arbeidsgruppen består av Randi Dyrnes, Knut Haugen, Odd 

Arild Bugge, Karl Kjetil Skuseth, Berit Hannasvik og Ellen Engdahl.  

Status i arbeidet vil bli presentert i møtet.  

Forslag til vedtak 
AU tar orienteringen til orientering og ber om at det utarbeides et beslutningsunderlag til 
regionrådsmøtet.  
 
 
Sak 74/18 Oppgaver til nye regioner  
 
Det vises til status prosjekt statlige arbeidsplasser. I prosjektet ble det skissert følgende alternative 
måter for å øke antall statlige arbeidsplasser: 
 

• Utflytting frå Oslo  
• Etablering av nye statlege verksemder 
• Regionreformen 
• Vekst og endring i eksisterande verksemder 
• Auka del av statleg finansierte FoI-arbeidsplassar 

 
Regjeringen foreslår i St.m. 6 (2018-2019) at fylkeskommunene får mer ansvar innen; 

- Næringsutvikling og næringsrettet forskning 
- Landbruk 
- Samferdsel 
- Kompetanse og integrering 
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- Kultur 
- Folkehelse 
- Barnevern 
- Klima og miljø 

 
Regionrådet har i sin strategiplan tiltak om å «Arbeide politisk for å skape nye offentlige 
kompetansearbeidsplasser». 
 
Interne føringer for lokalisering av statlige arbeidsplasser vedtatt av fylkestinget;  
 
A. I dette arbeidet legg ein til grunn at Møre og Romsdal har fire regionale arbeidsmarknader/ 

pendlingsregionar, og at i dei fleste tilfelle er det regionsenteret som er mest aktuell for lokalisering 
av statlege arbeidsplassar 

B. Alle dei fire regionane i fylket treng tilførsel av statlege arbeidsplassar for å kome på 
«landsnivå», men behovet er aller størst i Kristiansundregionen og  Eiksundregionen 

C. Alle relevante partar må delta i eit «skippertak» for å kompensere Kristiansundregionen for 
tapet av fleire hundre statlege arbeidsplassar som følgje av nedlegging av sjukehuset i 
Kristiansund våren 2022 

D. I kampen om lokaliseringar der det normalt berre er landsdelssentra som deltek, vil Møre og 
Romsdal fremje Ålesund sitt kandidatur med snart 100.000 innbyggarar i regionen 

E. Det skal ikkje brukast tid på intern flytting av statlege arbeidsplassar i fylket. Allereie 
etablerte statlege verksemder veks som hovudregel best der dei i dag er lokaliserte 

 
Erfaringene fra arbeidet med statlige arbeidsplasser viser at det er krevende og langsiktig arbeid for å 
bygge opp eller få tilførsel av statlige arbeidsplasser. I prosjektet var det vurdert som mest realistisk å 
få tilførsel av arbeidsplasser og –oppgaver ved reorganisering av regional stat. Nå viser det seg at 
statlige oppgaver i stor grad ikke blir regionalisert, men heller organiseres i nasjonale 
kompetansesentra. Dessuten foreslås mange statlige oppgaver overført til fylkeskommunene. Deler 
av «regional stat» blir derved fylkeskommunal og dette gir fylket en unik mulighet for å realisere 
ambisjonene om at Kristiansundsregionen styrkes med offentlige arbeidsplasser for å kompensere for 
eksisterende skjevheter og for tapet av flere hundre statlige arbeidsplasser ved nedleggelse av 
sykehuset.  
 
Regionrådet mener det er flere områder og oppgaver foreslått for de nye regionene som vil være 
viktige for å styrke opp rundt eksisterende kompetansemiljø, regionale utfordringer og sentrale 
prosjekter for Nordmøre. Regionrådet vil spesielt peke på oppgaver innen kultur, samferdsel, 
næringsutvikling og folkehelse. 
 
Forslag til vedtak 
Regionrådet på Nordmøre synes det er positivt med nye oppgaver til fylkeskommunen. Regionrådet 
har store forventninger til at nye offentlige oppgaver til de nye regionene bidrar til å realisere 
ambisjonen om å styrke Kristiansundsregionen.  
 
