
   
 

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 01-2022 
 
Torsdag 17. og fredag 18. februar 2022   Quality Hotel Grand, Kristiansund 

 
 

Innkalt 
 
Representantskapet 
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 
 
Kommunedirektører: 
Berit Hannasvik, Averøy  
Knut Haugen, Surnadal 
Håvard Sagli, Aure 
Svein Arild Eikemo, Gjemnes  
Arne Ingebrigtsen, Kristiansund 
Randi Dyrnes, Sunndal 
Birgit I. Eckhoff, Smøla 
Odd Arild Bugge, Tingvoll 
 
Øvrige: 
Tove-Lise Torve, fylkesordfører  
Helge Hegerberg, observatør MR fylkeskommune 
Else-May B. Norderhus, Statsforvalter 
Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde 
Geir Arne Svenning, Høgskolen i Molde 
Roland Mauseth, Campus Kristiansund 
Eigunn Stav Sætre, OMKK 
Per Olaf Brækkan, OMKK 
 
Adm.: 
Merete Maurset, prosjektleder 
Bjørn Buan, konsulent helse 
Ellen Engdahl, daglig leder 
 
Velkommen til Kristiansund v/varaordfører Berit Frey 
Velkommen til møtet v/nestleder Ingrid Rangønes 
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Saksliste 
 
Sak 01-22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 02-22 Tema Kultur 

• Fylkeskommunens strategiplan for kultur 

• Nordmøres Normoria  
Sak 03-22 Rekrutteringsmessen Bli med hjem 
Sak 04-22 Domstolstruktur 
Sak 05-22 Mandat for Samferdselsgruppen 
Sak 06-22 Nytt navn for Orkideprisen 
Sak 07-22 Statsforvalterens halvtime 
  Tema Kompetanse 
Sak 08-22 Campus Kristiansund 
Sak 09-22 Samarbeid Høgskolen i Molde og Nordmøre IPR  
Sak 10-22 Tema Næringsliv 

• Skaperkraft 2022 – 2032 

• Hydrogen på Nordmøre 

• Samarbeid kommuner og næringsliv 
Sak 11-22 Nordmørsstrategi mot 2030 
Sak 12-22 Eventuelt 
 
 

Saksfremlegg 
 

Sak 01-22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
 

Sak 02-22 Tema Kultur 
 

• Fylkeskommunens strategiplan for kultur v/Tove-Lise Torve, fylkesordfører 
o Samfunnsmandatet/betydningen av Normoria 

 

• Normoria – kulturhuset i Kristiansund 
o Informasjon om prosjektet; innhold, status og fremdrift v/Per Olaf Brækkan, adm.dir. 

OMKK Eiendom AS (Opera, Museum og Kulturhus i Kristiansund) 
 

o Nordmøres Normoria - hva skal dette bli for hele regionen? Eigunn Stav Sætre, 
styreleder OMKK Eiendom AS  

 

• Dialog om muligheter for økt kultursatsing på Nordmøre 
 
Forslag til vedtak 
Orienteringene tas til orientering.  
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Sak 03-22 Rekrutteringsmessen Bli med hjem 
 
Næringsforeningene i de tre byene går sammen om å arrangere Bli med hjem 2022 på 

Clarion The Hub i Oslo. Bli med hjem 2022. Deltagelsen for bedrifter er allerede fulltegnet 

med rundt 60.  

IPR’ene er invitert med som samarbeidspartnere/sponsor med hver kr 50.000 som inkluderer 

stand på 3 meter. Stand uten å være sponsor koster rundt kr 10.000.  

 

Kommunene hadde gode erfaringer fra felles deltagelse for Nordmøre og Romsdal ved 

forrige messe i 2019. Romsdal har bestemt at deltagelsen denne gang gjennomføres av den 

enkelte kommune. Så langt er det ikke kjent hva Sunnmøre vil gjøre.  

Formålet er å markedsføre Nordmøre og presentere kompetansebehov i kommunene på kort 

og litt lengre sikt overfor mulige hjemflyttere.  

