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Innkalling til  

 

 

REGIONRÅDSMØTE/NIPR 3-2020 på Smøla Havkroer 

Onsdag 3. og 4. september 2020  

 
 
Velkommen til Smøla v/ordfører Svein Roksvåg 
Velkommen til møte v/leder Kjell Neergaard 
 
 
Saksliste 
Sak 15-20 Orienteringer 
Sak 16-20 Konstituering Nordmøre Interkommunalt politisk råd 
Sak 17-20 Uttalelser 
Sak 18-20 Nettverk Nordmøre  
Sak 19-20 Strategi 
Sak 20-20 Eventuelt 

 
 
Saksdokumenter 
 
Sak 15-20 Orienteringer v/adm. og ordførere 
 
• Møteplan 2020 og forslag møteplan 2021 (følger vedlagt) 
• Samarbeidsavtalen HMR, høringsfrist 26.10.20 - videre prosess v/Ellen 
• DMS og interkommunale tjenester – videre prosess v/Ellen 
• Konsulent helse v/Ellen 
• Finansieringsmodell Magnussen2 v/Kjell 
• Jubileum: budskap og ekstern kommunikasjon v/Ellen 
• Fergekostnadene v/Svein 
• Marin verneplan – Smøla og Kristiansund med egne uttalelser v/Svein 
• Møte Mørebenken - forslag om 19. oktober Oslo v/Ellen 
• Nye bussruter på Nordmøre – behov for felles oppfølging v/Ellen og Kjell 
• Halsafjordkonferansen 2020, Tingvoll 23. sept.  
• Forskningsstrategi Møre og Romsdal workshop 16. okt. i Kristiansund 
 
 
Sak 16/20 Konstituering Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd 
 
1. Signering Samarbeidsavtale mellom kommunene. 
2. Valg av leder og nestleder. Valgkomiteen presenterer sitt forslag. 
3. Valg av valgkomite. Valgkomiteen presenterer sitt forslag. 
4. Signering Driftsavtale NIPR og Kristiansund kommune. 
 
Samarbeidsavtalen er godkjent i alle kommunestyrene.  
 
Samarbeidsavtalen § 4 Valg  
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for en periode på to – 2 – år. Leder og 
nestleder velges i første representantskapsmøte etter siste kommunevalg, og deretter etter to års 
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funksjonstid. Rådet oppnevner en valgkomite bestående av to ordførere fra deltakere fra 
deltakerkommunene som velges for en periode på to – 2 – år. Valgkomiteen velger selv sin leder. 
 
Valgkomiteen består av leder Ståle Refstie, Hanne-Berit Brekken og Odd Arild Bugge.  
Ny valgkomite skal bestå av to ordførere.  
 
Valgperioden er 2 år. Nytt valg blir da høsten 2022. Representantskapet må ta stilling til om valget 
gjelder for 2 år iht. avtalen eller om det skal gjelde til neste valgperiode i 2023. 
 
Forslag til vedtak 
NN velges som leder til 202x? 
NN velges som nestleder til 202x? 
 
 
Sak 17-20 Uttalelser 
 
1. Rehabiliteringsprosjektet i Møre og Romsdal 

 
Styringsgruppen for prosjektet vedtok 9 mot 1 å anbefale sluttrapporten overfor styret i helseforetaket.  
Nordmøres representant tok dissens. Styret i HMR behandlet saken 10.06.20 og ga tilslutning til at  
rapporten sendes på høring med utsatt høringsfrist til 09.09.20.   
 

 
 
Samhandlingsutvalget på Nordmøre har utarbeidet følgende forslag til høringsuttalelse: 
 

Høringssvar – Utvikling av rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal  

Orkide-kommunene setter stor pris på Helse Møre og Romsdals initiativ til samarbeid om å sikre 

framtidig godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne i Møre og Romsdal. Hverken kommuner eller HMR 

oppfyller i dag sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet og det er behov for nye innsatser. 

Rehabiliteringsprosjektet peker på en rekke forbedringspunkt som bør iverksettes og kunnskapsbehov 

som bør oppfylles.  

Orkide benytter anledningen til å berømme arbeidsgruppene i prosjektet som har levert en god 

rapport. Den gir en tydelig presentasjon av gruppenes funn og vurderinger av tilgjengelig 

kunnskapsgrunnlag. 

