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1. Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR)      

 

Nordmøre IPR ble konstituert 3. september 2020 som en videreføring av ORKidé – Nordmøre 

Regionråd som ble stiftet 20. september 1990. Nordmøre IPR er det formaliserte politiske samarbeidet 

mellom de 8 kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og 

Tingvoll.  

 

 

 

 

Nordmøre IPR har som formål (Samarbeidsavtalen § 2): 

 

Nordmøre IPR skal gjennom samhandling bidra til positiv utvikling på Nordmøre og i 

medlemskommunene. Rådet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling 

i regionen. 

 

Rådet skal; 

– være en aktiv regional pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling. 

– initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker regionen som en bærekraftig og 

konkurransedyktig region.  

– uttale seg i overordnede politiske og strategiske spørsmål, og spesielt til spørsmål og saker som 

angår Nordmøre i tråd med vedtatt strategi. 

– være en tydelig strategisk aktør med regionalt og nasjonalt perspektiv gjennom å være et 

bindeledd mellom politikk, næringsliv og andre regionale og statlige premissleverandører og 

styringsorgan.  

– være et kontaktpunkt og samarbeidsorgan for andre regionale utviklingsaktører som andre 

regionråd, fylkeskommune, statsforvalter, stortingspolitikere og andre relevante aktører.  

 

Til enhver tid gjeldende strategi brukes som metode og rettesnor i arbeidet i interkommunalt politisk 

råd.  

Fra samlingen på vakre Smøla i 

forbindelse med konstituering. 

 

Fra venstre:  

− Svein Roksvåg, Smøla 

− Ingrid O. Rangønes, Averøy 

− Knut Sjømæling, Gjemnes 

Kjell Neergaard, Kristiansund 

− Ingrid Waagen, Tingvoll 

− Hanne-Berit Brekken, Aure 

− Margrethe Svinvik, Surnadal 

− Ståle Refstie, Sunndal 
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1.1  Representantskapsmøtet Nordmøre IPR 

 

Ny kommunelov inkluderte en ny og formell organisasjonsmodell beregnet for regionrådene, med 

hovedvekt på at dette er politiske råd underlagt ordinære regler for folkevalgte organ.  

Betegnelsen er Interkommunalt politisk råd (IPR), jf. kap.18 i Lov om kommuner og fylkeskommuner 

22. juni 2018.   

 

Konstituering av Nordmøre IPR ved signering av Samarbeidsavtalen 3. september 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf: Anita N. Martinsen, Smøla kommune Her er Samarbeidsavtalen i sin helhet.  

 

 

 

 

 

 
       Ingrid O. Rangønes 

 
-- 

 

 

 

 

 

   
     Hanne-Berit Brekken 

 
         Knut Sjømæling 

 
       Margrethe Svinvik 

 
       Kjell Neergaard  

 
            Ingrid Waagen 

 
        Svein Roksvåg 

 
           Ståle Refstie 

https://www.nipr.no/_f/p17/i2ac7a916-c1be-4ae7-8fd6-5ab877d2769f/nordmore-ipr-samarbeidsavtale-sign.pdf
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Representantskapet er rådets øverste organ. Fra og med konstituering av Nordmøre IPR  

3. september 2020 består Representantskapet av følgende medlemmer og varamedlemmer: 

 

Kommune Ordfører Vara = varaordfører 

Aure Hanne Berit Brekken (A) Ole Bendik Nilsen (SP) 

Averøy Ingrid Rangønes (A) Svein Kongshaug (A) 

Gjemnes Knut Sjømæling (SP) Jan Karstein Schjølberg (A) 

Kristiansund Kjell Neergaard (A) Berit Frey (SP) 

Smøla Svein Roksvåg (SP) Kjersti Andersen (H) 

Sunndal Ståle Refstie (A) Lusie Gjersvoll (A) 

Surnadal Margrethe Svinvik (SP) Hugo Pedersen (SP) 

Tingvoll Ingrid Waagen (SP) Arne Magnus Aasen (KRF) 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune er observatør i representantskapet. 

Kommunedirektørene har møte- og talerett.  

 

Som følge av at Halsa og Rindal gikk ut av samarbeidet fra 2020, ble det bestemt at alle kommunene 

ble likeverdig representert i styrende organ i ny organisering. Dette bidrar til å styrke det politiske 

samarbeidet på Nordmøre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved konstitueringen ble Kjell 

Neergaard valgt som leder og Ingrid 

O. Rangønes som nestleder av nye 

Nordmøre IPR for en periode på 2 år. 
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Kommunefellesskapet består av ordførere, kommunedirektører og administrasjon, her foreviget på 

Smøla 3. september 2020. 

 

Før 3. september 2020 

Øverste myndighet var Regionrådsmøtet som bestod av ordfører og rådmann/kommunedirektør fra 

hver deltakerkommune, der ordfører hadde stemmerett. Som følge av at regionrådet utredet endret 

organisering i tråd med den nye kommuneloven, så ble det bestemt at oppnevnelse av politiker nr. to 

ble avventet i påvente av at fremtidig organisering ble vedtatt. 

 

Fra 1.1.2020 inngikk både Rindal kommune og Halsa (nå Heim kommune) i Trøndelag fylke, og de 

trådte ut av regionrådet på Nordmøre med virkning fra 2020.  

 

Sammensetning av regionrådet etter kommunevalget i september 2019 frem til 3. september 2020:  

 

Kommune Ordfører Rådmann/kommunedirektør 

Aure Hanne Berit Brekken (A) Håvard Sagli  

Averøy Ingrid Rangønes (A) Berit Hannasvik  

Gjemnes Knut Sjømæling (SP) Birgit Eliassen 

Kristiansund Kjell Neergaard (A) Arne Ingebrigtsen 

Smøla Svein Roksvåg (SP) Birgit I. Eckhoff 

Sunndal Ståle Refstie (A) Randi B. Dyrnes  

Surnadal Margrethe Svinvik (SP) Knut Haugen 

Tingvoll Ingrid Waagen (SP) Odd Arild Bugge  

 

Det har vært 5 Regionråds-/Representantskapsmøter, se vedlegg 1. 

Saksdokumenter finnes her.  

  

https://www.nipr.no/tjenester/moter/moter-2020/
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1.2 Arbeidsutvalget (01.01.20 – 03.09.20) 

 

Arbeidsutvalget (AU) var i funksjon som et styre frem til Nordmøre IPR ble konstituert 3. september 

2020. Utvalget hadde 7 møter og behandlet 61 saker. Se vedlegg 1.  

 

Arbeidsutvalget bestod av fire ordførere, en fra hver av valgkretsene samt to 

rådmenn/kommunedirektører. Møre og Romsdal fylkeskommune var fast observatør i AU.   

 

I perioden bestod Arbeidsutvalget av: 

 

Medlem Vara 

Kjell Neergaard, leder Berit Frey  

Ingrid O. Rangønes, nestleder Ingrid Waagen  

Margrethe Svinvik  Ståle Refstie 

Svein Roksvåg   Hanne-Berit Brekken  

Birgit Eliassen 1. Randi Dyrnes 

2. Håvard Sagli Knut Haugen  

Observatør: 

Eivind Vartdal Ryste 

 

Ole Helge Haugen 

 

 

1.3 Valgkomite 

 

Valgkomite frem til 3.september 2020: Ståle Refstie (leder), Hanne Berit Brekken og Odd Arild Bugge. 

Valgkomite fra 3. september 2020: Ingrid Waagen og Margrethe Svinvik. 

 

1.4 Administrasjon  

 

Ellen Engdahl har vært daglig leder siden 1. mars 2017. Ellen er utdannet siviløkonom NHH 

med mange års erfaring fra bank i Oslo samt over 20 års erfaring fra nærings- og 

samfunnsutvikling på Nordmøre; som næringssjef i Kristiansund kommune, daglig leder av 

næringsforeningen i Kristiansund og nå for det politiske samarbeidet på Nordmøre.  

 

 

 

 

 

 

 
Kjell Neergaard, 
leder 

 

 

 
Ingrid O. Rangønes 
nestleder 
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Merete Maurset startet høsten 2019 som prosjektleder for Plansamarbeid på 

Nordmøre. Merete har master i statsvitenskap med masteroppgave om 

interkommunale samarbeid. Merete kom fra stillingen som prosjektleder for ny 

skolestruktur i Kristiansund kommune. Hun var tidligere i KOM Trainee med 

perioder i Møre og Romsdal fylkeskommune og i Kristiansund kommune. 

 

 

 

 

2. ORKidéprisen 

 

Orkidéprisen deles ut av tidligere ORKidé - Nordmøre regionråd, nå Nordmøre IPR, under 

Nordmørskonferansen. Prisen skal motivere til særlig innsats for tiltak som kommer hele 

Nordmørsregionen til gode på følgende områder: 

 

• Næringsutvikling - Kompetanseutvikling - Bedriftsutvikling - Positiv markedsføring av regionen 

utad og/eller innad - Samarbeidstiltak 

Prisen kan gis til enkeltpersoner, bedrifter, kommuner, samarbeidsgrupper og organisasjoner som på 

en utmerket måte har bidratt til gjennomføring av tiltak i henhold til prisens formål. Prisen ble utdelt for 

29. gang i 2020. Prisen består av flott glasskunst fra GlassForum AS i Averøy, Diplom og en orkidé. 

 

2.1 Vinner Orkidéprisen 2020 

 

ORKidéprisen 2020 gikk til Kjell Larsen i Pipelife Norge AS. Tidligere daglig leder, nå bærekraftssjef, 

Kjell Larsen mottok prisen som ble delt ut under Nordmørskonferansen 23. januar 2020.  

 

Juryens begrunnelse: 

Kjell Larsen har ledet Pipelife Norge AS gjennom en 

rivende utvikling til å bli Norges største produsent av 

rørsystemer.  

Med 40 års ansiennitet, derav 25 år som øverste leder, 

har fokus på innovasjon, utvikling og omstilling vært 

sentralt for å styrke selskapets konkurransekraft og 

utvikle attraktive arbeidsplasser i Surnadal. I tillegg har 

han hatt stort engasjement i arbeidet for bedre 

rammebetingelser for nærings- og samfunnslivet lokalt, 

regionalt og nasjonalt. 

  
 

Kjell Neergaard overrekker ORKidéprisen til Kjell Larsen, 
Pipelife Norge AS, sammen med en stolt kommunedirektør 
Knut Haugen i Surnadal (Foto: Ellen Engdahl) 
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2.2 Oversikt vinnere  
 

År Vinnere av Orkideprisen Kommune 

2020 Kjell Larsen, Pipelife Norge AS Surnadal 

2019 Stranda Prolog AS Kristiansund/Averøy 

2018 Musikkspillet Lady Arbuthnott  Sunndal 

2017 Kristiansund Ballklubb Kristiansund 

2016 Vinje Ullvarefabrikk AS (Lanullva) Eide 

2015 Peder og Margareth Rensvik  Kristiansund  

2014 SUS i Gjemnes med Dyregod dagene  Gjemnes 

2013 Nordmørskafeen Kristiansund  

2012 Norway Events AS Aure 

2011 Tingvollost AS Tingvoll  

2010 Vaagland Båtbyggeri AS Halsa  

2009 Brødrene Lillehaug Smøla  

2008 Kristiansund og Nordmøre Turistforening Kristiansund  

2007 Dagfinn Ripnes Kristiansund 

2006 Amfi ved Lars Løseth                               Surnadal 

2005 Emil Gåsvand Rindal  

2004 Samdrift AS/NORSØK Gjemnes/Tingvoll 

2003 Treskjærer Rolf Sogge Frei  

2002 Frode Alnæs Kristiansund  

2001 Hydro Aluminium Sunndal AS ved Harald Bøe Sunndal  

2000 Aker Vestbase AS ved Svein Erik Nordbotten Kristiansund  

1999 Ringholmen Sjøhus AS ved Tove og Øyvind Junge Tustna  

1998 Maritech AS ved Odd Einar Folland Averøy  

1997 Norpower Br. Malo AS ved Lars Sevaldsen Kristiansund  

1996 Magne Nærum AS Sunndal  

1995 Hydrotech Gruppen ved Leif Inge Karlsen Kristiansund 
 

 

3. Sentrale saker i 2020 

I 2020 har kommunene hatt sterkt fokus og stor innsats på å håndtere covid-19 pandemien. 