Program: 

Kl. 12:00 – 15:00 Lunsj og dagseminar 

Kl. 16:30 – 19:15 Messe Bli med hjem 

Kl. 20:00 -   Middag, servering av Nordens tapas 

Det foreslås at deltagelse gjennomføres felles i regi av Nordmøre IPR. Kommunedirektør-

kollegiet (KDK) har opprettet en arbeidsgruppe bestående av leder KDK Berit Hannasvik, 

ordfører Ingrid Waagen og administrasjonen for å planlegge arrangementet.  

Arbeidsliste: 

o Personalledere kontaktes for å kartlegge kritisk kompetanse i kommunene 

o Opprettes en gruppe av 1-2 yngre ansatte fra hver kommune innenfor 

nøkkelpersonell for organisering av representasjon på messen og innspill til 

budskap og profilering 

o Kom trainee kontaktes for innspill om sentrale budskap 

o Organisering av deltakelse og på stand  

o Stand 

o Utarbeidelse av budskap  

o Utforming av standvegg 

o Giveaways 

o Aktiviteter på stand 

Kostnader til stand inngår i prosjektmidlene for Nordmøre IPR for 2022, men 

reisekostnadene må dekkes av den enkelte kommune.  

Som følge av at det ikke blir en fellesstand for de politiske rådene, så anbefaler 

arbeidsgruppen at Nordmøre deltar med en «vanlig» stand på 3 m som kan gjenbrukes i 

andre sammenhenger. 

Arbeidsgruppen presenterer arbeidet så langt i møtet.  

https://knn.no/arrangementer/bli-med-hjem-2022/
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Forslag til vedtak 

Nordmøre IPR vedtar å delta på Bli med hjem med egen stand på 3 meter. 

Representantskapsmøtet tar orienteringen fra arbeidsgruppen til orientering, justert for 

innspill i møtet.  

 

Sak 04-22 Domstolstruktur 
 
Nordmøre IPR er invitert til å sende inn høringssvar til «Høring i endringer i domstolstruktur» 
med frist 26. april 2022. 
 
I tråd med Hurdalsplattformen foreslår departementet av strukturen for domstolene fra før 
domstolreformen 2021 i utgangspunktet gjeninnføres.  
 
Nordmøre IPR har tidligere sendt følgende uttalelser om domstolstruktur:  
 
11.11.2021 Justiskomiteen: Nordmøre tingrett og Nordmøre jordskifterett må gjeninnføres 
med egen domstolleder: uttalelse om domstolstruktur fra Nordmøre IPR 
 
12.11.20 Justiskomiteen og justisdep.: Regjeringens forslag vil føre til at domstoler blir lagt 
ned! Nordmøre IPR uttalelse domstolstruktur 
 
19.05.20 Justisdep.: Høring NOU 2019:17 Domstolstruktur, og forslag om endringer i 
rettskretsene og domstolloven. Nordmøre regionråd høringsuttalelse domstolstruktur 
 
Høringsbrevet er lagt ut på teams. 
 
Forslag til vedtak 
Representantskapsmøtet vedtar at administrasjonen utarbeider et forslag til høringsuttalelse 
som sendes medlemmene for innspill. 
 

Sak 05-22 Mandat for Samferdselsgruppen 
 
Nordmøre IPR og IPR Trøndelag sørvest, Lakseregionen opprettet en felles 
samferdselsgruppe med formål «å arbeide for gode samferdselsløsninger og -infrastruktur i 
felles region for å styrke bo- og arbeidsmarkeder og næringslivets konkurransekraft». 
 
For Nordmøre IPR deltar Kjell Neergaard som leder av IPR og Svein Roksvåg som faste 
medlemmer samt Margrethe Svinvik som fast møtende varamedlem. 
 
Samferdselsgruppen vedtok i møtet 28.01.22 å anbefale vedlagte forslag til Mandat overfor 
Representantskapsmøtet. 
 
Forslag til vedtak 
Representantskapsmøtet vedtar fremlagte Mandat for Samferdselsgruppen.  
 
