
1 
 

 
PROTOKOLL  
 
REPRESENTANTSKAPSMØTE 03-2021  
 
Fredag 30. april 2021 kl. 09.00 – 14.00 Teams 
 
 
Deltakere:  
Kjell Neergaard, Kristiansund 
Ingrid O. Rangønes, Averøy 
Hanne-Berit Brekken, Aure  
Knut Sjømæling, Gjemnes 
Svein Roksvåg, Smøla 
Ståle Refstie, Sunndal 
Margrethe Svinvik, Surnadal 
Ingrid Waagen, Tingvoll 
 
Møterett: 
Berit Hannasvik (til kl. 13) 
Knut Haugen 
Arne Ingebrigtsen (fra kl. 11) 
Odd-Arild Bugge 
Håvard Sagli 
Birgit Iversen Eckhoff 
Birgit Eliassen 
Randi Dyrnes (fravær) 
 
Øvrige: 
Lisbeth Nervik, MR fylkeskommune 
Arne Håkon Sandnes, MR fylkeskommune 
Knut Hansen, NEAS 
Knut Arne Vike, NEAS 
Eivind Ryste, observatør 
Bjørn Buan, helseressurs Nordmøre IPR 
Merete Maurset 
Ellen Engdahl 
 
 
Saksliste 
Sak 16-21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 17-21 Orienteringer 
Sak 18-21 Årsmelding 2020 Nordmøre IPR 
Sak 19-21 Støtte til Jappe Ippes folkehøgskole 
Sak 20-21 Marine grunnkart  
Sak 21-22 Møteplan fremover 
Sak 22-21 Fremtidig krafttilgang Nordmøre og Romsdal  
Sak 23-21 Eventuelt  
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Saksdokumenter 
 
Sak 16-21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Sak 17-21 Orienteringer 
 

• Bjørn Buan presenterte seg som ny helseressurs for Nordmøre IPR 

• Initiativ til innkjøpssamarbeid for flere Covid-19 vaksiner 
o Kommuner har fått henvendelse om å vurdere eget innkjøp av vaksiner. 

Kommunene ønsker å forholde seg til det nasjonale samarbeidet.  
o Kommunene mener derimot at fordelingen av vaksiner ikke er rettferdig, og 

mange mindre kommuner opplever å stå langt bak i køen når vaksiner tildeles.  
o Kommunene får opplyst at de får tildelt større antall vaksinedoser først i juli, og 

det er bekymring rundt gjennomføring av massevaksinering midt i sommerferien, 
både mhp helsepersonell som skal foreta vaksinering og for innbyggerne.  

o Nordmøre IPR utarbeider en «bekymringsmelding» for media. 

• Statlige arbeidsplasser  
o Menon er engasjert for:  

▪ Å lage en oversikt over sterke fagmiljø som kan være vertskap for flere 
statlige funksjoner 

▪ Hvilke statlige funksjoner som kan være aktuelle for å flytte ut av oslo 
▪ Rapport skal leveres i slutten av mai 

o Arbeides med å utforme en egen kampanje for å markedsføre aktuelle 
kontorfellesskap i fylket som kan være interessant for de som ønsker å bo lokalt 
men jobbe sentralt. 

▪ Adm. sender henvendelse til kommunedirektørene om å melde tilbake om 
aktuelle kontorfellesskap i egen kommune. 

o Aktuelle saker 
▪ Egen eksportenhet for industrien til Ålesund. 
▪ Nytt kontrollorgan for å følge opp forvaltning og utdeling av fra 

Havbruksfondet til Smøla  

• Fylkesordfører og Smøla følger opp saken i felles brev. 

• Nordmøre IPR sender støttebrev, Smøla skriver utkast som 
sendes alle ordførerne.  

▪ NAV Ombud: Stortinget tar stilling til OM det skal være et ombud 11. mai.   

• Nordmøre IPR og fylket ønsker et nasjonalt ombud, lokalisert til 
Kristiansund 

• Prosjekt Klimasats v/Merete 
o Tilsagn om prosjektmidler fra Miljødirektoratet, utlyst mini-konkurranse med sikte 

på å knytte oss til eksternt kompetansemiljø.  
o Mottatt tilbud fra Tingvoll Økopark som det jobbes videre med.  
o Oppstart tentativt august 2021.  

• Orkideprisen 2021 - Sendes ut kommunene med frist 1.8.21 

• Administrasjonen har flyttet til nye lokaler i F13 
 
Vedtak 
Orienteringene tas til orientering samt med oppfølging av følgende; 
- Nordmøre IPR utarbeider en «bekymringsmelding» om vaksinefordelingen. 
- Adm. sender henvendelse til kommunedirektørene om å melde tilbake om aktuelle 

kontorfellesskap i egen kommune. 
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- Smøla utformer forslag til støttebrev fra Nordmøre IPR for lokalisering av ny 
kontrollfunksjon som sendes alle ordførerne.  
 

 
Sak 18-21 Årsmelding 2020 Nordmøre IPR 
 
Vedtak 
Årsmelding 2020 vedtas, justert for innspill i møtet. 
 
 
Sak 19-21 Støtte til Jappe Ippes folkehøgskole 
 
Vedtak 
Utsendte uttalelse fra Nordmøre IPR oversendes Kunnskaps- og integreringsminister,  
Utdannings- og forskningskomiteen og til Mørebenken. 
 
 
Sak 20-21 Marine grunnkart  
 
Orientering v/Møre og Romsdal fylkeskommune v/Lisbeth Nervik og Arne Håkon Sandnes.  
Presentasjon legges ut i Teams. 

 

Vedtak 

Informasjonen tas til orientering.  

 
Sak 21-21 Møteplan fremover 
 
Møteplan justeres som følge av justeringer.   

Videre møteplan: 

• IPR 4-21: 16. juni i Sunndal. Tema Kompetanse med besøk til Newton-senteret 

• Torsdag/fredag 19.-20. august i Aure under Toppidrettssveka med tema Helse 

• Møte 1. september kl. 18-20 med toppkandidatene til Mørebenken 

• 2. september Nordmørskonferansen 

• Averøy kommune inviterer til markering av James Bond 8. oktober 

• IPR 5-21: Møtet september utsettes til 21.- 22. oktober i Surnadal med tema Samferdsel 

• IPR 6-21: Møte 5. november forskyves til 17. desember på Averøy. 

 

Vedtak 

Møteplan vedtas. IPR-møte oktober blir i Surnadal kommune. 

 
 
Sak 22-21 Fremtidig krafttilgang Nordmøre og Romsdal 
 
I møtet deltar NEAS v/Knut Hansen og Knut Arne Vike.  
 
Vedtak  

Tas til orientering. 
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Sak 23-21 Eventuelt  
 
Tingvoll kommune jobber for at Tingvoll Økopark skal få egen post i Statsbudsjettet 2022. 
 
Vedtak 
Tingvoll kommune og Nordmøre IPR utarbeider forslag til støttebrev for Tingvoll Økopark  
som sendes ordførerne.  
 
 
 
 
 
Nordmøre, 30. april 2021 
 
 
 
Kjell Neergaard   Ingrid O. Rangønes 
Leder     Nestleder  