Dette preget spesielt starten av 2020 med hensyn på det interkommunale samarbeidet. Etter hvert ble 

vi alle operative på digitale møteplattformer, og kommunene kunne igjen møtes i tråd med opprinnelig 

møteplan. Nordmøre IPR har blant annet deltatt i KNN sin «krisehåndteringsgruppe» i forbindelse med 

korona-utfordringene for kommuner og næringsliv.  

 

3.1 30-års jubileum og konstituering av Nordmøre IPR 

Den 20. september var det 30-års jubileum for samarbeidet i Ordfører- og rådmannskollegiet på 

Nordmøre. Samme måned lanserte regionrådet ny organisasjonsmodell som et Interkommunalt 

Politisk Råd, endret navn til Nordmøre IPR, lanserte ny logo utarbeidet av Eggedosis samt helt nye 

hjemmesider http://www.nipr.no utarbeidet i samarbeid med, og med stor hjelp av, IKT Orkidé.  

http://www.nipr.no/
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Ny organisasjonsmodell gir et sterkere politisk samarbeid ved at alle kommunene  

er likeverdig i Representantskapet som tilsvarer tidligere «generalforsamling og styre».  

Som følge av koronasituasjonen ble konstituering til Interkommunalt Politisk Råd (IPR), navneskifte og 

30-årsjubileum markert med informasjonskampanje i avisene på Nordmøre og i digitale kampanjer 

gjennom tk.no og med artikler på de nye hjemmesidene. I forkant av jubileet utfordret vi mange ulike 

samarbeidspartnere til å sende oss synspunkter og meninger på muligheter for Nordmøre; - så tusen 

takk til fylkesordfører, Mørebenken, KS, tidligere ledere av regionrådet og bedrifter på Nordmøre.  

Formålet med kampanjen var å få frem at kommunene på Nordmøre faktisk har samarbeidet i over 30 

år, men nå under nytt navn og organisering, samt informere om hvilke saker rådet jobber med. 
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Ovenfor er eksempel på de digitale annonsene som 

var koblet til artikler på hjemmesidene; les artiklene via link nedenfor. 

- Samarbeidssuksesser på Nordmøre.  

- Hva kan fremtiden bringe på Nordmøre?  

- Politisk samarbeid om Nordmøres fremtid.  

           

 

 

 

https://www.nipr.no/fokus/samarbeidssuksesser-pa-nordmore.27654.aspx
https://www.nipr.no/fokus/samarbeidssuksesser-pa-nordmore.27654.aspx
https://www.nipr.no/fokus/hva-kan-fremtiden-bringe-pa-nordmore.27653.aspx
https://www.nipr.no/fokus/hva-kan-fremtiden-bringe-pa-nordmore.27653.aspx
https://www.nipr.no/fokus/politisk-samarbeid-om-nordmores-fremtid.27636.aspx
https://www.nipr.no/fokus/politisk-samarbeid-om-nordmores-fremtid.27636.aspx
https://www.nipr.no/fokus/politisk-samarbeid-om-nordmores-fremtid.27636.aspx
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I IPR er det ordførerne som utgjør Representantskapet. Dette medførte at antall faste møter ble 

redusert til 5-6 faste møter i året, inkludert 3-4 lunsj-lunsj møter rundt om i kommunene. Øvrige møter 

blir dagsmøter eller gjennomført på Teams. I 2020 ble det også innført at det settes av tid for 

omvisning og besøk i vertskapskommunen.  

 

Glimt fra omvisning på Smøla 3.- 4. september 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Omvisning og smaksprøver hos Smøla Produksjonslag SA 
 

 
 

 

 
Solnedgang på Veiholmen! 

          
          Hvalskuta Fiskebank på Vikan.  
 

   

 
    
Svein orienterer entusiastisk om store 
planer for Smøla Havneutvikling Vikan. 
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Glimt fra omvisning på Tingvoll 5.- 6. november 2020 

              

Gunnar Waagen, Tingvollost AS, tok oss med på en spennende reise om hvorfor osten fra Tingvoll er 

verdens beste!  

     

Vegard Nekstad forteller om Norsol AS sin       På besøk til Tingvoll Økopark fikk vi spennende 

reise. Vi gratulerer så mye med             og tankevekkende foredrag fra Unni Lande, NIBIO,    

prisen som årets bedrift i Møre og Romsdal!      og Unn Fyllingsnes, ny daglig leder i Økoparken.  

Besøk til Tingvoll kirke, steinkirke fra 1100-tallet med interiør fra 1600-tallet. 

                                                     

Helt opp i 

klokketårnet 

dukket det opp 

en kommune-

direktør i  

veldig godt 

humør! 

Odd-Arild Bugge 

viste stolt frem  

kirkeklokken fra 

1648. 

Gode 
ord  
og  
flott 
orgel-
spill 
fra 
Tor 
Strand 
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3.2 Revisjon av Nordmørsstrategien  

 

Utfordringsbildet er blitt enda tydeligere: 

 

• Globale megatrender 

– Digitalisering – Globalisering  

– Klima – Urbanisering 

 

• Utviklingstrekk og utfordringer Nordmøre 

– Befolkningsnedgang og demografisk 

utvikling med færre yngre pr eldre 

– Sentralisering av arbeidsplasser og 

tjenestetilbud 

– Arbeidsplasser;  

– Nedgang i antall 

arbeidsplasser i næringslivet samtidig som næringslivet opplever utfordringer med å 

rekruttere riktig kompetanse 

− Lav arbeidsplassdekning i regionsenteret 

 

Strategi 2020 «Vi løfter Nordmøre – sammen!» ble vedtatt i 2017 og hadde følgende fire 

satsingsområder: 

 

1. Vekst og nyskaping på Nordmøre 

2. Utdanning og kompetanseutvikling 

3. Tjenestesamarbeid og tjenesteinnovasjon 

4. Samferdsel 

Arbeidet med revisjon av Strategi 2020 har utgangspunkt i følgende kunnskapsgrunnlag; 

 

• Strategidokument 2017-2020 

• Fremtidsanalysen for Nordmøre 2035 

• Byregionprogrammet  

• Fylkesplan for bærekraftsfylket MR 2021-2024 

• Utfordringsbildet Planstrategi Nordmøre 

• Workshop Angvika november 2019 

• Fylkesstatistikk – for Nordmøre 

• Innspill fra ordførere, samarbeidspartnere og næringsliv  

            ifm 30-års jubileum og strategiarbeid 

• Workshop Veiholmen september 2020 (bilder nedenfor) 
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Knut Sjømæling, Odd-Arild Bugge og Ingrid Waagen                  Merete Maurset, Håvard Sagli, Birgit 

                                                                                                      Eckhoff og Berit Hannasvik 

 

Sentrale saker for Nordmøre: 

• Ny vekstkraft gjennom økt rekruttering ved tilflytting og 

styrking av utdanningstilbud 

• Større og mer mangfoldig arbeidsmarked ved utvikling av 

bærekraftig næringsliv og flere fylkeskommunale og 

statlige kompetansearbeidsplasser  

• Samferdselsløsninger som bygger regionen sammen og 

understøtter felles bo- og arbeidsmarked 

• Utvikling av en sterkere og mer profilert regional identitet 

med et tydelig regionsenter 

• Tjenestesamarbeid og effektivisering mellom kommunene 

• Felles stemme i viktige saker 

 

Utkast til Nordmørsstrategi har følgende forslag for 

langsiktige utviklingsmål mot 2030: 

 

Mål 1: Nordmøre skal ha bærekraftig 

befolkningsutvikling. 

 

Mål 2: Nordmøre er en attraktiv region for 

bærekraftig verdiskaping basert på lokalt 

ressursgrunnlag.  

 

 
Ingrid Rangønes, Ingrid Waagen og Knut 
Haugen 

 

 
Margrethe Svinvik, Randi Dyrnes og Kjell 
Neergaard 
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Med satsingsområdene 

o Samferdsel og infrastruktur 

o Attraktive arbeidsplasser 

o Tilgang på kompetanse 

o Interkommunale samarbeid 

o Omdømme 

 

Utkast til revidert Nordmørsstrategi diskuteres i kommunene i 2021. 

 

3.3 Samferdsel 

Den store samferdselssaken i 2020 har vært arbeidet med Nasjonal Transportplan 2022 – 2033. 

Nordmøre IPR ga følgende prioriterte innspill om NTP.  

 

 

 

Pressemelding signert Kjell Neergaard og Knut Sjømæling kan leses her. 

 

 

Kommunene engasjerte seg i skoleskyssen som fikk store konsekvenser for skoleelevene som 

følge av smitterestriksjoner, og i godt samarbeid med fylkeskommunen kom man frem til akseptable 

løsninger.  

            

         

                                      

                              

                    
                                       

                                         

                                      

                                 
              

           

                     

                                      
                             
                       

                                         
                          

          
           

Innspill til NTP 2022-2033: 

Prioritert strekning er Sykehusveien 

fra Kristiansund sentrum til 

Hjelset. 

Gjennom 2020 har rådet hatt spesielt 

fokus på E39 Astad – Bjerkeset i 

arbeidet med å få følgende merknad  

i NTP:  

 

Utbedring av strekningen E39 Astad 

– Bjerkeset er helt sentralt for å sikre 

god fremkommelighet og økt 

trafikksikkerhet til nytt akuttsykehus 

på Hjelset også for innbyggerne fra 

Nordmøre. Prosjektet må derfor 

planlegges og være påbegynt i løpet 

av første periode. 

 

https://www.nipr.no/_f/if699a28e-71ae-4c48-b29b-3762f0e9264b/uttalelse-til-ntp-2022-2033.pdf
https://www.nipr.no/_f/i3ec39b78-57d3-4ad3-aa56-1ece201200bc/pressemelding-fra-nordmore-ipr-om-e39-astad-bjerkeset-81020docx.pdf
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Regionrådene etablerte i 2018 en felles samferdselsgruppe regionrådene i Orkdalsregionen 

og på Nordmøre for å styrke «fylkesgrenseoverskridende samferdsel». Det var 3 møter i 2020. 