Sak 06-22 Nytt navn for Orkideprisen 
 
Nordmørskonferansen avholdes 2. juni 2022. I forbindelse med omdanning til IPR, ble 
navnet Orkideprisen opprettholdt. I IPR-møtet 14.12.21 sak 49-21 Nytt navn for Orkideprisen 
gjort følgende vedtak: Nordmørsprisen er et forslag. Andre forslag meldes til 
administrasjonen.  

https://www.nipr.no/_f/if62cb684-6d3b-41d5-a314-66ea9c67053d/uttalelse-om-domstolstruktur-fra-nordmore-ipr.pdf
https://www.nipr.no/_f/i1e07c7b1-04f6-43d1-af8f-01747919abb7/nordmore-ipr-uttalelse-domstolstrukturdocx.pdf
https://www.nipr.no/_f/i311315e7-1d39-4c05-9d61-f0004945ed85/nordmore-regionrad-horingsuttalelse-domstolstruktur.pdf
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Det er ikke mottatt flere forslag.  
Det kan samtidig diskuteres om «prisen» bør endres. Det har i mange år vært utdelt 
glasskunst fra Glassforum AS på Averøy.  
 
Forslag til vedtak 
Orkideprisen endres til Nordmørsprisen fra og med tildeling i 2022.  
 

Sak 07-22 Statsforvalterens halvtime 
 
Statsforvalter Else-May B. Norderhus orienterer om;  
 

o Oppstart og kommunebesøk på Nordmøre 
o Felles utfordringer og muligheter 
o Bærekraftsmålene 
o Sikkerhet og beredskap 

o Nå også med egen Podcast 😊 

 
Forslag til vedtak 
Orienteringene tas til orientering. 

 
 
Tema Kompetanse 
 

Sak 08-22  Campus Kristiansund v/daglig leder Roland Mauseth 
 

• Innhold, status og fremdrift  

• Fylkeskommunens rolle og ambisjoner  

• Dialog 
 
Forslag til vedtak 
Orienteringen tas til orientering. 
 
 

Sak 09-22 Samarbeid Høgskolen i Molde og Nordmøre IPR  
 
Rektor Steinar Kristoffersen og avdelingsleder Geir Arne Svenning deltar fra Høgskolen i 
Molde.  
 
I Representantskapsmøtet 14.12.21 ble det orientert om dialog mellom IPR og HiM om å 
inngå Samarbeidsavtale på overordnet nivå. Forslag til avtale ettersendes.  
 

• Planer for HiM fremover og nye muligheter i Campus Kristiansund 

• Forslag til Samarbeidsavtale mellom Nordmøre IPR og Høgskolen i Molde 

• Dialog 
 
Forslag til vedtak 
Representantskapsmøtet vedtar Samarbeidsavtalen justert for innspill i møtet.  
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Sak 10-22 Tema Næringsliv 
 

Helge Hegerberg overtar som Møre og Romsdal fylkeskommune sin observatør i Nordmøre 
IPR etter Eivind Ryste.  
 

• Kort info om Skaperkraft 2022 – 2032 v/Helge Hegerberg, næringspolitisk rådgiver  
 
«Skaparkraft» svarer ut langsiktig utviklingsmål 4 i Verdiskapingsfylket at «Møre og Romsdal 
skal ha et internasjonalt ledende næringsliv og en innovativ offentlig sektor».  
 
Det inviteres til et senere teamsmøte om ytterligere informasjon om Skaparkraft 2022 – 
2032. 
 

• Hydrogen på Nordmøre v/kommunene Aure, Smøla og Kristiansund 
 

I Hurdalsplattformen omtales at regjeringen skal:  
Bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, 
distribusjon og bruk utvikles parallelt og sette et mål om årlig produksjon av blå og grønn 
hydrogen innen 2030, samt vurdere å etablere et statlige hydrogenselskap. 
 
Informasjon om pågående arbeid for å utvikle et Hydrogen cluster på Nordmøre. 
 

• Samarbeid kommuner og næringsliv 
 

Nordmøre IPR etablerte i 2019 en arena for dialogmøter mellom næringsorganisasjonene på 
Nordmøre og kommunene v/ordførerne. Etter erfaringer fra 3 gjennomførte møter ble det fra 
begge parter vurdert som ønskelig å finne en annen form på en felles arena/dialog.  
 
