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Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

RM 21/18

Status Helseplattformen v/Tor Erling Evjen, Trondheim kommune

Evjen gir en statusrapport på arbeidet med Helseplattformen. Atle Betten deltar i møtet.
Bakgrunn og begrunnelse for Helseplattformen (utarbeidet av Atle Betten)
Programmet Helseplattformen (www.helseplattformen.no) skal anskaffe og innføre ny og felles
pasientjournal for sykehus, kommuner, fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Helse Midt-Norge
og Trondheim kommune er hovedeiere i anskaffelsen, og alle kommunene i Midt-Norge herunder
kommunene tilsluttet IKT-Orkide kan tiltre anskaffelsen gjennom opsjonsavtalen. Kommunene i MidtNorge sine interesser er ivaretatt gjennom «Samarbeidsrådet for opsjonskommuner» som ledes av
rådmann Arne Ingebrigtsen fra Kristiansund kommune.
Helseplattformen er også en regional utprøvingsarena for det nasjonale målbilde «Én innbygger – én
journal». Det er bare i Midt-Norge at man får et gjennomgående elektronisk pasientjournalsystem
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(EPJ) både i spesialist- og primærhelsetjenesten. Helseplattformen støttes aktivt av Helse- og
omsorgsministeren og både Helse- og omsorgsdepartementet og direktorat for E-helse er aktivt med i
arbeidet rundt Helseplattformen.
I regi av direktoratet for E-helse arbeider nå de øvrige kommunene i Norge med en egen anskaffelse
for å bytte ut sine kommunale EPJ. Helse- og omsorgsministeren har uttalt at det ikke er aktuelt for
kommunene i Midt-Norge å inngå i denne prosessen siden midt har Helseplattformen som sitt
konsept.
Anskaffelsen som skal som nevnt resultere i en felles pasientjournal for kommuner, fastleger og
helseforetak strekker seg fra forprosjektet i 2012 til kontrakt med valgt leverandør april 2019. Etter at
Cerner trakk seg fra konkurransen tidligere i år står nå kun leverandøren Epic igjen. Epic vil levere sitt
endelige tilbud i løpet av november 2018. Kostnadene for anskaffelse og drift av Helseplattformen for
kommunene vil bli kjent i løpet av Q1/2019.
Helseplattformen på Nordmøre
Prosjekt «Helseplattformen på Nordmøre» inngår i det overordnede programmet i Midt-Norge, og i
parallell med tilsvarende prosjekter i de øvrige 11 kommuneregionene. Bakgrunnen for å etablere
«Helseplattformen på Nordmøre» er å sikre en vellykket innføring av Helseplattformen i alle
kommunene tilsluttet IKT-Orkide. Organisering og målbilde følger etter vedtak i «Samarbeidsrådet for
opsjonskommuner». Prosjektet bli leder av E-helserådgiver Atle Betten.
Fremtidig situasjon
Fremtidens pasient/bruker vil med Helseplattformen få tilgang til egne helseopplysninger, bedre
informasjon om diagnose, mer involvering i egen behandling, tettere dialog med helsetjenesten og en
helsetjeneste som oppleves som sammenhengende i overgangene mellom aktørene. De ansatte både
i primær- og spesialisthelsetjenesten vil få tilgang til delt informasjon om pasientene,
sammenhengende og standardiserte pasientforløp, beslutningsstøtte, samhandlingsverktøy og en
strukturert journal. Kommunene ønsker bedre verktøy for å arbeide forebyggende, bedre
analyseverktøy for styring og folkehelsearbeid, og bedre samhandlingsverktøy mot innbyggere og
spesialisthelsetjeneste. Disse målene er bare mulig å realisere dersom Helseplattformen innføres
både på sykehus, i kommunene, hos fastlegene og med gode innbyggertjenester.
Prosjektets formål
Helseplattformen vil erstatte journalsystemene for pleie- og omsorg, helsestasjoner, fysioterapeuter og
fastleger. Det tekniske formålet for prosjektet blir flytte data/migrere data fra disse systemene, sette
opp det nye, gjennomføre opplæring og andre tilsvarende oppgaver ved innføring av
Helseplattformen. For Helseplattformen som konsept er de rent tekniske oppgavene en relativ liten del
av prosjektet. Helseplattformens kraft og potensiale ligger i nye måter å jobbe på, samhandling
gjennom delt informasjon mellom aktørene, innbygger som aktiv samarbeidspart, dreining mot
forebyggende arbeid, folkehelse og mange andre aspekter som tilsier et OU-prosjekt mer enn et rent
teknisk prosjekt. Hovedformål for prosjektet blir å lykkes med dette endringsarbeidet i tett samarbeid
med fastleger, spesialisthelsetjenesten, andre kommuneregioner i Midt-Norge og sentrale
myndigheter. Potensialet for bedre utnyttelse av knappe og kritiske ressurser innen helse og
omsorgstjenestene vurderes som høy.
Mål
Helseplattformen vil medføre betydelige endringer i hvordan vi utøver helse- og omsorgstjenestene
våre, inkludert muligheter som vi ikke har tilgang på i dag. Det er ikke utarbeidet konkrete resultatmål
og gevinstanalyser for prosjektet, disse vil utarbeides i prosjektets første faser, og vedlikeholdes
deretter.
Gjennomsnittsalderen øker i de fleste kommuner i Midt-Norge, og trykket på helsetjenesten øker også
fra de yngre innbyggerne. Det medfører at det blir stadig færre yrkesaktive for hver tjenestemottaker.
Helsepersonell må derfor få mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt, i tillegg til at innbyggere må
involveres tettere i egen helse. Helseplattformen har definert følgende 11 effektmål for
Helseplattformen:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Høyere behandlingskvalitet og færre pasientskader.
Tilgang til kontinuerlig oppdatert klinisk kunnskap basert på beste praksis.
Innbyggerne i Midt-Norge får enkel tilgang til egen journal og større mulighet til å påvirke
eget behandlingsforløp.
Bedre samhandling i og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
Bedre data- og informasjonsgrunnlag for forskning og innovasjon.
Økt effektivitet og bedre ressursbruk.
Bedre styringsinformasjon som grunnlag for kvalitets- og forbedringsarbeid i daglig drift.
Redusert tidsbruk på dokumentasjon og leting etter helseopplysninger.
Tilfredsstille nasjonale krav og standarder.
Innbyggerne i Midt-Norge skal gis mulighet til å bo lengre i egen bolig.
Behovet for offentlig tjenesteyting skal reduseres ved at tjenester som tilbys gjennom
generiske forløp ivaretar en helhetlig funksjonsvurdering.