 

Medlemmer i gruppen i 2020 var; 

– Odd Jarle Svanem, ordfører Heim  

– Ole Lauritz Haugen, ordfører Hitra 

– Vibeke Langli, ordfører Rindal 

– Kjell Neergaard, ordfører Kristiansund 

– Svein Roksvåg, ordfører Smøla 

– Margrethe Svinvik, Surnadal (vara) 

– Oddbjørn Bang, ordfører Orkland (vara) 

– I tillegg deltar samferdselsdirektørene i Møre og Romsdal, Arild Fuglseth, og Erlend Solem i 

Trøndelag 

 

Prioriterte saker i 2020 var arbeidet inn mot NTP 2022-2033 med felles prioritering av økt satsing på 

fylkesveier med utbedring av enkeltpunkter og flaskehalser i fylkesveinettet i aksen Frøya – Berkåk og 

Surna – Berkåk, fergefri E39 Halsafjordsambandet som pilotprosjekt og kryssing av Trondheimsleia 

med ny fergeforbindelse Aure – Hitra. 

 

Felles uttalelse NTP. 

 

En sak som er veldig viktig for vår felles region er videreføring av Kystekspressen mellom 

Kristiansund og Trondheim som fylkeskommunene finansierer i fellesskap. Trøndelag fylkeskommune 

vedtok ambisjoner om utslippsfrie ferger og hurtigbåter ved kontraktsperioden fra 2024, noe som 

utfordret Kystekspressen som gjennomgående samband. Stort engasjement fra innbyggere, 

næringsliv, berørte kommuner og fylkespolitikerne medførte at begge fylkeskommunene vedtok å 

videreføre gjennomgående båtrute fra 2024. AtB har mandatet for å utarbeide konkurransegrunnlaget. 

 

Uttalelse om Kystekspressen.  

 

Fergetilbudet er et evig tema på Nordmøre. Mot sommeren 2020 foreslo fylkeskommunen endringer 

i tilbudet til Smøla over Edøyfjorden; - innføringen av 2 nye ferger ble forsinket samtidig som forslag til 

nytt rutetilbud ikke ville betjene innbyggere og næringsliv på en god nok måte. 

Samtidig kom forslag om nedkorting av rutetilbudet over Arasvika – Hennset som ville gi en betydelig 

begrensning i bo- og arbeidsmarkedet og for turisttrafikken.  

Etter god dialog med fylkeskommunen ble det en akseptabel løsning for begge fergestrekningene. 

 

Uttalelse om fergetilbudet.  

https://www.nipr.no/_f/icf80759f-8b3c-4518-964e-e099f3d3a087/felles-innspill-til-ntp-fra-regionradene-pa-nordmore-og-orkdalsregionen.pdf
https://www.nipr.no/_f/i00630dbf-6bd1-4555-be72-beb0491449a2/innspill-fra-nordmore-ipr-om-kystekspressen.pdf
https://www.nipr.no/_f/idef4f0ca-40b2-4dfb-b255-f9ecb0d07e20/200617-uttalelse-ferger.pdf
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For næringslivet har det i lang tid vært kjempet for å få aksept for å ta i bruk veier godkjent for 

tømmertransport også å gjelde for modulvogn på 24,25 meter. Spesielt Pipelife Norge AS og Surnadal 

kommune har frontet denne kampen for å sikre likeverdig konkurransevilkår for godstransporten. Fra 

1. april 2021 åpnes flere fylkesveier for modulvogntog, bl.a. fv65 fra Surnadal. 

 

Uttalelse om modulvogntog.  

 

Atlanterhavstunnelen – gratis fra 1. juli 2020 😊 

Hipp hurra - den 11. juni kom den gledelige meldingen om at tunnelen mellom Averøy og Kristiansund 

skulle bli gratis fra 1. juli. Regjeringen og FrP ble enige om å bevilge midler for å fjerne 5 bomstasjoner 

i Norge, deriblant Atlanterhavstunnelen.  

 

                    

 

 

 

 

 

 

To meget fornøyde ordførere fra 
tunnelens vertskommuner med gode ord 
om forsterkede muligheter for økt 
samarbeid for fremtiden; 
Ingrid Rangønes og Kjell Neergaard 

 
 

Jan-Steinar Engeli Johansen har hatt fokus på å fjerne 
bomstasjonen i mange år, og den store dagen feires blant 

annet med Henrik Stensønes, Svein Roksvåg 
 og Maritta Ohrstrand. 

 

 

 
             Et historisk øyeblikk når skiltet fjernes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nipr.no/_f/i00630dbf-6bd1-4555-be72-beb0491449a2/innspill-fra-nordmore-ipr-om-kystekspressen.pdf
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3.4 Utdanning og kompetanseutvikling 

 

Rekrutteringsmessen Bli med hjem i Oslo ble avlyst som følge av koronapandemien.  

  

Nordmøre IPR er medlem av Kom Trainee. Traineeordningen har samlet rekruttert 70-80 unge 

mennesker til regionen. Hele 4 av 5 har fått jobb og blitt boende i regionen.  

 

Kompetanse Helse 

I samarbeid med Høgskolen i Molde v/Heidi V. Haavardsen, dekan avd. for helse- og sosialfag, ble det 

i slutten av 2020 etablert et samarbeid for å styrke rekrutteringen av sykepleiere og vernepleiere til 

kommunene og regionen som helhet. Det er avgjørende at kommunene kan legge til rette for 

tilstrekkelig antall praksisplasser for studentene. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av  

representanter fra Samarbeidsutvalget Nordmøre, flere fra HiM og daglig leder i Nordmøre IPR som 

koordinator. Det primære i 2020/21 var å få på plass nok praksisplasser for sykepleiestudentene for 

våren 2021, og etter stor innsats i kommunene kom dette på plass i starten av 2021. Samarbeidet 

fortsetter for å lage planer for praksisplassbehov frem mot 2024. Det skal tas opp nye kull med 

deltidsstudenter i sykepleie og vernepleie ved Høgskolesenteret i Kristiansund til høsten 2021.  

 

Høgskolesenteret og Campus Kristiansund 

Campus Kristiansund blir et felles miljø for utdanning, forsking og innovasjon, og omtales som det 

viktigste langsiktige prosjektet for Nordmøre. Regjeringen har siden 2017 bevilget til sammen 150 

studieplasser øremerket Kristiansund, og det er nå mer enn 450 høgskolestudenter her, med fagskole 

om lag 600. Høgskoletilbudene gis ved Høgskolesenteret (HIKSU) til Campus Kristiansund står 

ferdig.  HIKSU har i 2020 også stått bak etablering av studenthus og øvingslab for helsefag, det siste i 

tett samarbeid med Høgskolen i Molde, Kristiansund kommune og Helseinnovasjonssenteret, og 

jobber godt med å markedsføre Studentbyen Kristiansund. 

Etter initiativ fra Kommunedirektørkollegiet som raskt ble fulgt opp av Nettverk Nordmøre 

startet barnehagelærerutdanning ved HiKSU høsten 2019 i regi av Dronning Mauds Minne 

Høgskole i Trondheim. Det var også nytt opptak høsten 2020. 

 

Høgskolen i Molde har utvidet sitt fagtilbud i Kristiansund og har nå rundt 25 ansatte ved studiested 

Kristiansund. Møreforsking er midtveis i et prosjekt for å etablere en biomarin forskningshub på 

Campus Kristiansund, i samarbeid med blant annet Høgskolen i Molde, Vindel, KNN, 

Helseinnovasjonssenteret med flere. Innovasjonsselskapet Vindel kjører også et prosjekt for å utvikle 

en innovasjonslab hvor flere bedrifter og forskningsmiljø er med. Begge deler er finansiert av Møre og 

Romsdal fylkeskommune. 

 

 



  

20 

 

 

Reguleringsplanen for Campustomten skal etter planen være ferdig godkjent høsten 2021. Konseptet 

for første byggetrinn ble presentert høsten 2020, og bygget skal stå ferdig i 2024. Møre og Romsdal 

fylkeskommune og Høgskolen i Molde blir blant de sentrale leietakerne, sammen med FoU-miljø og 

private virksomheter. Møre og Romsdal fylkeskommune etablerte i 2020 et eget kompetansemiljø med 

40 stillinger som skal inn på Campus i 2024, i tillegg til fagskole og kompetanseklinikk for tannhelse.  

 

Nordmøre IPR er med i styringsgruppen for Campus Kristiansund og har satt temaet på dagsorden 

blant annet i flere møter med Mørebenken, og har også deltatt i konseptarbeid for Campusutviklingen. 

Vi er også aktuell for lokalisering på Campus.  

 

Framover vil det være viktig å fortsatt sikre studieplasser til Kristiansund, og at Studentsamskipnaden 

bygger studentboliger her. Det er på gang et arbeid for sistnevnte. 

 

 

 

 

3.5  Helse 

 

Spesialisthelsetjenesten på Nordmøre og DMS/SNR Kristiansund 

Etter et ekstra krevende år for samhandlingen mellom kommunene på Nordmøre og Helse Møre og 

Romsdal i 2019, var 2020 preget av utarbeidelse og vedtak av nye Samarbeidsavtaler, innhold i 

DMS/SNR Kristiansund, og ikke minst oppfølging av fødetilbudet og rehabiliteringstilbud på Nordmøre.  

 

Nye Samarbeidsavtaler inneholder ny samarbeidsstruktur som i større grad skal likestille 

helseforetak og kommuner som partnere. Avtalene er vedtatt i kommunestyrene og iverksettes i 2021. 

 

Nordmøre IPR er med i programkomiteen for 

Nordmørskonferansen i regi av KNN.  

 

Under konferansen 23. januar 2020 presenterte 

fylkesordfører Tove-Lise Torve de positive 

planene om å ha rundt 40 fylkeskommunale 

arbeidsplasser i Campus Kristiansund. 
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Styret i HMR vedtok i 2019 å samle fødeavdelingene i Molde. Stor motstand lokalt og på nasjonalt 

nivå gjennom 2020 medførte at helseministeren i 2021 fikk instruks fra Stortinget om å ta ansvar for at 

fødeavdelingen i Kristiansund opprettholdes frem til sykehuset på Hjelset er i drift. Nordmøre 

IPR sendte brev 14.01.21 til helse- og omsorgsminister Bent Høie med budskapet at «Helse Møre og 

Romsdal svikter Nordmøre». Med begrunnelse i rekrutteringsutfordringer vedtok HMR i 2021 

midlertidig å samle fødetilbudet i Molde. HMR har ambisjon om at fødeavdelingen åpner ila høsten. 

 

Uttalelse om fødetilbudet i Kristiansund 

 

Saken om nedleggelse av spesialisttilbudet ved Aure Rehabilitering ble trukket fra styrebehandling 

i HMR til fordel for å etablere et prosjekt for å utrede muligheter for det fremtidige 

rehabiliteringstilbudet i Møre og Romsdal.  

 

November 2020 vedtok HMR å videreføre driften ved Aure 

rehabiliteringssenter gjennom å redusere antall senger fra 18 

til 8. Samtidig skal det opprettes et ambulant team med 

utgangspunkt i senteret.  

 

«Jeg er utrolig lettet og glad over at det videreføres et 

rehabiliteringstilbud i Aure. De ansatte er også lettet, dette er 

en gladsak, sier Hanne-Berit Brekken». (TK 27.11.20) 

 

Kommunene har hatt flere møter med helseforetaket i 2020 om både fødetilbudet og 

rehabiliteringstilbudet.  

 

Uttalelse til HMR om rehabiliteringsprosjektet.  

 

 

DMS og SNR Kristiansund 

 

Nordmøre IPR er sammen med Helseforetaket og Kristiansund kommune i styringsgruppen for et 

felles utviklingsarbeid for DMS. Prosjektet er finansiert i et spleiselag mellom kommunene på 

Nordmøre og Helse Møre og Romsdal HF. 