Orkide mener det er svært krevende å vurdere modeller for døgnbasert rehabilitering løsrevet fra 

annen rehabilitering. 
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I det følgende er våre kommentarer til rapporten og svar på de spørsmål som stilles i 

høringsbrevet: 

Orkide mener at alternativ 3 er den mest attraktive og innovative modellen. Vi støtter arbeidsgruppens 

vurderinger av modellen. Orkide ønsker innovasjon, og mener alternativ 3 er den modellen som i 

størst grad fremmer dette. 

Tidslinjen med oppstart 1. 1.2021 er urealistisk. Vi mener at det er behov for ytterligere analyse av 

både døgnbasert og annen rehabilitering før vi kan gjøre endelig valg av samarbeidsmodell og 

etablere et pilotprosjekt. Orkidekommunene ønsker gjerne å delta i det videre arbeidet med dette. 

 Orkide mener det er svært interessant å både utrede og utvikle nye modeller for finansiering og 

samdrift. 

 

 Orkide mener kompetansen ved Mork og Aure inntil videre best utnyttes gjennom å opprettholde 

og utnytte kapasiteten på rehabiliteringssentrene. Dette vil sikre at flest mulig av fylkets 

innbyggere kan få behandling uten å reise unødig ut av fylket.  

 

 Mork og Aure rehabiliteringssenter bør, sammen med sykehuset i Ålesund, gis oppgaven å utvikle 

og iverksette spesialisthelsetjenestenes ambulante tilbud i Møre og Romsdal. Sentrene bør også 

ha en rolle i arbeidet med å utvikle dagbehandling rundt om i fylket. Det at Mork og Aure 

rehabiliteringssenter eies av Helse Møre og Romsdal HF gir et unikt utgangspunkt for offentlig-

offentlig samarbeid om å utvikle framtidens døgnbaserte rehabilitering.   

 

 Orkide stiller et stort spørsmål ved at foretaket velger å sende pasienter til private institusjoner 

fremfor å utnytte egen kapasitet. Vi tillater oss å stille spørsmål ved om dette er brudd på 

nærhetsprinsipp ovenfor innbyggerne i fylket.  

 

 Orkide har lagt merke til rapportens funn som viser: 

- Det er krevende for henvisere å ha oversikt over tilbud 

- Instansene som behandler søknader til døgnbasert rehabilitering, har ulik tolkning av 

vurderingskriterier 

- Ingen systematisk kvalitetssikring av tilbudet, dette gjelder både i spesialisthelsetjenesten 

og i kommunehelsetjenesten. 

- Fagområdet fremstår kaotisk 

Orkide anbefaler derfor at det utarbeides digitale verktøy for prosess med henvisning, vurdering 

og tildeling av tjenester. I tillegg anbefaler vi at det opprettes et tverrfaglig team på tvers av 

dagens forvaltningsnivå for å skape bedre flyt og mer sammenhengende tjenester. 

 Orkide er bekymret over at Aure rehabiliteringssenter stadig opplever trusler om nedskjæring 

og/eller nedlegging og hva dette gjør med fagmiljøet på Nordmøre. 

 

 Orkide mener det bør ha høy prioritet å opprette likeverdig pasienttilbud i fylket. Prosjektrapporten 

viser at det innenfor Helse Midt Norge ytes færre spesialiserte døgnplasser i Møre og Romsdal 

enn i Trøndelag. For Nordmøre sin del, forsterkes dette ytterligere ved at det her ytes færre 

døgnplasser enn sør i fylket.  

 

 Orkide mener spesialisthelsetjenestens bør etablere dagbehandling - og ambulant 

rehabiliteringstilbud i DMS prosjektet. 

 

 Kommunene i Orkide opplever ulike behov når det gjelder spørsmålet om interkommunale tilbud.  

Videre arbeid med utvikling av rehabiliteringsfeltet. 
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Orkide mener det er svært viktig å videreføre det arbeidet som er lagt ned i Utviklingsprosjekt 

rehabilitering i Møre og Romsdal, og anbefaler at dette sikres i et eget fagråd for rehabilitering jf. 

samhandlingsavtalen.  Erfaring viser at vi trenger langsiktige og gjensidig forpliktende strukturer for å 

sikre realisering av nødvendig utvikling og tiltak. 