Vurderinger
Arbeidet med Helseplattformen går nå inn i en omfattende prosess hvor det er viktig at kommunene
involveres aktivt på flere nivå. I første fase må arbeidet med forankring, informasjon og arbeidsmøter
med ressurspersoner fra hver enkelt medlemskommune videreføres. Fra regionrådet sin side er det
ønskelig å bli jevnlig oppdatert om status i prosjektet, både i AU, på regionrådsmøter og i
Samhandlingsutvalget Orkide, og at det på andre måter også sikres jevnlig informasjon til
kommunene.
Regionrådet bør diskutere hvordan kommunene på Nordmøre kan organisere det videre arbeidet som
kan ivareta både det at kommunene blir aktive samarbeidspartnere for sine interesser i prosjektet og
samtidig bidra til god informasjon og forankring på ulike nivå i alle kommunene. «Helseplattformen på
Nordmøre» er så langt organisert som en lokal kommunal koordineringsgruppe for å sikre en vellykket
innføring av Helseplattformen i alle kommunene tilsluttet IKT-Orkide. I den videre prosessen må det
etableres en mer fullverdig prosjektorganisasjon.
Gruppen så langt består av:
– Kjell Neergaard, Orkidé – Nordmøre Regionråd
– Randi Dyrnes, rådmannskollegiet ORKidé – Nordmøre Regionråd
– Steinar Holm, daglig leder IKT Orkidé
– Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef helse, Kristiansund kommune
– Gunhild Eidsli, kommunalsjef Surnadal kommune og leder Samhandlingsutvalget ORKidé
– Bjarne Storset, fastlege, kommuneoverlege, Den norske legeforening og medlem
Helseplattformen
– Ann Iren Kjønnøy, prosjektleder DMS Kristiansund
– Benedicte Nyborg, leder RRO, Helseinnovasjonssenteret
– Atle Betten, KomUT-koordinator Møre og Romsdal. Representant fra Orkidé i den regionale
arbeidsgruppen
I denne fasen er det viktig at kommunene blir godt informert om arbeidet, og kan tilslutte seg, den
videre prosessen. Evjen er invitert for å gi en status på prosjektet, og den videre prosessen må
forankres i kommunene. Regionrådet har god erfaring med at det utarbeides likelydende saksfremlegg
for behandling i den enkelte kommune. Regionrådet kan be AU om å utarbeide en felles likelydende
politisk sak til kommunene hvor det bes om tilslutning til prosessen, og hvor det kan fremmes forslag til
organisering av arbeidet for å sikre best mulig involvering og påvirkning for kommunene på Nordmøre.
Forslag til vedtak
Regionrådet ber AU om å utarbeide en felles politisk sak til kommunene for hvordan kommunene på
Nordmøre kan organisere sitt videre arbeid med Helseplattformen.