 

Nordmøre IPR er representert i styringsgruppen med Kjell Neergaard som leder, Ingrid Rangønes og 

Birgit Iversen Eckhoff som medlemmer, samt Gunhild Eidsli og Ellen Engdahl som observatører 

 

 

 

 

 

https://www.nipr.no/_f/if7932f5e-0901-4ccb-b59e-86adf49d6be4/fodetilbudet-i-nordmore-og-romsdal.pdf
https://www.nipr.no/_f/i7fe25d66-cb01-43dd-87d9-adbdcc757cc2/200218-uttale-om-rehabiliteringsprosjektet.pdf
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Tjenester fra Helse Møre og Romsdal HF:  

Helse Møre og Romsdal HF har vedtatt sine tjenester i DMS i konseptfaserapporten. I tillegg vedtok 

HMR et utvidet tjenestetilbud i styresak «Justert innhald i SNR Kristiansund» fra 14.10.2020.  

 

Tjenester vedtatt i konseptfasen:  

• Billeddiagnostikk og laboratorietjenester 

• Kirurgi innen ortopedi og gynekologi 

• Medisinsk dagbehandling 

• Poliklinikk innen kirurgi og ortopedi, gynekologi, ØNH, hud inkl. lysbehandling, nevrologisk, 

cytostatika (kreftbehandling), medisinsk og geriatri 

• Hørselstilbud/høresentral – Dialysebehandling - Palliative tjenester 

• Ambulanse/prehospitale tjenester  

 

Tjenester vedtatt i HMR styresak i 2020: «Justert innhald i SNR Kristiansund» 

• Utvidet ortopedisk tilbud – Tannbehandling – Barnepoliklinikk - Øye – AMD injeksjoner 

• Urologisk poliklinikk - Gastrolab/screeningsenter - Klinisk ernæringsfysiolog 

• Logoped - Læring og mestring 

 

I tillegg skal HMR vurdere om BUP og DPS poliklinikk (Psykisk helse) skal flyttes fra nåværende 

lokasjon til DMS. Det er opprettet en egen arbeidsgruppe som skal levere et beslutningsgrunnlag som 

skal styrebehandles i 2021.  

 

Kristiansund kommune har følgende kommunale tjenester etter vedtak i bystyret: 

• Tjenester fra enhet for psykisk helse og rus - Kommunale KAD-senger 

• Palliative senger og Intermediærsenger (utredes nærmere) 

• Kreftkoordinator - Demenskoordinator  

• Responssenter - Legevakt  

 

Kommunene på Nordmøre er i prosess hvor følgende tjenester vurderes innen følgende områder:  

• DMS som interkommunal kompetansearena 

o Fagnettverk – Opplæring - Koordineringsrolle/ arena - Responssenter for alle kommuner 

• Digitalisering - Felles ressurs- og kompetansearena opp mot Helseplattformen og for 

velferdsteknologi 

• Psykisk Helse og Rus 

o KAD senger i DMS - Kompetanse - Konsultasjonsteam 

• Legevakt – videreutvikling av eksisterende innhold 

• Rehabilitering – organisering av tjenester under DMS?  

• Kommuneoverlege - systemoppgaver (prosedyre, planverk, høringer mm) 

• Læring og mestring/Friskliv 

• Ressurspool for Kommunepsykolog og for Jordmortjeneste  
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Saker på dagsorden i 2020:  

• Ambisjoner ifht forskningsaktivitet og lokalisering av Helseinnovasjonssenteret og andre 

forskningsaktører. 

• Behov for konkretisering av innhold; - spesialisthelsetjeneste, tjenester fra Kristiansund kommune 

og interkommunale tilbud. 

• Navn på bygget: begrepet DMS har en negativ valør i befolkningen og styringsgruppa vedtok å 

utrede nytt navn.  

• Synergier mellom fagfelt (tverrfaglig og tverrsektorielt) - hvordan kan vi svare ut mandat og 

ambisjonsnivå i prosjektet?  

• Eie- og driftsforhold – hvem skal eie bygget i framtiden? HMR ønsker å avhende/selge bygget.  

• Kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan: DMS-prosjektet har liten legitimitet og tillit i 

befolkningen på Nordmøre noe som gjør at tilslutning til SNR prosjektet som helhet vanskelig.  

Det viktigste arbeidet i prosjektet i 2021 er disponering av areal for de vedtatte og planlagte 

tjenestene.  

 

Finansieringsmodellen for helseforetakene (Magnussen-modellen) ble revidert i 2020 for 

intern fordeling mellom de regionale helseforetakene. Helse Midt-Norge har behandlet bruk av samme 

modell (Magnussen 2) for intern fordeling mellom de lokale helseforetakene. Nordmøre IPR støttet 

innføring av samme modell:  

- Det vises til tidligere felles uttalelse 29. september 2020 fra de tre regionrådene i Møre og 

Romsdal, med krav om rettmessig fordeling mellom helseforetakene. Helse Møre og Romsdal 

HF har effektivisert betydelig de siste årene, og har laveste kostnadsindekser i Helse Midt-

Norge. På tross av dette har Helse Møre og Romsdal HF hatt betydelige årlige underskudd. 

Dette indikerer at foretaket har vært underfinansiert over mange år.  

Høringsuttalelse om ny finansieringsmodell i Helse Midt-Norge.  

 

Helse Midt-Norge vedtok ny finansieringsmodell i 2021 som økte finansieringsrammen for Helse Møre 

og Romsdal med kr 177 millioner. 

 

Samarbeidsutvalget Nordmøre ble etablert i 2014 med formål å være en arena mellom 

deltakerkommunene for å øke bredden og mulighetene i helse- og omsorgstilbudet ved 

interkommunalt samarbeid. I tillegg skal forumet initiere og være pådriver for faglig utvikling og 

samordning mellom kommunene. Utvalget består av helselederne i kommunene som ledes av Gunhild 

Eidsli, ass. kommunedirektør i Surnadal. Det har vært et aktivt år i forbindelse med reforhandling av 

samhandlingsavtalene, utredning av interkommunale tjenester i DMS, samt dialog inn mot HMR 

gjennom Lokalt Samhandlingsutvalg. Nordmøre IPR oppnevner mange representanter til ulike utvalg,  

arbeidsgrupper og prosjektgrupper gjennom et år, så også i 2020. Det kan være oppgaver initiert fra 

sentrale myndigheter, i samhandling med helseforetaket eller fra kommunene selv. 

https://www.nipr.no/_f/i3229f278-bc1e-4a66-8ed0-48fddcda4210/2020-11-30-horing-fra-nordmore-ipr-ang-finansieringsmodell-i-hmn.pdf


  

24 

 

Se oversikt i kap. 6. 

 

Deltakerkommuner Representant 

Averøy  Kjetil Leirbekk og Anne Marit Sylthe 

Aure Geir Nielsen 

Gjemnes Ragnhild Kleive  

Kristiansund Siv Iren Stormo Andersson og Haakon Knudsen 

Smøla  Ingeborg Johnsrud Dyrnes 

Sunndal  Britt Iren Bæverfjord 

Surnadal  Gunhild Eidsli 

Tingvoll  Siri Holmeide Vangen 

 

Gunhild Eidsli har vært leder av nettverket siden 2015. Sekretæroppgaven har gått på omgang. 

 

Helseressurs i Nordmøre IPR 

For å styrke samarbeidet med HMR og understøtte det helsefaglige samarbeidet mellom kommunene 

ble det i 2020 annonsert etter 50% stilling som Konsulent helse. Det viste seg krevende å få aktuelle 

søkere til en 50% stilling, og det ble ingen ansettelse.  

 

Regionrådet har over tid deltatt i møter med KS og de andre regionrådene i Møre og Romsdal om å 

vurdere en felles kommunal samhandlingsfunksjon. KS engasjerte Møreforsking for å utrede 

behovene og kartlegge ressurser for en slik funksjon. Rapporten ble ferdigstilt i 2020 med anbefaling 

om at kommunene har en felles 50% stilling som Regional Samarbeidskoordinator for å bistå 

kommunene i samarbeidet med HMR. Ressursen kunne gå på omgang mellom regionene. Det er 

mulig å søke om tilskudd om en felles interkommunal helseressurs fra Helsedirektoratet. I høringen 

støttet Nordmøre forslaget for på den måten å styrke kommunenes samarbeidsressurser (høring 

2021). Det var dessverre ikke interesse for dette i resten av fylket. 

 

Høringsuttalelse KS om Regional Samarbeidskoordinator 

 

Helseområdet er et omfattende arbeidsområde som vil få stadig større betydning for kommunene. Det 

jobbes videre med finne en løsning for å styrke Nordmørskommunenes samarbeid med HMR.  

 

Helseplattformen  

I januar 2019 ble det sendt invitasjon til kommunene på Nordmøre om et felles prosjekt for 

kommunenes videre arbeid med Helseplattformen. Atle Betten ble engasjert som prosjektleder for  

Nordmøre. Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny pasientjournal ved sykehus, kommuner, 

fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Helse Midt-Norge og Trondheim kommune er 

ansvarlig/eiere av anskaffelsen, men alle Nordmørs-kommunene er med via opsjonsavtaler, på linje  

https://www.nipr.no/_f/i42e76af9-701b-4da6-aed0-53e9372801e5/uttalelse-til-ks-om-regional-samarbeidskoordinatordocx.pdf
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med alle de andre 65 kommunene i Midt-Norge. Helseplattformen er også pilot for den nasjonale 

målsettingen «Én innbygger – én journal» og har med dette en nasjonal forankring.  

 

Statsforvalteren har for 2020 bevilget kr 1.200.000 i skjønnsmidler som dekker utgifter til prosjektleder 

og fagpersonell fra Nordmørs-kommunene som er direkte engasjert i prosjektet. Styret i IKT Orkide er 

styringsgruppe og faggruppe Helse/omsorg er referansegruppe, og som oppdateres på prosjektet en 

gang pr måned. 

Prosjektleder holder kontakten med kommunene gjennom referansegruppen og i andre 

sammenhenger, bl.a. gjennom nyhetsbrev. Tillitsvalgte er også oppdatert på status. Våre kommuner 

bidrar aktivt i utformingen av selve løsningen gjennom 3 fageksperter i ulike grupper. Prosjektleder har 

hatt jevnlig møter også med disse. 

 

Helseplattformen er et prosjekt med høy risiko både med hensyn til kostnader, funksjonalitet og 

framdrift. IKT Orkide har derfor gitt kommunene et faglig råd om å avvente en opsjonsutløsning inntil 

man har sett løsningen i produksjon mellom Helseforetak, kommune og fastleger. Kristiansund 

kommune og Rindal kommune har positive vedtak på opsjonsutløsning, mens de øvrige 7 

kommunene avventer, men det er opp til kommunene til selv å vurdere om man ønsker å følge 

kommunene Kristiansund og Rindal. 

 

3.6 Statlige arbeidsplasser 

 

Prosjekt Statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal videreføres som prosjekt inn under Møre og 

Romsdal 2025. Daglige ledere i regionrådene/IPR deltar i arbeidsgruppen for prosjektet, sammen med 

representanter fra statsforvalteren og fylkeskommunen. 