 
2. Høring på Fylkesstrategi for tilbud i videregående opplæring 2021-2024  

(Skolebruksplan 2021 – 2024) 
 
Høringsbrevet er sendt til kommunene med frist 18.09.20. 
 
Sender kommunene egne uttalelser? 
Skal Nordmøre IPR i tillegg sende en felles høringsuttalelse for å understøtte kommunenes?  
 
Forslag til vedtak 
Representantskapet vedtar at ovennevnte uttalelse om rehabiliteringstilbudet i Møre og Romsdal 
oversendes HMR fra Nordmøre IPR.  
 
Representantskapet vedtar å sende/ikke sende felles høringsuttalelse til Fylkesstrategi for tilbud i 
videregående opplæring 2021-2024. 
 
 
Sak 18-20 Nettverk Nordmøre v/Astrid Mogstad Høivik 
 
Nettverk Nordmøre har siden 2016 vært prosjektorganisert under KS sin ABSOLUTT-satsing i 

prosjektet «Sammen skaper vi fremtiden – region Nordmøre 2040». Prosjektet har vært gjennom OU-

midler fra KS, kompetansemidler fra staten og kommunal egenfinansiering. Nå går prosjektet mot 

slutten, og fremtidig organisering og drift av samarbeidet på oppvekstområdet må vurderes.  

Sentrale problemstillinger er:  

- Hvilke oppgaver skal være regionale?  

- Hvilken regional kapasitet er ønskelig videreført?  

- Hvilken organisasjonsmodell og økonomi er aktuell for å videreføre samarbeidet?  

Forslag til vedtak 
Representantskapet tar orienteringen til orientering. 
 
 
Sak 19-20 Strategi Nordmøre IPR 
 
Strategidokument 2017-2020 er gjeldende. Arbeid for å oppdatere regionrådets strategi startet  
november 2019 ved workshop i Angvika. Som følge av korona-situasjonen er senere møter i  
regionrådet avholdt ved Teams, og det er tidligere diskutert at strategiarbeidet restartes 
ved første fysiske samling.  
 
Følgende kunnskapsgrunnlag ligger til grunn for det videre arbeidet; 

 
• Strategidokument 2017-2020 
• Fremtidsanalysen for Nordmøre 2035 
• Byregionprogrammet  
• Fylkesplan for bærekraftsfylket MR 2021-2024 
• Utfordringsbildet Planstrategi Nordmøre 
• Workshop nov. 2019 
• Fylkesstatistikk – for Nordmøre 
• Innspill fra ordførere, samarbeidspartnere og næringsliv ifm 30-års jubileum og strategiarbeid 
 
Det anbefales at deltakerne setter seg inn i presentasjonen «2020 Strategi –  
kunnskapsgrunnlag.pptx» er et sammendrag av ovennevnte. Alle dokumenter er lagt ut på Teams  
under Ordførermøter og Rådmannskollegiet. 
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Sentrale spørsmål i det videre strategiarbeidet: 
 
• Hvilken samfunnsutvikling ønsker vi for Nordmøre? 
• Hva er viktigst å satse på? 
• Hvorfor er det viktig? 
• Hvordan skal vi få det til? 
• Hva konkret skal vi gjøre på kort sikt for å få til det vi vil på lengre sikt? 
 
Forslag til vedtak 
Basert på «workshop Smøla» bes administrasjonen utarbeide et utkast til Strategi 2021-2024 som  
grunnlag for innspillsmøter med kommunene. Representantskapet skal behandle utkast til Strategi  
2021-2024 før kommunemøtene.  

 
Representantskapet vil i Teamsmøte desember 2020 anbefale utsendelse av Strategi 2021-2024  
for politisk behandling i kommuene. 
 
 
 
Sak 20-20 Eventuelt 

 
 
 
 
 
Nordmøre, 1. september 2020 
 
 
 
 
 
Kjell Neergaard    Ingrid O. Rangønes 
Leder     Nestleder 
 
 
 
 
 
 
 
Ellen Engdahl 
Daglig leder 
 
 
 