RM 22/18

Oppfølging av vannforskriften v/Håkon Slutaas, MR fylkeskommune

Håkon Slutaas vil informere om vannforskriften, hvordan det arbeides med den og hvilke krav den
setter til kommunene. Vannforskriften krever og vil kreve administrative og økonomiske ressurser i
oppfølgingen.
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Vannforskriften stiller krav til hvordan vi skal få en helhetlig vannforvaltning på tvers av sektorer i hele
landet. Forvaltningen er nedbørsfeltbasert, og Møre og Romsdal er en vannregion som er delt inn i 5
vannområder der kommunene er representert politisk og administrativt. Kommunene har som
myndighet på vannforsyning, avløp, landbruk og plan en nøkkelrolle i oppfølging av vannforskriften.
Hovedmålet er å oppnå en god økologisk og kjemisk tilstand i kyst, vann og vassdrag. Dette er styrt
gjennom en regional plan som setter miljømål i hver vannforekomst, der sektormyndigheter som
kommuner, har ansvar for tiltak for å nå disse målene. Kommunen har og muligheter til å fremme sine
interesser og prioriteringer i planen.
Forslag til vedtak

Orienteringen tas til orientering.

RM 23/18

IKT Orkide – fremtidig organisering v/Steinar Holm, daglig leder

Forslag til vedtak
Orienteringen tas til orientering.

RM 24/18

Trafikkanalyse Nordmøre – veien videre v/Olav Ellevset, Samspleis AS

Olav Ellevset, Samspleis AS, har tidligere orientert om trafikkanalysen som er gjennomført for
Nordmøre og deler av Romsdal. Tema i møtet;
- En oppdatert oppsummering av analysen
- Forutsetninger som ligger til grunn
- Hvordan analysen kan brukes videre
- Erfaringer fra sammenlignbare prosjekter
- Alternative måter å organisere det videre arbeidet for å realisere flere prosjekter
Trafikkanalysen er basert på en transportmodell som gir mulighet for å studere hva som skjer hvis det
gjøres endringer i transporttilbudet, eksempelvis ved bygging av ny veiforbindelse eller endring av
takster på kollektivtilbudene. I trafikkanalyse Nordmøre er det benyttet RTM – Regional
TransportModell som dekker hele Norge og forvaltes av Statens vegvesen.
Beregningene er basert på «normalt hverdagsdøgn» og det er kun «døgnberegning», dvs. ikke mulig
å se trafikkmønster fordelt på ulike tider på døgnet og ikke formålet med trafikken (næring, skole osv).
Trafikkberegningene er basert på SSB MMMM 2030 ift utvikling befolkning og arbeidsplasser.
Følgende prosjekter/tiltak er lagt inn i modellen:
Tiltak 1 - Strekningsvise tiltak som ikke vil påvirke beregningene i modellen: Innfartsvei Kristiansund,
Hjelset – Sunndalsøra, Betna – Stormyra og Surnadal – Storås
Tiltak 2 – Todalsfjordsambandet
Tiltak 3 – Halsafjordsambandet
Tiltak 4 – Ny ferge Aure – Hitra
Tiltak 5 – Talgsjøsambandet (Seivika – Tømmervåg)
Tiltak 6 – Vinjefjorden (Hennset – Arasvika)
Tiltak 7 – Tunnel Harstadfjellet (Eide – Batnfjordsøra)
Tiltak 8 – Edøyfjorden (Edøya – Sandvika)
Tiltak 9 – Snarveien (Bruhagen – Kårvåg)
Tiltak 10 – Langfjorden (Sølsnes – Åfarnes)
Det er foretatt flere trafikktellinger i tilknytning til prosjektene som beskrivelse av dagens situasjon.
Analysen viser trafikkendringer for det enkelte tiltaket nevnt over dersom:
- Kun det ene tiltaket realiseres
- Alle 10 tiltak realiseres
Med basis i trafikkanalysen er det gjort beregninger som viser eksempler på muligheter for
bompengeinntekter gitt:
- Definert moderat og lav trafikkvekst pr år hver tiårs periode
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-