 

Status fordeling av statlige arbeidsplasser mellom regionene og regionsentrene pr. 01.01.2021 

Regionene Antall    Andel av statlige             Regionsenter Endring i 2020 

Kristiansund-regionen   1.525         14% 1.197      14% -8 

Molde-regionen   3.159         30% 2.854      34% -7 

Ålesund-regionen   6.032         56% 4.454      52% +228 

 10.716       100% 8.505    100%  

 

Fordelingen mellom regionene har holdt seg relativt konstant over tid, men utviklingen siste par årene 

gjør at Ålesund/Sunnmøre har styrket seg betydelig ift. de andre regionene og regionsentrene. Tallene 

fordelt på regioner er fra Møre og Romsdal fylkeskommune ifm. møte for prosjektet april 2021.  

 

Endring av statistikken og begrensninger som følge av GDPR gjør sammenligninger med tidligere år 

mer usikker. Kristiansund og Molde hadde i 2020 en nedgang på henholdsvis 8 og 7 årsverk, mens  



  

26 

 

 

Ålesund hadde en økning på 228. Økningen i Ålesund skyldes hovedsakelig at NTNU Ålesund var ute 

av statistikken i 2019. (SSB: 13122 Sysselsatte pr. 4. kvartal i statsforvaltningen etter arbeidssted).  

 

Nordmøre har arbeidet med og vært involvert i flere saker gjennom året. Nedenfor følger en oversikt 

over Aktuelle saker og status for de ulike. 

 

I arbeid Kommentar 

NAV Ombud Aktualisert ifm NAV skandalen om behov for råd, veiledning og bistand. 

Harberg-utvalget leverte utredning i 2021 som ikke anbefaler å legge dette 

til Sivilombudet. Mest aktuelle alternativer:  

• Eget nasjonalt NAV Ombud 

• Desentralisert løsning knyttet til Pasient- og brukerombudet (POBO) 

POBO Møre og Romsdal er lokalisert i Kristiansund. 

NAV Arbeid og ytelser Samlokalisering av kontorene i Kristiansund og Molde fra 2023.  

- Et av Nordmøres største statlige kompetansemiljø, utenom sykehus og 

politi. En sak av veldig stor betydning for å styrke statlige 

kompetansearbeidsplasser i Kristiansund.  

Statens Barnehus 

 

Kristiansund arbeider for satellitt av Ålesund. Følges opp av Kristiansund 

kommune.  

FOUI-miljø Fylket jobber med egen FOI-strategi hvor Nibio, Norsøk og Nofima inngår. 

Nordmøre IPR har sammen med mange FOUI-miljø, bedrifter og kommuner 

sendt inn høringsuttalelse i 2021. 

Status prosjekter 

AVKLART 

Kommentar 

Kriminalomsorgen Høsten 2020 ble det lagt frem forslag om overgang til en ny 

organisasjonsmodell for Kriminalomsorgen, der regionnivået skulle bort og 

enhetene i Møre og Romsdal skulle ledes fra Trøndelag. Fylkesutvalget 

argumenterte da for at Kriminalomsorgen skulle ha lokal ledelse i Møre og 

Romsdal. Forslaget om å omorganisere Kriminalomsorga har senere ikke 

fått flertall i Stortinget. 

Politiet i MR Vedtatt i 2020 omorganisering fra 4 til 2 geografiske driftsenheter, med 

ledelse i Ålesund for Sunnmøre og i Kristiansund for Nordmøre og Romsdal 

Helseinnovasjonssenteret, 

Kristiansund 

Fast bevilgning i Statsbudsjettet 2020 med kr 10 mill. i årlig 

grunnfinansiering. 

Trafikkstasjonene Det var ikke politisk flertall for å gjøre endringer fra dagens situasjon (2020).  

Forslag fra SVV var å videreføre skranketjenester, teoriprøver, førerprøver 

for lette og tunge kjøretøy samt MC i Kristiansund. Kontroll av store og lette 

kjøretøy flyttes til kontrollstasjon på Bergsøya. Videreføre skranketjenester 
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og teoriprøver samt førerprøver for lette kjøretøy på Sunndalsøra, men 

førerprøver for MC avsluttes.  

Tingretten og 

jordskifteretten 

Møre og Romsdal Tingrett etableres med sorenskriver i Ålesund. 

Tilsvarende for Jordskifteretten. Enighet mellom regjeringen og FrP ifm. 

forhandlingene om revidert Statsbudsjett for 2020.  

Kristiansund Tingrett og Nordmøre Jordskifterett avvikles som egne 

enheter. Ved evt. regjeringsskifte har SP varslet omkamp. 

Domstolkommisjonen foreslo Møre og Romsdal Tingrett med 

avdelingskontor i Kristiansund. Jordskifteretten i Surnadal var foreslått 

flyttet til Kristiansund.  

Nasjonalt Eldreombud Regionrådet og fylkeskommunen fremmet Kristiansund, men ombudet ble 

lagt til Ålesund.  

IMDI Fylket legger 2 stillinger til Campus Kristiansund. 

Nasjonalt Våpenregister Regionrådet og fylkeskommunen fremmet Kristiansund. POD foreslår 

fortsatt desentralisert løsning. 

Mattilsynet Nåværende struktur opprettholdes med kontor i Kristiansund og Surnadal. 

Konfliktrådene Strukturen er endret, med Kristiansund og Ålesund som lokaliseringssteder, 

men ledet fra Ålesund. 

Skatteoppkreving Ansvar for og arbeid med skatteoppkreving blir 1. juni 2020 flyttet fra 

kommunene til Skatteetaten med kontor i Ålesund, Kristiansund, Molde, 

Surnadal og Ulstein.  

 

Det vises her til relevante uttalelser: - oversikt over alle uttalelser i kap. 5.  

• Høring på NOU 2019: 17 om Domstolstruktur 

• Uttalelse om Domstolstruktur 

• Uttalelse om fylkeskommunale arbeidsplasser 

 

I 2019 fikk Møre og Romsdal tilført nye statlige arbeidsplasser: 

• Molde - Nasjonalt fergekontor og Tilsyn med private barnehager 

• Ålesund – Nasjonalt Eldreombud og Senter for et aldersvennlig Norge 

 

Det er positivt at Møre og Romsdal tilføres nye statlige arbeidsplasser, men det er en betydelig 

utfordring i prosjektet at skjevheten mellom regionene i 2019-2020 har utviklet seg motsatt av de 

omforente ambisjonene for prosjektet.  

 

 

 

 

https://www.nipr.no/_f/i311315e7-1d39-4c05-9d61-f0004945ed85/nordmore-regionrad-horingsuttalelse-domstolstruktur.pdf
https://www.nipr.no/_f/i1e07c7b1-04f6-43d1-af8f-01747919abb7/nordmore-ipr-uttalelse-domstolstrukturdocx.pdf
https://www.nipr.no/_f/i72077949-aee6-48a0-b787-5c3f094dccd2/uttalelse-om-fylkeskommunale-arbeidsplasser.pdf


  

28 

 

 

Regjeringens retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser (datert 08.11.19) underbygger 

fylkets anbefalinger om at Kristiansundsregionen må prioriteres ved lokalisering av statlige 

arbeidsplasser; 

 

• ei fordeling av statlege arbeidsplassar som bidreg til å utvikle robuste arbeidsmarknader i alle 

delar av landet 

• å redusere dei samla negative verknadene som bortfall av statlege arbeidsplassar har for 

kommunar og arbeidsmarknadsregionar 

 

Det er behov for en betydelig styrking av arbeidsmarkedet i regionsenteret Kristiansund som har under 

100% arbeidsplassdekning. Det må tilføres, etableres og bygges opp både private og offentlige 

arbeidsplasser. Dette er et arbeid som både Nordmøre og hele fylket må stå samlet om. 

 

Helseinnovasjonssenteret 

Regionrådet tok i 2015 initiativ til Helseinnovasjonssenteret (HIS) som et kompetansesenter for 

fremtidens helsetjeneste. Helseinnovasjonssenteret er med i flere forskningsprosjekter innenfor helse 

og velferdsteknologi, og HIS har også nasjonal 

ambisjon om å bli kompetansesenter for samhandling, 

velferdsteknologi og helseinnovasjon i tråd med 

nasjonal helsepolitikk. HIS ble etablert som AS i 2019 

med eiere fra kommunene på Nordmøre, Møre og 

Romsdal fylkeskommune og Helse Møre og Romsdal 

HF. Målsettingen er å få en enda større regional 

bredde på eiersiden av selskapet.  

 

Det var en stor dag da Helseinnovasjonssenteret AS fikk fast post på Statsbudsjettet fra og med 2020.  

Styret i 2020 har bestått av f.v. Olaug Haugen, rådmann Fitjar kommune, nestleder Arne Ingebrigtsen, 

rådmann Kristiansund kommune, Ellen Engdahl som møtende vara, Helge Ristesund, rådgiver HMR, 

styreleder Bodil P. Hollingsæter, spesialrådgiver Innovasjon Norge og Kristoffer B. Jenssen, teamleder 

entreprenørskap, forskning og innovasjon i fra Møre og Romsdal fylkeskommune, 

 

 

3.7 Kraftsituasjonen for Nordmøre og Romsdal 

 

Gjennom 2020 har Statnett og lokale energiselskap ledet en dialog- og utredningsprosess med 

kommunene og næringslivet i regionen under navnet Næring & Nett. Formålet var å kartlegge 

konkrete og mulige fremtidige planer for kraftbehov i regionen, og så utrede alternative løsninger som 
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skal legge til rette for næringsutvikling i Nordmøre og Romsdal frem mot 2065.  

 

Det er avgjørende for fremtidig nærings- og samfunnsutvikling på Nordmøre at det planlegges for en 

nettkapasitet og forsyningssikkerhet som sikrer kraft til fremtidige kraftkrevende næringsprosjekter og 

for elektrifiseringen av transportsektoren til havs og på land, og som vil prege hele samfunnet i årene 

som kommer.  

 

Både næringslivet, kommunene og Nordmøre IPR har engasjert seg sterkt i denne saken gjennom 

året.  

 

I starten av 2021 presenterte Statnett følgende ulike alternative løsninger.  

 

 

Statnetts forslag til hvilke alternativer som skulle utredes videre (alt. 2 og 3) omfattet ikke ny 420 kV-

linje for Nordmøre. Dette mener vi vil begrense mulighetene for Nordmøre, og det var et samlet krav i 

Nordmøre og Romsdal om at alt. 5 og 6 også må inngå i de videre utredningene. Statnett tok dette til 

etterretning og videre utredninger omfatter også disse alternativene. Dette er en viktig sak som 

Nordmøre IPR følger tett opp i 2021. 

 

Brev til Statnett i 2021.  

 

 

 

https://www.nipr.no/_f/idf63be17-78e0-47ea-ac03-b48cbb28840c/brev-statnett-fra-kommunene-pa-nordmore-210319.pdf
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3.8 Havbruksbeskatning 

 

Etter mange års kamp fikk havbrukskommunene anerkjennelse for at de skulle få en andel av 

inntektene fra næringen gjennom opprettelse av Havbruksfondet i 2016. Inntekter fra vederlag for 

tildeling av ny kapasitet skulle fordeles med 20% til staten og 80% til kommunal sektor. Kommunene 

sin andel skal fordeles gjennom Havbruksfondet. I 2019 la det regjeringsoppnevnte 

Havbruksskatteutvalget frem sin utredning med forslag til ny modell med en overskuddsbasert 

grunnrenteskatt på 40%. Det ble raskt tydelig at både havbruksnæringen og kommunene heller ville 

videreføre ordningen med Havbruksfondet, på gjeldende prinsipper og fordeling.  