Samarbeid mellom kommuner og næringsliv inngår også som tiltak i strategiarbeidet.  
For å finne en egnet og god form på et mer formelt samarbeid fremover tas det utgangspunkt 
i følgende: 
 
o Hvordan og hvilke erfaringer har kommunene fra samarbeid i dag - 2 min fra hver 

kommune  
o Innspill/erfaringer å ta med for å finne en modell for samarbeid   
o Hva er de sentrale tema-/saksområder for samarbeid med næringslivet 
 
Diskusjon 

 
Forslag til vedtak 
Innspill og diskusjon i Representantskapsmøtet tas med i det videre arbeidet med 
Nordmørsstrategien.  
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Sak 11-22 Nordmørsstrategi mot 2030 
 
RegionalAnalysen for Nordmøre 2021 fra Telemarksforskning dokumenter de 
utviklingstrekkene og utfordringene som ligger til grunn for det tidligere strategiarbeidet. 
 

 
 
RegionalAnalysen har fokus på ATTRAKTIVITET definert som:  
Stedlig egenskap som påvirker flyttestrømmen til et sted. 
 
Bostedsattraktivitet: Trekke til seg flere innbyggere enn forventet. 
Næringsattraktivitet: Næringslivet vokser mer enn forventet. 
Besøksattraktivitet: Tilrettelagt for natur- og kulturopplevelser 
 
 

 
 

R       A      N       
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Beskrivelse av strukturelle forhold: 
Bostedsattraktivitet: Befolkningsstørrelse, arbeidsmarkedsintegrasjon  
Næringsattraktivitet: Bransjestruktur, størrelse, arbeidsplassvekst i naboregioner, 
arbeidsmarkedsintegrasjon  
Besøksattraktivitet: Stedsutvikling, natur og kultur med tilrettelagt infrastruktur som 
overnattingsmuligheter, spisesteder, transport, image, omdømme, identitet mm.  
 
Ameniteter: Tilbud, tjenester og fysiske fasiliteter; som kommunenes tjenester, tilgang på 
andre tjenester, kulturtilbud, fritidstilbud, sentrumsutforming, lokal infrastruktur. 
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UTVIKLINGSTREKK som kan ha/har betydning ved oppdatering av Nordmørsstrategi: 
 

o Ny regjering med økt fokus på desentralisering og distrikt 
o Regjeringens vedtak om å opprettholde fødeavdeling i Kristiansund til 2025 
o Pandemi med nye muligheter for tilflytting og «hjemmekontor»  
o Ustabile kraftpriser  
o Forsyningssikkerhet for Nordmøre og Statnett Nettutviklingsplan 2021  
o Reduserte fergepriser med mål om gratis for utvalgte strekninger 
o E39 Astad – Bjerkeset i NTP 
o Bærekraft som grunnleggende premiss i samfunnsutviklingen 

 
 
Basert på gjennomført RegionalAnalyse for Nordmøre og endringer i utviklingstrekk kan det 
være formålstjenlig å definere noen utvalgte hoved-/delmål som kan måles over tid ved 
oppdaterte Regionalanalyser. 
 
Målindikatorer: 

• Bostedsattraktivitet 

• Næringsattraktivitet 

• Besøksattraktivitet 
 
Med tillegg av eksempelvis: 

o Befolkningsutvikling 
o Antall innenfor målgruppen 20-45 år 
o Utdanningsnivå 

o Minimum 3 års høyere utdanning 
o Fagskole 

o Antall arbeidsplasser 
o Antall statlige arbeidsplasser 

 

             N       
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I vedlegg følger oppdatert utkast til langsiktig Nordmørsstrategi 2030 med strategier for 
Strategiperiode 2022-2027.  
 
Prosessen videre: 
 

o 18.febr.  Godkjenning av utkast for strategi for dialog med kommunene 
o April/mai  Dialog i kommunene, med leder/nestleder og administrasjon 
o 22.-23. juni Vedtak om å anbefale justert strategi etter kommunerunde  
o Høst  Endelig vedtak i kommunene 

 
Forslag til vedtak 
Representantskapet godkjenner utkast til Nordmørsstrategi mot 2030 justert for innspill i 
møtet. 
 

Sak 12-22 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
Nordmøre, 14. februar 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Kjell Neergaard 
leder 

Ingrid O. Rangønes 
nest leder 

 
Ellen Engdahl 
daglig leder 
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