Bompengesatser
20 års og 40 års bompengeperioder

Dette gir et anslag over mulige bompengeinntekter for både tiltak 1-10 og flere tilknyttede
veistrekninger.
I regionrådets strategi har satsingsområde Samferdsel følgende målsetning for 2020:
Regionrådet har greid å bedre rammebetingelsene for nye samferdselsprosjekter på Nordmøre. Alle
prosjekter på Nordmørskommunenes prioriteringsliste har en tidfestet oppstart/realisering på det
raskeste mulige tidspunkt.
Utvalgte tiltak i strategiplanen:







I samarbeid med blant annet Samspleis AS arbeide for å endre finansieringsregimet for nye
samferdselsprosjekt slik at samfunnsnyttige investeringer i vårt område kan gjennomføres så raskt
det er teknisk mulig.
I tillegg til de prioriterte prosjektene Halsafjordsambandet og Todalsfjordprosjektet må det
utarbeides en felles langsiktig prioriteringsliste for å sikre gjennomslag for de viktigste prosjektene
på Nordmøre innenfor både nye prosjekter og vedlikehold.
Innhente oppdaterte faglige vurderinger av samfunnsnytte og teknologisk horisont for de ulike
prosjektene.
Støtte opp under aktører som utvikler ny innovativ samferdselsteknologi på/for Nordmøre.

For flere av de større prosjektene er det etablert egne selskap. Samspleis er et felles selskap etablert i
2004 av Nordmøre og Romsdal med formål: Arbeide for realisering av viktige vei- og trafikksikkerhets
prosjekter i Romsdal og på Nordmøre. Selskapet skal, enten selv eller i samarbeid med andre
selskap, stå for hel eller delfinansiering av utbygginger, da i samarbeid med Statens Vegvesen og
etter de retningslinjer som staten til enhver tid gir. Under de samme forutsetningene skal Samspleis
AS kunne administrere bompengeinnkrevingen, forvalte bompengemidlene og benytte disse slik det vil
gå frem av avtale mellom Vegdirektoratet, samarbeidene selskap og Samspleis AS.
Vurdering
Regionrådet må diskutere
-

hvordan trafikkanalysen kan brukes i arbeidet for å realisere målsetting og tiltak i strategiplanen
behov for mer trafikkinformasjon, eks. scenarier ved ulike kombinasjoner av tiltak i analysen
alternative måter å organisere det videre arbeidet, eksempelvis gjennom Nordmørspakke Veg
veien videre

Regionrådet har målsetting om at det må utarbeides en felles langsiktig prioriteringsliste for å sikre
gjennomslag for de viktigste prosjektene på Nordmøre innenfor både nye prosjekter og vedlikehold.
Hvordan bør prosessen fremover organiseres?
Forslag til vedtak
Trafikkanalysen for Nordmøre tas til orientering. Regionrådet ber AU til neste regionrådsmøte i februar
2019 legge frem forslag til regionrådets videre arbeid med trafikkanalysen og prosess for å realisere
målsetting om en felles langsiktig prioriteringsliste for samferdselsprosjekter på Nordmøre.

RM 25/18

Uttalelse til planer om sammenslåing av fødeavdelinger Kristiansund og Molde

Forslag til uttalelse ettersendes.
Forslag til vedtak
Regionrådet vedtar uttalelsen til planene om sammenslåing av fødeavdelinger i Kristiansund og
Molde.

