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Kjell Neergaard  vara Berit Frey 
Ingrid Rangønes vara Ingrid Waagen 
Svein Roksvåg  vara Hanne Berit Brekken 
Margrethe Svinvik vara Ståle Refstie 
Birgit Eliassen   1. vara Randi Dyrnes  
Knut Haugen   2. vara Håvard Sagli 
Eivind Ryste  vara Ole H. Haugen  
 
 
Tid:  Fredag 6. mars 2020 kl. 10.00 – 11.30 Teams 

 

Saksliste 

Sak 20/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 21/20 Godkjenning av protokoll fra møte 03.02.2020 

Sak 22/20 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 

Sak 23/20 Bli med hjem 

Sak 24/20 Ny organisering av regionrådet 

Sak 25/20 Navn og logo DMS Kristiansund 

Sak 26/20 Helseressurs 

Sak 27/20 Eventuelt 

 

Sak 20/20          Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 21/20 Godkjenning av protokoll fra møte 03.02.2020 
 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte 03.02.2020 godkjennes. 
 
 
Sak 22/20 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 

• Invitasjon Nordmøre Pride 2020  

• Mulig endring av møte for IPR 5. og 6. november på Tingvoll pga kollisjon med utdanningssamling 
for administrasjonen begge dager 

o Forskyvning til torsdag 5. november kl.18 og hele fredag 6. november 
o Flyttes til torsdag 12. november fra kl.17 og hele fredag 13. november 

Forslag til vedtak 

Sakene tas til orientering. 

 

Sak 23/20 Jobbmesse Bli med hjem Oslo    

 

Jobbmessen Bli med Hjem arrangeres av næringsforeningene i Kristiansund, Molde og Ålesund den 

16. april i Oslo.  

Regionrådet har vedtatt å delta på felles stand med Romsdal regionråd. Sunnmøre regionråd vil delta 

likevel, og de tre regionrådene vil ha felles stand. Det medfører høyere prosjektkostnader enn kr 

20.000,- som tidligere skissert i regionrådsmøtet. Ny kostnadsprognose blir kr 35.000,-. Reise- og 

oppholdskostnader kommer i tillegg.  
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Så langt har kun Sunndal og Tingvoll meldt inn kontaktperson og deltagelse.  

Forslag til vedtak 

Saken tas til etterretning. 

 

Sak 24/20 Ny organisering av regionrådet 

Innspillsmøter med kommunene er gjennomført. Planen er kommunestyrevedtak før regionrådsmøtet 

6. og 7. mai. Ved gjennomgang av møtedatoer kan det bli krevende å få til, gitt at saken skal 

behandles først i formannskapet. 

Kommune Formannskap Kommunestyrer 

Aure 17. mars – 23. april – 5. mai – 28. mai – 12. juni 24. mars – 12. mai – 23. juni 

Averøy 10. mars – 28. april – 9. juni  30. mars – 11. mai – 22. juni 

Kristiansund 17. mars - 24. mars – 28. april – 5. mai 2. april – 14. mai – 18. juni 

Gjemnes 17. mars – 12. mai – 2. juni 31. mars – 26. mai – 16. juni 

Smøla 24. mars – 21. april – 5. mai – 26. mai – 9. juni 2. april – 14. mai – 18. juni 

Sunndal 25. mars - 30. april – 28. mai 11. mars – 13. mai - 17. juni 

Surnadal 10. mars – 5. mai – 2. juni 2. april – 14. mai – 28. juni 

Tingvoll 31. mars – 23. april – 19. mai – 16. juni 30. april – 28. mai – 25. juni 

 

Vedlagt følger utkast til felles saksfremlegg og utkast til Samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen bør ha 

en juridisk gjennomgang, og kommuneadvokaten i Kristiansund er kontaktet. I tillegg må det 

utarbeides en driftsavtale med avtalekommunen, og som følge av at dette vil være førstegangsavtale, 

så bør den inngå som del av saksgrunnlaget til kommunene. I tråd med Samarbeidsavtalen kan en 

senere reforhandling av driftsavtalen vedtas av representantskapet.   

Avklaringer: 

• Innspill til forslag om felles saksfremlegg og Samarbeidsavtale 

• Er tidsplan frem mot vedtak/konstituering 7. mai mulig 

o Alternativ møtedato kan mulig være 17. juni.  

 

Forslag til vedtak 

AU ber om at forslag til felles saksfremlegg og Samarbeidsavtale, justert for innspill i møtet og juridisk 

vurdering, oversendes på mail for godkjenning. Driftsavtale med Kristiansund kommune ettersendes.  

 

Sak 25/20 Logo og navn for DMS Kristiansund 

 
Forslag følger vedlagt i egen presentasjon. 
 
Styringsgruppen for DMS Kristiansund ber eierne ta stilling til de ulike alternativene med 
tilbakemelding til prosjektleder innen 31. mars.  
 
Forslag til vedtak 
AU melder sine synspunkter til prosjektleder. 
 
 
Sak 26/20 Helseressurs 
 

Det vises til vedtak i årsmøtet 2020 ved behandling av budsjett 2020; - Regionrådsmøtet gir AU i 
oppdrag å utrede hvordan regionrådets arbeid innenfor helseområdet kan tilføres en dedikert ressurs. 
Utredningen skal vurdere stillingsstørrelse og finansiering, herunder bruk av regionrådets fondsmidler 
og behovet for kommunale egenandeler.  
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Det bes om innspill fra AU. 
 
Forslag til vedtak 
Det legges frem sak for AU i neste møte, hensyntatt innspill i møtet. 
 
 
 
Sak 27/20 Eventuelt 
 
 
 
 
 
Kjell Neergaard     Ingrid O. Rangønes 
Leder      Nestleder 