 

I forslag til statsbudsjett for 2021 la regjeringen frem sin innstilling om at kommunene får til fordeling 

en fast sum i 2020 (kr 2,25 mrd.) og i 2021 (kr 1 mrd.), med tillegg av innføring av en ny 

produksjonsavgift på 40 øre pr kilo laks. Fra 2022 vil kommunene få 40% av salgsinntektene og årlig 

produksjonsavgift (anslått kr 500 mill.) lagt til Havbruksfondet. Dette ble vedtatt som del av 

forhandlingene med FrP. 

 

Kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund og Smøla er medlemmer i NFKK (Norske fjord- og 

kystkommuner), og nestleder i Nordmøre IPR er også medlem i styret i NFKK. Nordmøre IPR har hatt 

god dialog med NFKK i prosessen. 

Havbrukskommunene mente at en nedgang i den kommunale andelen fra 80% til 40% var i konflikt 

med enigheten som lå til grunn for Havbruksfondet, og gjennom 2020 var det stort engasjement og til 

slutt skuffelse i kommunene for vedtaket om ny fordelingsmodell i Stortinget.  

 

Høringssvar om innføring av avgift på produksjon av fisk. 

Høringssvar Skattelegging av havbruksvirksomhet.  

 

 

3.9  Tjenestesamarbeid 

 

Interkommunale samarbeid om Plan, klima og bærekraft  

 

Prosjekt Plansamarbeid Nordmøre  

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har bevilget midler til et 3-årig prosjekt i perioden 2019-2022. Alle 

medlemskommunene i Nordmøre IPR deltar. Målet med prosjektet er å styrke utviklingen og 

samarbeidet på Nordmøre gjennom mer koordinert samfunnsplanlegging på tvers av kommunene. 

Kommunedirektørkollegiet er styringsgruppe for prosjektet. Statsforvalteren og fylkeskommunen er 

invitert som observatører, og bidrar ellers med faglig støtte og kapasitet i arbeidet. 

https://www.nipr.no/_f/i0f3b91f2-f76d-44ac-98d9-ea48ad0df33e/2020-12-15-horingssvar-innforing-av-avgift-pa-produksjon-av-fisk.pdf
https://www.nipr.no/_f/ibfceeb33-d5cf-465d-aee1-2dc930205078/uttalelse-til-nou-2019-18-havbruksskatteutvalget.pdf


  

31 

 

 

I 2020 arbeidet kommunene med kommunal planstrategi, og det ble utarbeidet en felles regional del 

om utviklingstrekk og utfordringer for Nordmøre som et viktig bidrag for å vurdere planbehovet i 

kommunene framover. Videre arbeidet alle kommunene på Nordmøre med å utarbeide ny 

kommuneplanens samfunnsdel, som gjennom satsingsområder, mål og strategier skal gi retning for 

utviklingen av kommunene på lengre sikt. Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for 

kommunens helhetlige planlegging, og et viktig styringsverktøy for de folkevalgte i kommunene. I 

forbindelse med dette arbeidet ble det arrangert en folkevalgtdag i januar på kommunehuset i Averøy, 

hvor formannskapene i alle kommunene var samlet for å arbeide med utviklingstrekk for Nordmøre og 

mulige felles satsingsområder framover. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ingrid Rangønes. 

 

Klimasnu v/statsforvalteren i Møre og Romsdal, Klimanettverket på Nordmøre og plansamarbeidet på 

Nordmøre inviterte til nettverkssamling om klimaperspektivet i samfunnsplanleggingen høsten 2020. 

Samlingen skulle bidra til at vi kan hjelpe hverandre i å planlegge gode klimamål og strategier.  

Derfor ønsket vi en samling der vi diskuterte og delte kunnskap/ideer knyttet til hvordan vi best mulig 

kunne få inn klimaperspektivet i kommunenes planverk. Ressurser fra Miljødirektoratet, Viken 

fylkeskommune, KS og statsforvalteren bidro med gode faglige innlegg i samlingen.  

 

Klimanettverk Nordmøre  

Aure, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Gjemnes, Smøla og Kristiansund kommuner er medlemmer i 

nettverksgruppen, støttet av representanter fra fylkeskommunen og statsforvalteren.   

 

Nettverket har hatt 3 fysiske og 7 digitale gruppemøter i 2020. Fem av sju kommuner har kommet i 

gang med å bruke CEMAsys klimaregnskapsprogram som kunnskapsgrunnlag for 

kommuneorganisasjonen klimagassutslipp. Noen av kommunene har også etablert en egen 

klimagruppe som bidrar med klimaregnskapet og generelt klimaarbeidet i kommunen.  
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Klimanettverksgruppen satser mye på å styrke samarbeidet mellom klimaarbeid og det løpende 

kommunale planarbeidet. Uten vedtatte effektive klimatiltak i kommunale budsjett vil reduksjon i 

klimagassutslippene gå svært sakte.  

 

Klimaprosjekt  

Nordmøre IPR søkte i 2020 Klimasats-midler til et prosjekt kalt «styrking av klimaperspektivet i 

kommunale planer», og fikk innvilget søknaden. Hovedmålet med prosjektet er å styrke 

gjennomføringsevnen i kommunale klimatiltak. Kommunene vil styrke klimafokuset i planleggingen 

ved at klimatiltak er tydeliggjort i alle planbeskrivelser. Vi skal iverksette prosesser som gjør at 

klimaperspektivet i den enkelte kommunes planarbeid også styrkes på lengre sikt.  

Prosjektperioden er tenkt fra mai 2021 og i ett år. Det er naturlig at dette prosjektet kobles tett opp mot 

plansamarbeidet og klimanettverket på Nordmøre.  

 

Bærekraft  

Alle kommunene på Nordmøre er med i Møre og Romsdal 

fylkeskommune sin satsing som Bærekraftfylke, hvor et av 

målene er at bærekraftmålene må bli en del av samfunns- og 

arealplanleggingen i både fylkeskommune og kommuner. 

Klimaarbeidet på Nordmøre har også fått et «ekstra løft» 

gjennom det fylkeskommunale bærekrafts-samarbeidet i Møre og  

Romsdal. De fleste av medlemmene i klimagruppen har også et ansvar relatert 

til «Bærekraftfylket». Tingvoll har etablert et senter for arealforvaltning og naturmangfold. Målet med 

prosjektet er blant annet å bidra til realisering av Bærekraftfylket Møre og Romsdal, ved å produsere 

og dele kunnskap om areal, naturmangfold og verdiskaping. De øvrige kommunene på Nordmøre 

støtter opp om prosjektet som bærekraftsenter for hele regionen.  

 

IKT ORKidé er et formalisert interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27. Kommunene 

som deltar i samarbeidet er Aure, Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal 

og Tingvoll. Det er fem faste ansatte som betjener samarbeidet sammen med egne ansatte i 

kommunene. Samarbeidet sørger for etablering og drift av felles IKT løsninger for 

medlemskommunene, og har nå felles løsninger for de fleste IKT løsningene. Vårt IKT samarbeid 

framstår som et av de best etablerte IKT samarbeidene i landet. 

 

Koronasituasjonen medførte et digitaliseringsfokus vi ikke har opplevd før. Når fysisk oppmøte ikke ble 

mulig måtte digitale møteplasser ta over, både for publikum/innbyggere, klienter, politikere og andre. 

Fjernmøter, digitalt førstevalg og selvbetjeningsløsninger har vært sentrale satsingsområder.  

 

Det utarbeides egen årsmelding for IKT ORKidé. 

 

 

https://www.iktorkide.no/tjenester/arsmelding-2020/
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Nettverk Nordmøre  

Nettverk Nordmøre er et samarbeid mellom de åtte 

kommunene på Nordmøre på oppvekstområdet. 

Nettverket er en overbygning for 11 regionale 

nettverk for ulike aktører, som hovedtillitsvalgte og 

oppvekstledere, kommuneledere politisk og 

administrativt, PPT, utviklingslærere, ledere og 

utviklingsgrupper i barnehager og skoler.  

 

I perioden 2016 – 2020 arbeidet nettverket med et 

eksternt og kommunalt finansiert utviklingsarbeid, i 

samarbeid med Statsforvalteren i Møre og 

Romsdal, KS, IMTEC, NTNU og Dronning Mauds 

Minnes høyskole (DMMH). Hovedmålet for arbeidet er at barn og unge på Nordmøre skal få skape og 

leve meningsfulle liv. I tillegg til de profesjonelle og politiske aktørene, er barna, foreldre, andre 

kommunale sektorer, frivillige lag og organisasjoner og nærings- og samfunnsliv involvert i 

samskaping og utvikling av gode oppvekstvilkår. Denne breie tilnærmingen er basert på nasjonal og 

internasjonal forskning på utdanningsområdet. Dette er også sentralt i samfunnsutvikling i tråd med 

FNs bærekraftmål og utvikling av Kommune 3.0. Prosjektet «Sammen skaper vi fremtiden – region 

Nordmøre 2040» er banebrytende og har fått stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Ideene 

som ligger til grunn er med på å utvikle ny praksis i hele oppvekstsektoren på Nordmøre. Nettverk 

Nordmøre er med i et samarbeid med OECD, hvor målet er å utvikle et felles rammeverk for relevant 

kompetanse i 2030.  

På grunn av den pågående korona- epidemien, er hovedprosjektet utvidet med 1. halvår 2021. 

Kommunene i samarbeidet vil i løpet av våren 2021 gjøre politiske vedtak om hvordan samarbeidet 

skal videreføres. Surnadal kommune er foreslått som vertskommune for Nettverk Nordmøre. I 2020 

deltok nettverket på den globale utdanningskonferansen ICSEI 2020, og hadde innlegg i samarbeid 

med NTNU. En viktig del av arbeidet i nettverket 2020 har vært å gi støtte og hjelp til utvikling av 

praksis i barnehagen, skolene og PPT, i samarbeid med DMMH og NTNU. DMMH og NTNU bidra 

med både fagspesifikk og lederutvikling. Det er gjennomført flere egenvurderinger kommunalt og i 

enhetene, og følgeforskning av NTNU av hovedprosjektet. Vi ser at arbeidet har bidratt til 

kapasitetsbygging, synliggjort gjennom sammenheng i felles språk og begreper, verdigrunnlag, 

nettverksstrategier og distribuert lederskap. Det er bygd ned barrierer mellom ansatte, barnehage og 

skole, etater, profesjoner og kommuner. 

  

Egenvurderingene og følgeforskningen er en del av den politiske behandlingen, og gir et viktig 

grunnlag for arbeidet videre regionalt, kommunalt og i den enkelte barnehage og skole. Det kommer 

flere nasjonale tiltak som omhandler laget rundt barnet, som barnevernsreformen, rammeplan for 

SFO, forventning om økt tverrfaglig samarbeid og en inkluderende praksis. Dette vil gi kommunene  

 
 
Presentasjon av videre planer; Astrid Mogstad 
Høivik og Hilde Akselsen Andersen 
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nye utfordringer og muligheter, der det godt etablerte samarbeidet mellom kommunene på Nordmøre i 

Nettverk Nordmøre, kan bidra til fortsatt samskaping og utvikling av gode oppvekstvilkår. 