5

RM 26/18

Uttalelse om nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene

Staten v/DSB eier i dag 110-sentralenes oppdragshåndteringssystem. Disse må erstattes innen 2020,
og 110-sentralene v/kommunene er bedt om selv å dekke reinvesteringen. Til nå har staten dekket
systemets investeringskostnad gjennom Nødnett-prosjektet. AU ble orientert om saken av
styremedlem Ragnhild Helseth. Styret i 110 KF er kritiske til at staten ikke lenger vil dekken
kostnadene og går imot ensidig brukerbetaling og forventer en statlig finansiering.
Dette er en sak med direkte og indirekte betydning for kommunens økonomi og tjenestetilbud, og
AU vedtok i sak 70/18 at det til regionrådsmøtet «skulle fremmes uttalelse for regionrådet om en
rettferdig finansieringsmodell for nytt oppdragshåndteringssystem».
Det er dialog mellom regionrådene i Møre og Romsdal og KS i denne saken, og det vurderes å
utarbeide en felles uttalelse i saken.
Forslag til vedtak
Regionrådet gir AU ansvar for å utarbeide en uttalelse på vegne av regionrådet om en rettferdig
finansieringsmodell for nytt oppdragshåndteringssystem.

RM 27/18

Uttalelse om omorganisering av Norges Idrettsforbund

AU har fått orientering av Møre og Romsdal Idrettskrets om forslag til endringer i organisering av
Norges Idrettsforbund. AU vedtok i sak 71/18 å legge frem forslag til uttalelse for regionrådsmøtet.
Det er lagt frem en rapport med forslag til overordnede prinsipper for hvordan norsk idrett kan
effektiviseres, beslutningsevnen styrkes og hvordan flere ressurser skal kunne frigjøres til mer
idrettslig aktivitet. Forslaget er ute på høring til organisasjonen med frist 9.12.18.
Høringsdokumentet ble offentliggjort 26.10.18:
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/horing-fremtidig-organisering-av-norsk-idrett.pdf
Følgende er det som i størst grader berører kommunene:
Samordning av idrettsrådene i soner. Det foreslås at idrettsråd samordnes i soner, i hovedsak
sammenfallende med offentlige regionråd, samt egne idrettsråd i byene og de største kommunene.
Hensikten er å få fungerende soneidrettsråd, som ivaretar anleggsutvikling, kommunale og
interkommunale planprosesser, samt jobber for gode rammebetingelser for idrettslagene i de
respektive kommunene.
Samrådene viser at det er støtte for hovedtrekkene i forslaget, men at dette bør mykes opp noe for å
sikre en bedre kobling mot det kommunale nivået. Det skal utredes nærmere mandat og
sammensetning av soneidrettsråd og det foreslås at det nedsettes en gruppe sammensatt av
representanter fra fellesidrettslige regioner og idrettsråd for å utrede dette. Gruppen bør tydeliggjøre
styringslinjer og styrke koordinering av idrettsrådene. Det skal også vurderes om ansvaret for å
definere sonene legges til den enkelte fellesidrettslige region.
Det forventes at utredningen er ferdigstilt til sommeren 2019, og organisasjonsendringer implementert
i løpet av første kvartal 2020.
Vurdering
Dette betyr at det legges opp til å erstatte Smøla Idrettsråd, Surnadal Idrettsråd osv til eksempelvis
Nordmøre Idrettsråd. Kommunene har i dag ulikt samarbeid med de lokale idrettsrådene.
Ny organisasjonsmodell i soner vil kunne utfordre kommunenes kontakt med frivillig sektor, i dette
tilfellet idretten. Det er også sentralt hvordan et «Nordmøre Idrettsråd» vil kunne ivareta den
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nødvendige kjennskapen til de lokale idrettslagene og hvordan dette er tenkt delegert i den nye
organisasjonsmodellen.
Forslag til uttalelse:
«Uttalelse i forbindelse med høring om fremtidig organisering av norsk idrett
ORKidé – Nordmøre Regionråd støtter uttalelsen fra Romsdal Regionråd datert 5.11.18.
ORKidé – Nordmøre Regionråd er regionråd for 10 kommuner; Averøy, Aure, Gjemnes, Halsa,
Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Uttalelsen er vedtatt i regionrådsmøtet
15. november 2018 under sak RM 27/18.
Bakgrunn
Det vises til Norges Idrettsforbund sitt notat «Høring – fremtidig organisering av norsk idrett» datert 26.
oktober 2018.
Vurdering
Målet med moderniseringsprosjektet til NIF er at det skal bli enklere å være medlem i norsk idrett og
idrettslagene skal få en enklere administrativ hverdag. Gjennom innføring av soneidrettsråd vil
avstanden mellom idretten lokalt, idrettskretsene og idrettsforbundet øke. En organisering med
soneidrettsråd vil ikke ivareta lokaldemokratiet, noe som vil svekke samarbeidet mellom idrettsråd og
kommune. Dette vil fjerne det lokale engasjementet, noe som er basisen i norsk idrett.
En avdemokratisering lokalt vil føre til en økt sentralisering av organisasjonen og ikke komme
medlemmene til gode. Skal idrettsrådene være en samarbeidspart med kommunene innenfor
områdene anleggsutvikling, kommunale og interkommunale planprosesser, samt jobbe for gode
rammebetingelser for idrettslagene i sine respektive kommuner må de følge kommunegrensene. Skal
noen idrettsråd slå seg sammen må dette være med bakgrunn i lokalt ønske, og for at det ivaretar
lokaldemokratiet og engasjementet på en bedre måte.
Høringsuttalelse
Regionrådet på Nordmøre ønsker at idrettsdemokratiet fortsatt skal ivaretas lokalt, og at idrettsrådene
skal følge kommunegrensene for å opprettholde og styrke det lokale engasjementet.
Idrettsrådene er et viktig samhandlings- og idrettspolitiskledd mellom idrettslagene og kommunen. Det
er viktig for kommunene å ha et idrettspolitisk ledd å samhandle med lokalt, som dialogpartner på
høringer og for å kunne uttale seg på vegne av idretten i én kommune.
Idrettsrådenes rolle kan variere noe fra kommune til kommune, men de fleste idrettsråd har en viktig
rolle knyttet til vurderinger/innspill i forbindelse med prioritering av spillemiddelprosjekter. I noen
kommuner spiller også idrettsrådet en aktiv rolle i forbindelse med tildeling av treningstider i idretts- og
svømmehaller, samt fordeling av de kommunale kulturmidlene etter delegert fullmakt.
Det er vanskelig å se for seg at et regionalt idrettsråd kan ivareta denne type oppgaver på en god nok
måte, uten tilstrekkelig kjennskap til de lokale idrettslagene.
Vi ønsker derfor at modellen rundt idrettsråd fortsetter som i dag og at man forkaster tanken om å
organisere disse som regioner.»
Forslag til vedtak
Regionrådsmøtet vedtar forslaget til uttalelse.