 
Sak 75/18 Revidering av Arbeidsprogrammet 
 
Arbeidsprogram 2017/2018 ble vedtatt 20.10.17. Arbeidsutvalget skal årlig utarbeide forslag til 
arbeidsprogram som omfatter «prioriterte oppgaver som skal gis særlig oppmerksomhet basert på 
gjeldende strategidokument».  
 
Forslag til arbeidsprogram ettersendes.  
 
Forslag til vedtak 
AU vedtar at forslag til Arbeidsprogram for 2019, justert for innspill i møtet, legges frem for 
regionrådsmøtet 16. november 2018. 
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Sak 76/18  Fremtidig organisering av regionrådet  
 
I 2014 gjennomførte Telemarksforskning en evaluering av regionrådet som omhandlet følgende tema: 

 

Tema «Fremtidens Orkidé» Kommentar 

Ulike utviklingsmodeller ut fra hvilken rolle 
regionrådet skal ha mhp tettere strategisk 
utviklingssamarbeid, regionalt tjenestesamarbeid, 
talerør, tillitsbyggende allianse mm 

Vært tema i flere møter i regionrådet og i 
workshops.  
 
 

Enkeltkommuner og deltagelse i flere regionråd 
 

6-5 for å anbefale kun ett regionråd.  
Avhengig av grad av integrasjon mellom 
kommunene. Ikke eksklusjon. 

Utvidelse av regionrådet med leder av opposisjon 
med alle rettigheter 

Ble utvidet med en politisk representant fra 
hver kommune. Ikke stemmerett. 

Eget rådmannsforum Etablert i 2018. 

Etablering av Nordmøreting med formannskapene  
(deler av) fra alle kommunene 

Ikke etablert. 

Eget sekretariat På plass 100% stilling 1.3.17. 

Finansieringsmodell som hensyntar kommunenes 
inntektsnivå 

Agdenes-modellen innført. 

Innføre konsensus med reservasjonsrett 
 

Maksimalt 2 kommuner kan reservere seg i 
en sak. 

 
Det er kommunevalg i 2019 og det kan være et egnet tidspunkt for å vurdere behov for endringer i 
rolle og organisering av regionrådet i ny valgperiode. Behov for endring kan være et resultat av: 

- Evaluering av endringene etter 2014 
- Regionrådets rolle (ref. erfaringer, arbeidet i workshops og evaluering) 
- Konsekvenser av kommunereformen  
- Vurdering av om dagens organisering og vedtekter gir tilstrekkelig styrke og 

gjennomslagskraft (ref. spørreundersøkelse 52,9% Ja og 47,1% nei). Eksempelvis er ikke alle 
kommunene representert i AU. 

- Innspill i siste årsmøte om å vurdere en mulig modell for godtgjørelse for medlemmer i AU 
- Styrke forankringen i kommunene av regionrådets rolle og arbeid, ref. vedtekter: 

«Strategidokument bør legges til grunn i kommunalt planarbeid, slik at sentrale elementer i 
strategidokument blir hensyntatt i kommunale-, fylkeskommunale- og statlige planer og 
budsjett.»  
 

Det må tas stilling til: 
- Behov for evaluering etter siste omorganisering 
- Behov for å vurdere fremtidig organisering 
- Evt. ekstern utredning og finansiering 
- Skal «gammelt» eller «nytt» regionråd bestemme 
- Tidsaspektet 

 
Vurdering 
Regionrådets rolle, betydning og slagkraft har vært tema i flere regionrådsmøter. Regionrådet er et 
samarbeidsforum, og det er kommunestyrene som har beslutningsmyndighet i konkrete saker.  
Initiativ til enkelte Nordmørs-prosjekter og samarbeid har kommet fra regionrådet, eksempelvis felles 
brann- og redningstjeneste samt felles klimasatsing. Som følge av at det ikke ble tilstrekkelig antall 
deltagende kommuner etter konsensusregelen, praktiseres det slik at regionrådet ikke har en aktiv 
rolle i det videre arbeidet. Kommunene bør også gjøre en vurdering av økning til tre representanter i 
regionrådet. Det er også fra kommunestyrerepresentanter stilt spørsmål til i hvilken grad regionrådet 
kan uttale seg på vegne av alle kommunene ved uttalelser i ulike saker. Disse punktene bør inngå i en 
evaluering.  
 