 

Nordmøre interkommunale Brann- og Redningstjeneste (NiBR) 

Etter et tidligere initiativ fra regionrådet ble det vedtatt å 

invitere kommunene på Nordmøre om å delta i utredning 

av felles brannvern og redningstjeneste på Nordmøre. 

Nordmøre interkommunale Brann- og Redningsvesen ble 

operativt fra 1. januar som et resultat av at kommunene 

Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure gikk sammen om et 

felles brannvesen på Nordmøre.  

Kommunene Gjemnes, Sunndal og Tingvoll vedtok å inngå 

i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR)  

sammen med Molde, Rauma og Aukra, operativt fra 1. januar 2020. 

 

 

3.10 Samarbeid regionråd 

 

Nordmøre IPR har etablert en felles samferdselsgruppe sammen med Orkdalsregionen (nå IPR 

Trøndelag sørvest, lakseregionen) med fokus på samferdselsløsninger og -tilbud med betydning for 

verdiskaping og utvikling av felles region på tvers av fylkesgrensene. Til sammen representerer vi 17 

kommuner og rundt 100.000 innbyggere. 

 

Regionrådene i Møre og Romsdal har utarbeidet et felles «prosjekt» om økt samarbeid fra og med 

2020, men pandemien har medført at samlinger rundt om i fylket ikke kunne gjennomføres. Blant 

annet var det planlagt samling under The North West i Ålesund. 

 

I forbindelse med deltagelse på Nordmørskvelden 

var dette tema på Regionrådsmøtet i februar i 

Kristiansund hvor følgende aktuelle 

samarbeidsområder/tema ble presentert: 

• Felles møter  

• Felles innsats for regionale rammebetingelser 

• Aktuelle samarbeidsområder: 

o Kompetanseutvikling og rekruttering 

o Flere statlige arbeidsplasser 

o Omdømme og attraktivitet 

o Fremtidens helsetjenester 

 

 
Sunnmøre regionråd v/Jan Kåre Aurdal og 
Romsdal regionråd v/Alf Reistad og 
Nordmøre IPR v/Ellen Engdahl 
presenterte aktuelle samarbeidsområder. 

 
 

 

Signering av brannsamarbeid; rådmenn 
Håvard Sagli, Berit Hannasvik, Arne 
Ingebrigtsen, Birgit I. Eckhoff og brannsjef 
Kjell Inge Mathisen.   
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o Klimasatsing og bærekraft 

o Samferdsel 

o Kraftsituasjonen 

 

Basert på felles søknad innvilget Statsforvalteren kr 300.000 til et samarbeidsprosjekt mellom 

regionrådene. Som følge av situasjonen har samarbeidet gjennom 2020 primært vært knyttet til 

digitale møter og felles uttalelser.  

 

 

3.11 Kommunedirektørkollegiet 

 

Kommunedirektørkollegiet har faste månedlige møter.  

Formålet med kollegiet er at kommunedirektørene har et   

felles forum for å diskutere administrative og   

kommunefaglige saker. Kollegiet utgjør en   

støtteressurs for Representantskapet og fungerer  

også som styringsgruppe for flere prosjekter og tiltak. 

Daglig leder av Nordmøre IPR er koordinator. 

 

Kommunedirektørkollegiet har hatt følgende saker på agendaen; 

− Fagutvikling og kompetanseoverføring i kollegiet 

− Revisjon av Samhandlingsavtalene mellom kommunene og HMR  

− Prosjekt Plansamarbeid på Nordmøre (styringsgruppe) 

o Klimanettverket på Nordmøre 

o Klimaprosjekt 

− Bærekraftsfylket Møre og Romsdal og betydningen for kommunene og for Nordmøre IPR 

− Videreutdanning av barnehagelærer og helsesykepleier 

− Samarbeid mellom kommuner og HiM om rekruttering av sykepleiere og vernepleiere i 

«Kompetanse Helse» 

− Rekrutteringsmessen «Bli med hjem» (avlyst pga. korona) 

− Statlige arbeidsplasser 

− Marine grunnkart for Møre og Romsdal 

− Ny organisering av regionrådet 

− Statlige krisepakker til kommunene 

− Samarbeid smittevern 

− Spesialisthelsetjenesten på Nordmøre 

− Interkommunale tjenester i DMS og status DMS Kristiansund 

− Helseressurs for å styrke samarbeidet mellom kommunene, og mellom kommunene og HMR 

− Kartlegging av mulige interkommunale samarbeidsområder 

 

Berit Hannasvik ble valgt 
som ny leder av 
Kommunedirektørkollegiet 
i 2020. 
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− Kapasitet på skolebussen (brev og møter med fylkeskommunen) 

− Rehabiliteringsprosjektet 

− Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid 

− IKT Orkide og ny organisering 

− Helseplattformen 

− Campus Kristiansund 

− Markering av 30-års jubileum 

 

I september ble Randi Dyrnes etterfulgt av Berit Hannasvik som leder av kollegiet for 2 år.  

Knut Haugen ble valgt som nestleder etter Birgit Eliassen. Tusen takk for stor innsats for det 

nordmørske fellesskapet gjennom flere år.  

 

 

4. Møtevirksomhet regjering og storting 

 

Møtevirksomheten i 2020 har i stor grad foregått via Teams. Nedenfor er møter i egen regi, og i tillegg 

har kommuner og Mørebenken deltatt på flere teams-møter i regi av bl.a. KNN med ulike tema. 

 

08.02.2020 Samferdselsminister Jon Georg Dale, Nyttårskonferansen, Molde 

• Sykehusveien Kristiansund sentrum – Hjelset 

 

19.10.2020 Hele Mørebenken - Teams 

• Kort info om Nordmøre IPR og status Nordmøre  

• Samferdsel  

o Merknad NTP E39 Astad – Bjerkeset  

o Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden  

• Statlige arbeidsplasser  

o NAV Arbeid og ytelser & NAV Ombud  

• Andre saker  

o Jappe Ippes folkehøgskole  

o Miljøkrav i offentlige anbud  

o Statens ansvar for samfunnssikring  

o Kommunene og Statsbudsjettet 2021 

 

05.02.2019 Mørebenken v/Helge Orten - Teams  

 

• E39 Astad - Bjerkeset 
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5. Brev og uttalelser fra Nordmøre IPR 

 

Alle brev og uttalelser kan leses på våre hjemmesider: Uttalelser 2020 - Nordmøre IPR 

(nipr.no) 
 

Dato Mottaker Tema 

 15.12.20 Skatteetaten 
 

Høringssvar innføring av avgift på produksjon av fisk 

 30.11.20 Helse Midt-Norge RHF 
 

Høringsuttalelse om ny finansieringsmodell i helse 

Midt-Norge 

 12.11.20 Justiskomiteen, Justis- og 

beredskapsdep., Mørebenken 
 

 Regjeringens forslag vil føre til at domstoler blir lagt 

ned! 

 09.10.20 Møre og Romsdal fylkeskommune Innspill til konsept for hurtigbåtsambandet Trondheim – 

Hitra/Frøya - Kristiansund 

 08.10.20 Pressemelding  
 

 E39 Astad – Bjerkeset i NTP 

 29.09.20 HMN v/styreleder  
 

Krav om rettmessig fordeling mellom helseforetakene. 

Felles uttalelse fra Nordmøre IPR, ROR og Sunnmøre 

Regionråd 

 07.09.20 Helse Møre og Romsdal Høringssvar – Utvikling av rehabiliteringstjenestene i 

Møre og Romsdal 

 19.06.20 Fylkeskommunene i Møre og 

Romsdal og Trøndelag, FRAM og 

Fjord1 
 

Fergetilbudet - en sentral livsnerve for Nordmøre 

 19.05.20 Justis- og beredskapsdepartementet Høring NOU 2019:17 Domstolstruktur 

 15.05.20 Statens vegvesen Høring Modulvogntog type 1 og 2 og 24-

metersvogntog på tømmervegnettet 

 12.05.20 Møre og Romsdal fylkeskommune 

v/Fylkeskommunedirektør og 

Samferdseldirektør 

Fylkeskommunen må umiddelbart ta ansvar for at 

skoleskyssen har tilstrekkelig kapasitet. 

Brev fra Kommunedirektørkollegiet. 7 

 17.04.20 Møre og Romsdal fylkeskommune 

Trøndelag fylkeskommune 

Felles innspill fra Nordmøre IPR og Orkdalsregionen 

om prioriteringer til transportområdet NTP 2022 - 2033 

 15.04.20 Fylkesordfører Møre og Romsdal Oppbygging av fylkeskommunale kompetansemiljø 

som del av Campus Kristiansund 

 28.02.20 Møre og Romsdal fylkeskommune 
 

Innspill om prioriteringer til transportområdet NTP 2022 

- 2033 

18.02.20 Helse Møre og Romsdal v/adm.dir. Uttale om Rehabiliteringsprosjektet 

04.02.20 Finansdepartementet Høringssvar NOU 18:2019 - Skattelegging av 

havbruksvirksomhet 

 

 

https://www.nipr.no/tjenester/aktuelt/uttalelser/uttalelser-2020/
https://www.nipr.no/tjenester/aktuelt/uttalelser/uttalelser-2020/
http://www.orkideportalen.no/download.cfm?downloadfile=C1484200-4A87-11EA-82CD0050568E492C&typename=dmFile&fieldname=filename
http://www.orkideportalen.no/download.cfm?downloadfile=7631BF50-4904-11EA-82CD0050568E492C&typename=dmFile&fieldname=filename
http://www.orkideportalen.no/download.cfm?downloadfile=414B6630-43DB-11E9-A13B0050568E492C&typename=dmFile&fieldname=filename
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 6. Representanter i utvalg/nettverk fra Nordmøre IPR/kommunene 

 

Arbeidsgruppe Hvem 

Forhandlingsutvalget for reforhandling av 

Samarbeidsavtalen kommuner og helseforetak 

Kjetil Leirbekk, Averøy kommune 

Vara Gunhild Eidsli, Surnadal kommune  

Klinisk utvalg for svangerskap/fødsel og barsel Siv Kristin Haugen, Kristiansund kommune 

Kirsti Lange, Kristiansund kommune 

Helse Møre og Romsdal arbeidsgruppe 

• Kronikerforløp somatikk 

Gro Sundet, Kristiansund kommune 

Helse Møre og Romsdal arbeidsgruppe  

• Rus og psykisk helse 

Liv Ingjerd Holten, Surnadal kommune 

 

Helse Møre og Romsdal arbeidsgruppe 

• Akuttutvalg Møre og Romsdal 

Askill Sandvik, Kristiansund kommune 

 

Helse Møre og Romsdal arbeidsgruppe 

• Klinisk samhandlingsutvalg barn og unge 

Gunn Inger Bredesen, enhetsleder helse og familie Surnadal 

kommune 

Helse Møre og Romsdal 

• Organisasjonsutviklingsarbeid om korttidspost i 

SNR  

Haakon Knudsen, Kristiansund kommune fra 2019. 