RM 28/18

Uttalelse om nye oppgaver til nye regioner

Regjeringen la frem stortingsmeldingen om oppgaver til de nye regionene den 19.10.18.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrker-fylkeskommunene-ved-a-flytte-oppgaver/id2616227/
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Regjeringen foreslår i St.m. 6 (2018-2019) at fylkeskommunene får mer ansvar innen;
- Næringsutvikling og næringsrettet forskning -> skal utredes nærmere
- Landbruk
- Samferdsel
- Kompetanse og integrering
- Kultur -> skal utredes nærmere
- Folkehelse
- Barnevern
- Klima og miljø
Mer detaljert oversikt over foreslåtte områder følger vedlagt.
Fylkeskommunens uttalelse:
https://mrfylke.no/Politikk/Nyheiter/Positive-til-dei-nye-oppgaavene-som-regjeringa-har-foreslaatt-aaoverfoere-men-forventar-meir
I en uttalelse fra KS’landsstyre etterlyses mer desentralisering av myndighet og ansvar.
https://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/kommunereformen/regionreformen-/landsstyretom-regionreformen/
I forbindelse med nye oppgaver til nye regioner henviser regionrådet til prosjekt statlige arbeidsplasser
hvor det er skissert følgende alternative måter å øke antall statlige arbeidsplasser i Møre og Romsdal:
•
•
•
•
•

Utflytting frå Oslo
Etablering av nye statlege verksemder
Regionreformen => regional stat
Vekst og endring i eksisterande verksemder
Auka del av statleg finansierte FoI-arbeidsplassar

