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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 3. april 2020 kl. 10.00 – 11.30 Teams 
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Sak 28/20          Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 29/20 Godkjenning av protokoll fra møte 06.03.2020 
 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte 06.03.2020 godkjennes. 
 
 
Sak 30/20 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 

• Søknad til fylkesmannen om samarbeid mellom regionrådene i Møre og Romsdal  
o Sunnmøre Regionråd utarbeider en rammesøknad om skjønnsmidler for ett år på samlet 

rundt kr 900.000. Skjønnsmidler kan dekke 50%. 
o Kostnadsbudsjettet omfatter felles møter mellom regionrådene, deltagelse Bli med hjem, 

og tilhørende reise- og oppholdskostnader. 
o Konkrete samhandlingssaker kommer vi tilbake til ut fra hva som er viktige fellessaker når 

«normal aktivitet» tas opp igjen 

• Klimasats-midler til Klimanettverk Nordmøre  
o Tilskudd på kr 25.000 til hver av de 7 kommunene for 2020 

• Innsendt søknad Miljødirektoratet for Klimasats-midler til 50% felles interkommunal 
prosjektstilling som skal arbeide for å styrke klimaperspektivet i kommunal planlegging og 
gjennomføring 

o Totalkostnad kr 850.000 inkl. timer i kommunene. Søkt om tilskudd kr 425.000. 
o Finansiering inkluderer kr 300.000 i egeninnsats timer fra kommunene og kr 125.000 fra 

regionrådets fondsmidler, som diskutert i regionrådsmøte 14.02.20. 
o Miljødirektoratet opplyser om at svar kan forventes i juni 2020 
o Rådmannskollegiet anbefaler at søknadsprosessen for prosjektleder kan startes. 

• Innspill om jordbruket fra Kristiansund SP til kommunene 



2 
 

• Helseressurs: behandles i senere møte. 

• Regionrådsmøte 6. og 7. mai opprettholdes i kalender, men det må vurderes om det skal endres 
til dagsmøte i Teams. Se sak nedenfor om sak 32/20 Ny organisering. 

Forslag til vedtak 

Sakene tas til orientering. 

 

Sak 31/20 Prosjekt rehabilitering  - oppfølging  

 

Vises til sendt uttalelse om endring av mandat for prosjektet. Regionrådene i Romsdal og Sunnmøre 

ble utfordret på å støtte uttalelsen. 

Sunnmøre regionråd har meldt tilbake at de ikke har behandlet saken.  

Tilbakemelding fra ROR etter behandling i sitt styremøte 16.3.20: 

 

Vedtak: 

Det vises til diskusjon under møtet i styringsgruppa for Rehabiliteringsprosjektet i Ålesund onsdag 12. 

februar, med påfølgende møte mellom Orkidé, SR og ROR samme dag. 

Det vises også til tidligere uttale fra ROR angående Aure rehabiliteringssenter.  

Styret i ROR er av den oppfatning at en endring av mandatet i Rehabiliteringsprosjektet nå, vil kunne 

sette tilbudet i spill. Vi støtter konklusjonen i møtet i styringsgruppa for prosjektet den 12. februar. 

Prosjektet bør gjennomføres med de ressurser som er stilt til rådighet, og den framdriftsplanen som 

det har vært enighet om siden høsten 2019.  

ROR er åpen for at det kan være hensiktsmessig å kjøre et mer omfattende prosjekt i etterkant av det 

arbeidet som nå utføres, men det er noe som i tilfelle må tas opp til vurdering etter at pågående 

prosjekt er gjennomført.    

Etter dialog med vår representant i Styringsgruppen ble møtet i mars avlyst, neste oppsatte møte er 

22.4. Det er ikke mottatt tilbakemelding fra HMR.  

 

Videre prosess: 

• Deltagere i prosjekt- og arbeidsgrupper oppnevnt av Orkide innkalles til Teams-møte sammen 

med leder av regionrådet og ordfører i Aure for å diskutere status og videre tiltak. 

Forslag til vedtak 

Saken tas til etterretning. 

 

Sak 32/20 Ny organisering av regionrådet – til informasjon 

Status politisk behandling av ny organisering fra hver kommune 

− Averøy  – vedtatt kommunestyret 30.3.20 

− Aure  – behandling kommunestyret rundt 12.5.20 

− Gjemnes  – enstemmig vedtatt i kommunestyret 31.3.20 

− Kristiansund – til kommunestyret 14.5.20 

− Smøla  – til kommunestyret 2.4.20 

− Sunndal  – til kommunestyret 13.5.20 

− Surnadal  – formannskapet 2.4.20 og til kommunestyret 23.4.20 

− Tingvoll  – enstemmig vedtatt i formannskap 31.3.20, til kommunestyret 30.4.20 
 

Konstituering av Nordmøre IPR bør gjøres i et fysisk møte. Noen kommuner har planlagt behandling 
av saken etter planlagt regionrådsmøte 6. og 7. mai.  



3 
 

Det kom innspill fra rådmannsmøtet 31.3.20 om at fysisk møte mellom alle ordførere og rådmenn trolig 
ikke bør gjennomføres allerede tidlig i mai. bør utsettes. Møtet endres eventuelt til Teams 7. mai. 

Ny plan er at konstituering av IPR blir i regionrådsmøtet 17. juni i Sunndal. 
 
Driftsavtale IPR – Kristiansund kommune 
Forslag til driftsavtale er oversendt Kristiansund kommune, og det avventes tilbakemelding. Noen 
kommuner har lagt forslaget til grunn i den politiske behandlingen 
 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 33/20 Grafisk profil Nordmøre IPR – diskusjon og evt. vedtak 

 
Alle kommunene meldte tilbake i møtene med kommunestyrene om at ønsket navn ble Nordmøre 
IPR. Basert på dette startet vi arbeidet med å få utarbeidet en logo og grafisk profil med Eggedosis. 
 