Helseplattformen 

• IKT-faglig referansegruppe 

Atle Betten, IKT ORKide 

Helseplattformen  

• Styringsgruppe opsjonskommunene 

• Organisering på Nordmøre 

 

 

Arne Ingebrigtsen, leder opsjonskommunene 

Atle Betten, prosjektleder, repr. fra kommunene 

KS kompetansenettverk E-helse 

• lokalt MR og regionalt 

Atle Betten, IKT ORKide 

HMR – kommunal medvirkningsgruppe SNR 

 

Siv Iren Stormo Andersson, Kristiansund kommune 

Gunhild Eidsli, Surnadal kommune 

Haakon Knudsen, Kristiansund kommune 

Britt Iren Bæverfjord, Sunndal kommune 

DMS Kristiansund - Styringsgruppe 

 

Kjell Neergaard, leder 

Ingrid Rangønes, medlem 

Birgit Eliassen/Birgit I. Eckhoff, medlem 

Gunhild Eidsli, observatør 

Ellen Engdahl, observatør 

Samarbeid Kompetanse Helse 

• Arbeidsgruppe 

Britt-Iren Bæverfjord, Sunndal kommune 

Siri Holmeide, Tingvoll kommune 

Ann-Kristin Sæther, Kristiansund kommune 

Ellen Engdahl, Nordmøre IPR 

Styret i Møre og Romsdal 110-sentral KF Ragnhild Helseth, Kristiansund kommune 

Eilif Magne Leirvik, Sunndal kommune (vara) 

Statlige Arbeidsplasser til Møre og Romsdal Ellen Engdahl, medlem arbeidsgruppe 
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HMR Prehospitale tjenester 

• Prosjektgruppe         

 

 

Jacob Herman Romijn, kommunelege Aure  

Bente Åsbø, fag og utviklingsleder, Storhaugen helsehus, 

KSU 

HMR Rehabiliteringsprosjekt  

• Styringsgruppe 

• Arbeidsgruppe eiendom 

Geir Nielsen, Aure kommune, vara Elisabet Sjåvik, KSU 

Trude Nordskag, HTV for fysioterapeuter i Kristiansund  

Roald Røsand, leder eiendomsdrift, Kristiansund kommune 

Møre og Romsdal 2025 

• En mer samordnet og utviklingsorientert offentlig 

sektor 

Kjell Neergaard, medlem referansegruppe 

Campus Kristiansund  

• Styringsgruppe 

Kjell Neergaard, medlem 

Fagskolen i Kristiansund  

• Fagskoleforum 

Ellen Engdahl, medlem 
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7 Årsregnskap 2020 

 

Årsregnskapet ble vedtatt i Årsmøtet 16.02.21. 

Årsregnskapet er utarbeidet av Kristiansund kommune som kontor-/driftskommune.  

 

 

Årsresultatet viser et mindreforbruk på kr 119.147,- som følge av tilskudd kr 100.000,- fra 

Statsforvalteren til hver av regionrådene for samarbeid i 2020. Samtidig utlignes lavere møte- og 

reisekostnader av høyere prosjektkostnader ved nye grafisk profil, nye hjemmesider og 

jubileumsprofilering. Fondsavsetningen pr. 1.1.2020 på kr 848.572,- samt med tillegg av mindreforbruk 

i 2020 ga en samlet fondsavsetning på kr 967.719,- pr. 31.12.2020. 

 

Revisjon inngår som del av revisjonen for Kristiansund kommune.  
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8. Vedlegg 

Vedlegg 1 Oversikt over Regionråds-/Representantskapsmøter og AU-møter (til 01.09.20) 

Det har vært 5 Regionråds-/Representantskapsmøter; 

Møtedokumentene finnes her. 

 

• 14.02.20 Årsmøte og Regionrådsmøte i Kristiansund 

 

Årsmøte ble åpnet og ledet av Kjell Neergaard 

Årsregnskap og årsrapport for 2019 samt budsjett og kontingent for 2020 ble godkjent. 

 

Regionrådsmøte 

Saksliste 

RM 01/20 Ny organisering og struktur v/Ellen Engdahl 

RM 02/20 Klimanettverk Nordmøre v/Kjetil Tore Fjalestad 

RM 03/20 Fylkesmannens halvtime v/Berit B. Lied 

RM 04/20 Samhandling spesialist- og primærhelsetjenesten 

- Samarbeidsavtaler v/Lena Waage 

- Status SNR og DMS v/Hand Chr. Ofstad og Joakim 

Varvin 

RM 05/20 Tema Samferdsel v/Kjell Neergaard og Ellen Engdahl 

RM 06/20 Samarbeid regionrådene v/Jan Kåre Aurdal, Alf Reistad og 

Ellen Engdahl 

RM 07/20 Referatsaker og uttalelser 

- Høring av Skattelegging av havbruksvirksomhet NOU 2019:18 

 

Tradisjonen tro inviterte regionrådet til Nordmørskveld med opera «Spelemann på taket» og med 

inviterte gjester fra Helse Møre og Romsdal, Helse Midt-Norge, fylkesordfører, fylkesmannen og fra 

Romsdal regionråd og Sunnmøre regionråd. 

 

Og så kom koronaen, og regionrådsmøtet som var planlagt i Aure i begynnelsen av mai ble avlyst. 

 

• Det ble erstattet av et Teams-møte 17. juni 2020 

 

Saksliste 

RM 08/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

RM 09/20 Sluttrapport rehabiliteringsprosjektet – informasjon og diskusjon  

v/leder styringsgruppen for prosjektet og Samhandlingsutvalget Nordmøre 

 

https://www.nipr.no/tjenester/moter/moter-2020/
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RM 10/20 Orienteringer 

RM 11/20 Nettverk Nordmøre – status og veien videre v/Astrid Mogstad Høivik 

RM 12/20 DMS Kristiansund – status og veien videre v/Joakim Varvin 

RM 13/20 Fergetilbudet på Nordmøre 

RM 14/20 Eventuelt 

- Forslag om Marin verneplan for Remlan og Griphølen v/Svein Roksvåg 

- Kystekspressens fremtid 

- Endring av utbetalinger fra Havbruksfondet  

 

• 3. og 4. september 2020  Regionrådsmøte og Konstituering av ny organisering på Smøla  

 

Saksliste 

Sak 15-20 Orienteringer 

Sak 16-20 Konstituering Nordmøre Interkommunalt politisk råd 

- Signering av Samarbeidsavtale 

- Valg av leder og nestleder; Kjell Neergaard og Ingrid O. Rangønes 

- Valg av valgkomite; Ingrid Waagen og Margrethe Svinvik 

Sak 17-20 Uttalelser 

- Utvikling av rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal 

Sak 18-20 Nettverk Nordmøre v/Astrid Mogstad Høivik 

Sak 19-20 Strategi - workshop 

Sak 20-20 Eventuelt 

 

• 5. og 6. november 2020  Representantskapsmøte på Tingvoll 

 

Saksliste 

Sak 21-20 Orienteringer 

Sak 22-20 Strategi 

- Forslag til Strategi 2023 og videre arbeid 

Sak 23-20 Samarbeidsstruktur i nye samarbeidsavtaler 

Sak 24-20 SNR Kristiansund og interkommunale avtaler v/Kjetil Leirbekk 

Sak 25-20 Samarbeidssaker for regionrådene v/daglig leder 

Sak 26-20 Tema Samferdsel  

- Kristin Sørheim, leder Samferdselsutvalget 

- Arild Fuglseth, samferdselsdirektør 

- Kjetil Strand, Statens vegvesen 

Sak 27-20 Fylkesmannens halvtime v/Rigmor Brøste 

Sak 28-20 Eventuelt 
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• 11. desember 2021 - Teams  

Saksliste 

Sak 29-20 Orienteringer 

- Forslag Årets regionbygger: Helseinnovasjonssenteret AS 

- Kompetanseplan Helse 

Sak 30-20 Strategi Nordmøre IPR  

Sak 31-20 Uttalelse om produksjonsavgift av fisk  

Sak 32-20 Uttalelse om omorganisering av Kriminalomsorgen 

Sak 33-20 Prognose regnskap 2020 

Sak 34-20 Budsjett 2021 

Sak 35-20  Referatsaker 

- Uttalelse finansieringsmodell Helse Midt-Norge 

 

Sak 36-20 Eventuelt  

 

 

Møter i Arbeidsutvalget frem til ny organisering 3. september 2020 

 

Saksdokumentene finnes her. 

 

08.01.2020 Kommunehuset Gjemnes 

Saksliste 

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 02/20 Godkjenning av protokoll fra møte 13.12.2019 

Sak 03/20 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 

Sak 04/20 Orkideprisen 2020 

Sak 05/20 Revidert Samarbeidsavtale HMR: Prosess høring 

Sak 06/20 Revidert Samarbeidsavtale: Prosess høring   

Sak 07/20 NTP: Prosess for innspill prioriteringer   

Sak 08/20 Medlem felles Samferdselsgruppe med Orkdalsregionen  

Sak 09/20 Årsmøte/Regionrådsmøte 14.02.20 

Sak 10/20 Jubileumskomite 

Sak 11/20 Eventuelt 

 

03.02.2020 Skype 

Saksliste 

Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 13/20 Godkjenning av protokoll fra møte 08.01.2020 

Sak 14/20 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 

https://www.nipr.no/tjenester/moter/moter-2020/
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Sak 15/20 Saker til Årsmøtet 14.02.20:  

                         Årsregnskap 2019, Årsberetning 2019, Budsjett 2020 og Kontingent for 2020 

Sak 16/20 Program regionrådsmøte 14.02.20 

Sak 17/20 Jobbmesse Oslo    

Sak 18/20 Høring Skattelegging av havbruksvirksomhet NOU 18:2019 

Sak 19/20 Eventuelt 

 

06.03.2020 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 

 

03.04.2020 Teams 

Saksliste 

Sak 28/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 29/20 Godkjenning av protokoll fra møte 06.03.2020 

Sak 30/20 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 

Sak 31/20 Prosjekt rehabilitering 

Sak 32/20 Status ny organisering av regionrådet 

Sak 33/20 Grafisk profil Nordmøre IPR 

Sak 34/20 Sak i fylkesutvalget om fylkeskommunale arbeidsplasser i Kristiansund 

Sak 35/20 Høringsuttalelse Domstolstruktur 

Sak 36/20 Aktuelle felles satsingsområder fra statlige krisepakker 

Sak 37/20 Eventuelt 

 

07.05.2020 Teams 

Saksliste 

Sak 37/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 38/20 Godkjenning av protokoll fra møte 3. april 2020  

Sak 39/20 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 

Sak 40/20 Driftsavtale Nordmøre IPR – Kristiansund kommune  

Sak 41/20 Navn DMS Kristiansund 

Sak 42/20 Uttalelse Domstolstruktur 

Sak 43/20 Helseressurs  
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Sak 44/20 HMR forskningsprosjekt om samhandling – oppnevning av representanter 

Sak 45/20 Sponsor «Kvinner midt i» 

Sak 46/20 Eventuelt 

 

05.06.2020 Teams 

Saksliste 

Sak 47/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 48/20 Rehabiliteringsprosjektet – sluttrapport v/Geir Nielsen 

Sak 49/20 Godkjenning av protokoll fra møte 7. mai 2020  

Sak 50/20 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 

Sak 51/20 Styremøte HMR 10.6.20 – innhold sak om fordeling 

Sak 52/20 Prosess Strategi Nordmøre IPR 

Sak 53/20 Program regionrådsmøte 17. juni 

Sak 54/20 Eventuelt 

Sak 55/20 Referatsaker  

 

02.07.2020 Teams 

Saksliste 

Sak 56/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 57/20 Godkjenning av protokoll fra møte 5. juni 2020 

Sak 58/20 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 

Sak 59/20 Regionrådsmøte 3.-4. september 2020 

Sak 60/20 Markering 30-års jubileum 

Sak 61/20 Eventuelt 

 