Statlige/offentlige kompetansearbeidsplasser har stor betydning for et mangfoldig arbeidsmarked.
Kristiansundsregionen (som her er definert som Nordmøre) har i dag en lav andel av de statlige og
offentlige arbeidsplassene i fylket, og utviklingen de siste årene har forsterket denne skjevheten. Antall
og andel statlige arbeidsplasser og skjevhetene regionene imellom vil forsterkes ytterligere ved
utflytting av sykehuset i Kristiansund.
Regionrådet har derfor i sin strategiplan tiltak om å «Arbeide politisk for å skape nye offentlige
kompetansearbeidsplasser». For å kompensere noe for dette vedtok Fylkestinget følgende interne
føringer for prosjektet for lokalisering av statlige arbeidsplasser;
A. I dette arbeidet legg ein til grunn at Møre og Romsdal har fire regionale arbeidsmarknader/
pendlingsregionar, og at i dei fleste tilfelle er det regionsenteret som er mest aktuell for lokalisering
av statlege arbeidsplassar
B. Alle dei fire regionane i fylket treng tilførsel av statlege arbeidsplassar for å kome på
«landsnivå», men behovet er aller størst i Kristiansundregionen og Eiksundregionen
C. Alle relevante partar må delta i eit «skippertak» for å kompensere Kristiansundregionen for
tapet av fleire hundre statlege arbeidsplassar som følgje av nedlegging av sjukehuset i
Kristiansund våren 2022
D. I kampen om lokaliseringar der det normalt berre er landsdelssentra som deltek, vil Møre og
Romsdal fremje Ålesund sitt kandidatur med snart 100.000 innbyggarar i regionen
E. Det skal ikkje brukast tid på intern flytting av statlege arbeidsplassar i fylket. Allereie
etablerte statlege verksemder veks som hovudregel best der dei i dag er lokaliserte
Erfaringene fra arbeidet med statlige arbeidsplasser viser at det er krevende og langsiktig arbeid å
bygge opp eller få tilførsel av statlige arbeidsplasser. I prosjektet var det vurdert som mest realistisk å
få tilførsel av arbeidsplasser og –oppgaver ved reorganisering av regional stat. Nå viser det seg at
statlige oppgaver i stor grad ikke blir regionalisert, men heller organiseres på andre måter, for
eksempel i nasjonale kompetansesentra. Gjennom Oppgavemeldingen (nevnt over) foreslås flere
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statlige oppgaver overført til fylkeskommunene. Deler av «regional stat» blir derved fylkeskommunale
oppgaver og dette gir fylket en unik mulighet for å realisere ambisjonene om at Kristiansundsregionen
styrkes med offentlige arbeidsplasser for å kompensere for eksisterende og kommende skjevheter ved
nedleggelse av sykehuset.
Regionrådet mener det er flere områder og oppgaver foreslått overført til de nye regionene som vil
være viktige for å styrke opp rundt eksisterende kompetansemiljø, regionale utfordringer og sentrale
prosjekter for Nordmøre. Regionrådet vil spesielt peke på oppgaver innen kultur, samferdsel,
næringsutvikling og folkehelse.
Forslag til vedtak
Regionrådet på Nordmøre mener det er positivt med nye oppgaver til fylkeskommunen som regional
utviklingsaktør, og det forutsettes at oppgavene fullfinansieres. Regionrådet har store forventninger til
at nye offentlige oppgaver til de nye regionene bidrar til å realisere ambisjonen om å utjevne regionale
skjevheter og å styrke Kristiansundsregionen. Regionrådet peker spesielt på oppgaver innen kultur,
samferdsel, næringsutvikling og folkehelse som aktuelle for Kristiansund og Nordmøre.