Basert på spørreundersøkelsen i forkant av workshop i september var tilbakemeldingen at følgende 
områder var mest sentrale for regionrådet: 

- Skape nettverksarena for politisk og administrativ ledelse  
- Felles talerør 
- Sette saker av felles interesse på dagsorden  
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Det er nå tatt initiativ til samarbeid mellom kommunene innen planområdet, et initiativ basert på 
strategi og bred prosess i regionrådet. Samtidig mente nesten 50% at regionrådet ikke var organisert 
og hadde vedtekter som ga tilstrekkelig slagkraft.   
 
Etter utredningen «Fremtidens ORKide» ble det gjennomført en del endringer, og det anbefales at det 
gjøres en evaluering av regionrådets rolle og betydning som følge av disse endringene. Evalueringen 
vil utgjøre et grunnlag for å vurdere om det er behov ny organisering og vedtekter for regionrådet.  
 
Det anbefales at eventuelle endringer blir gjeldende fra neste politiske valgperiode, dvs. vedtas i 
kommunestyrene i forkant av regionrådsmøtet i november 2019 hvor nytt regionråd konstitueres. Det 
betyr at det er dagens regionråd som vil være ansvarlig for vurdering og anbefaling overfor 
kommunene senest i regionrådsmøtet i mai 2019.  
 
Dersom denne målsettingen og tidsperspektivet skal kunne gjennomføres bør regionrådet vedta 
oppstart av arbeidet i kommende møte. Kommer tilbake til budsjetterte kostnader og finansiering.  
 
Forslag til vedtak 
AU anbefaler at det legges frem sak for regionrådsmøtet i november 2018 om å foreta en evaluering 
av regionrådets rolle og organisering. AU får ansvar for å utarbeide beslutningsgrunnlaget for 
regionrådet i 2019.  
 
 
Sak 77/18 Plan for Regionrådsmøte Sunndal 15. og 16. november 
 
 

Torsdag 15.11. Kommunestyresalen  
Sunndal Rådhus 

 

Lunsj 12 - 13   

Regionrådsmøte Velkommen til Sunndal v/ordfører Ståle Refstie 
Velkommen til regionrådsmøte v/Roger Osen 
 
Valg – leder, nestleder, 2. vara, valgkomité 
 

Max 25 min til 
sammen 

Kl. 13.30 – 1630   3,5 t Status Helseplattformen  
v/Tor Erling Evjen, enhetsleder i helse og 
velferd, Trondheim kommune 

Info - max 30 min 

 Oppfølging av vannforskriften  
v/Håkon Slutaas, MR fylkeskommune 

Info – max 25 min 

Pause – 15 min   

 IKT Orkide – fremtidig organisering 
v/Steinar Holm 

Info – max 30 min 

 Transportanalyse Nordmøre – veien videre 
v/Olav Ellevset, Samspeis AS 

Vedtak – 45 min. 

Pause – 15 min   

 Uttalelser  
– Oppgaver nye regioner  
– Uttalelse 110-sentral 
– Uttalelse omorganisering Norges 

Idrettsforbund 

Vedtak - 15 min. 
 

 Vara til felles samferdselsgruppe mellom 
Orkdalsregionen og Nordmøre 
 

Vedtak 

 Prognose regnskap 2018  Info – 10 min. 

   

Kl. 18.00 - ++ Middag og veldig trivelig samling  

   

Regionrådsmøte 16.11. Samarbeid og tiltak 2019  

Kl. 0830 – 13.00   4,5 t. Ressurs for plansamarbeid på Nordmøre Vedtak 

 Øvrig samarbeid ? Diskusjon 
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Løpende kaffepauser  Arbeidsprogram 2019 Vedtak 

 Utredning av fremtidig organisering av Orkide Vedtak 

Lunsj 13-14 
 

  

 
 
Forslag til vedtak 
AU vedtar ovennevnte program for regionrådsmøtet november 2018, hensyntatt innspill i møtet.  
 
 
 
Sak 78/18 Eventuelt 

 
 
 
 
 
Roger Osen 
Leder   