Grafisk profil blir lagt frem i møtet.  
 
Det er ønskelig å få avklart valgt profil tidlig i forbindelse med utarbeidelse av hjemmesider og bruk av 
profilen i maler og på effekter. Hjemmesider er under utarbeidelse med bistand fra IKT Orkide.  
 
Regionrådsmøtet bør involveres i beslutningen, og det innkalles til teams-møte etter påske.  
 
Forslag til vedtak 
AU anbefaler Alt.?? overfor regionrådsmøtet som logo og grafisk profil for Nordmøre IPR. 
 
 
Sak 34/20 Sak i fylkesutvalget om fylkeskommunale arbeidsplasser i Kristiansund 
 
Kommentar til fylkesutvalgets sak U-46/20 «Etablering av fylkeskommunale arbeidsplasser i 

Kristiansund» som oppfølging av tidligere enstemmig vedtak i fylkestinget i sak T-91/19 «Korleis kan 

regionreforma med fleire ansvarsområde og nye arbeidsplasser skape utvikling i hele fylket». 

Saken ble behandlet i fylkesutvalget 24. mars, med følgende vedtak overfor fylkestinget som skal 

holdes 20. april; 

1. Det vert lagt til rette for etablering og utvikling av fylkeskommunale fagmiljø i Kristiansund frå 

andre halvår 2020, jfr. sak T-91/19. Miljøet er tenkt å inngå som del av Campus Kristiansund. 

2. Finansiering av utgifter til leige av lokaler, samt innkjøp av inventar og utstyr for andre halvår 2020 

blir foreslått i sak til fylkestinget i juni om økonomirapportering pr. 1. kvartal. Behov for 

budsjettauke til dekning av framtidige leigekostnader blir innarbeidd i framlegg til økonomiplan 

2021-2024.  

3. Fylkesutvalget ber fylkeskommunedirektør komme tilbake med egen sak med forslag til hvilke 

funksjoner som skal fordeles til de ulike regionene, som også omfatter budsjettmessige 

konsekvenser.  

I møtet ble nytt punkt 3 vedtatt med 7 mot 6 stemmer.  

Fylkesutvalget vil utgjøre fylkestinget i møtet 20.4.20. 

 
Hovedbudskap i uttalelse til fylkesordføreren: 
 

• Saken er en videreføring av et arbeid som er forankret i fylkestinget tilbake i 2018, med 

utgangspunkt i regionreformen og fylkets målsetting om vekst og utvikling i hele fylket. Den inngår 

som del av strategi fra fylkeskommunen som det har vært tilslutning til i lengre tid. 
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• Regionrådet støtter fylkeskommunens satsing på Campus Kristiansund som verktøy for samling 

og utvikling av fylkeskommunale kompetansemiljø som en god og spennende modell.  

 

• Regionrådet er veldig opptatt av at fylkeskommunen starter arbeidet med å samle og bygge opp 

bærekraftige kompetansemiljø som forberedelse til å bli en del av Campus Kristiansund. 

 

• Regionrådet er bekymret for at vedtaket i fylkesutvalget 24. mars om ytterligere utredning vil bidra 

til å forsinke fremdriften i oppbygging av fylkeskommunale kompetansemiljø i Campus 

Kristiansund og derved fremdriften for hele prosjektet.  

 

• Oppbygging av kompetansemiljø i Kristiansund er viktig i behovet for å styrke arbeidsmarkedet i 

regionsenteret Kristiansund spesielt.  

 
Hele forslaget til uttalelse ettersendes.  
 
Forslag til vedtak 
Diskuteres i møtet. 
 
 
Sak 35/20 Høringsuttalelse Domstolstruktur 
 
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut på høring Domstolkommisjonens utredning  

NOU 2019:17 Domstolstruktur samt alternativ forslag fra departementet. Høringsfrist 2. mai 2020. 

Som følge av korona-situasjonen er det mulig høringsfristen utsettes.  

 

Domstolkommisjonen foreslår å samle fylkets 4 tingretter i Møre og Romsdal Tingrett med 

hovedsete/sorenskriver i Ålesund og med avdelingskontor i Kristiansund. Jordskifteretten i Surnadal er 

foreslått lagt til kontoret i Kristiansund.  

Departementets forslag er at tingrettene samles i Møre og Romsdal Tingrett, og at dagens rettssteder 

i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund opprettholdes. Det er ikke sagt noe om hvor 

hovedsetet/sorenskriver skal lokaliseres. Regjeringen mener at løsningen ved å bare endre 

rettskretsene også kan være aktuelt for jordskifterettene.  

Det er avholdt møte mellom Nordmøre Tingrett ved sorenskriveren og jordskifteretten, Surnadal og 
Kristiansund kommune og regionrådet. Det vil bli utarbeidet en høringsuttalelse med argumentasjon 
for å opprettholde Nordmøre tingrett i Kristiansund og Jordskifteretten i Surnadal. 
 
Forslag til vedtak 
AU får høringsuttalelse til behandling før fristens utløp.  
 
 
Sak 36/20  Aktuelle felles satsingsområder fra statlige krisepakker 
 
Skal regionrådet jobbe med felles interkommunale tiltak og prosjekter som inngår i statens 
krisepakker? 
 
Det vises bl.a. til utbedring av veier, utbygging av bredbånd og mye mer.  
 
Forslag til vedtak 
Diskuteres i møtet. 
 
 
Sak 37/20  Eventuelt 
 
 
Kjell Neergaard     Ingrid O. Rangønes 
Leder      Nestleder 