RM 29/18

Uttalelse om forslag til reduksjon av regionale utviklingsmidler

Regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2019 legger opp til at generelle virkemidler, som
skattelettelser og samferdselstiltak, sammen med landsdekkende støtteordninger skal gi vekstkraft,
likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. De målrettede verktøyene i distrikts- og
regionalpolitikken, som de regionale utviklingsmidlene, er kraftig redusert. Regionale utviklingsmidler
tildelt fylkeskommunen blir tildelt i sin helhet til utviklingsprosjekter i regi av kommuner, organisasjoner
og bedrifter. Fylkets finansiering av Innovasjon Norge inngår i disse midlene. Fylkeskommunen har
oversendt en uttalelse til stortinget, vedlagt. I siste AU ble det vedtatt å fremme en uttalelse for
regionrådet som støtter opp om fylkets uttalelse og som spesielt setter fokus på utfordringer knyttet til
utbygging av bredbånd i distriktene.
Forslag til uttalelse fra ORKidé – Nordmøre Regionråd:
«Statsbudsjettet 2019 - virkemidler for satsing i diskriktene og bevilgning til
bredbåndsutbygging
ORKidé - Nordmøre Regionråd viser til uttalelse fra Møre og Romsdal fylkeskommune av 15.10.2018
vedr «Statsbudsjettet 2019: Ingen målretta verktøy for utvikling i distrikta»
Regionrådet er bekymret over at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett reduserer bevilgningene til
fylkeskommunens arbeid med regional utvikling. Som fylkeskommunen selv påpeker, er det mange
forskjellige distriktssatsinger som nyter godt av disse midlene. Regionale utviklingsmidler bidrar til å
skape aktivitet som gir arbeidsplasser, og det er meget viktig.
Bredbåndsmidler
ORKidé - Nordmøre Regionråd vil understreke betydningen av at bevilgningen til utbygging av
bredbånd styrkes. I motsetning til mange andre områder og oppgaver, der større enheter ofte er svaret
fra sentralt hold, er utbygging av infrastruktur grunnleggende viktig, uansett størrelse på kommuner.
Tilgang til bredbånd er nødvendig for næringslivet som skal etablere seg i distriktet. I tillegg er det av
vital betydning for kommunenes tjenestetilbud. Innbyggerne skal i følge sentrale myndigheter ha et
digitalt førstevalg. Det betinger at det enten er internett- eller mobildekning. Mange steder i Norge er
begge deler mangelvare. Ofte er internett basert på en trådløs løsning, som leverandørene nå faser
ut. Det kan ikke betegnes som et digitalt førstevalg når folk må opp på nærmeste knaus for å få inn
signaler.
Videre utgjør manglende bredbånd- eller mobildekning et problem når kommunene skal ta i bruk
(velferds)teknologi i sine tjenester. Det er vanskelig å gjennomføre en digitalisering på dette feltet når
signalet ikke er der. Dette er en utfordring som ikke lar seg løse ved at enheter (kommuner) blir større.
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Folk bor fortsatt i grisgrendte strøk. I slike strøk finner ikke leverandørene det regningssvarende å
bygge ut bredbånd, og en er avhengig av offentlige tilskudd.
Det er derfor tvingende nødvendig at regjeringen satser på utbygging av bredbånd ved å øke
bevilgningen ut over 2018 – nivå, heller enn å redusere bevilgningen i 2019, slik som det er foreslått i
Statsbudsjettet for 2019.
Regionrådet er for øvrig enig i den oppsummering Møre og Romsdal fylkeskommune har
avslutningsvis i sitt brev av 15.10.2018».
Forslag til vedtak.
Regionrådets uttalelse oversendes Kommunal- og forvaltningskomiteen, Næringskomiteen med kopi til
Mørebenken.

RM 30/18

Prognose regnskap 2018

Prognose for regnskap 2018 ettersendes eller legges frem på møtet.
Forslag til vedtak
Regionrådet tar orienteringen om prognose for 2018 til orientering.

RM 31/18

Valg

I regionrådsmøtet i februar i år ble det uttrykt ønske fra dagens leder om lederskifte i november.
Samtidig har Knut Mostad sluttet som rådmann i Averøy. I henhold til vedtektenes § 11 skal valg
foretas på høsten.
AU består i dag som
følger:

Vara

Roger Osen
Kjell Neergaard
Lilly Gunn Nyheim
Ingrid Rangønes
Birgit Eliassen
Knut Haugen

Ingunn Golmen
Ragnhild Helseth
Ståle Refstie
Milly Bente Nørsett
1. vara Randi Dyrnes
2. vara Knut Mostad

Valgkomiteen består av 3 medlemmer:
Knut Mostad, leder
Lilly Gunn Nyheim
Knut Sjømæling
Det skal velges følgende for resterende valgperiode:
1)
2)
3)
4)

Ny leder etter Roger Osen.
Ny nestleder dersom det følger av punkt 1.
Ny 2. vara for rådmenn i AU etter Knut Mostad
Nytt medlem i valgkomiteen etter Knut Mostad

Valgkomiteen velger selv sin leder.
Valgkomiteen legger frem sitt forslag i møtet.
Forslag til vedtak
Regionrådet vedtar følgende valg:
–
–

NN blir leder
NN blir nestleder
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–
–

NN blir 2. vara for rådmenn i AU
NN blir medlem i valgkomiteen

RM 32/18

Valg av vararepresentant til felles samferdselsgruppe med Orkdalsregionen

Regionrådene for Orkdalsregionen og Nordmøre har oppnevnt et felles samferdselsutvalg med fokus
på fylkeskryssende samferdselsprosjekt; både vei, kollektivtilbud, ferger og båtruter.
Gruppen består av to ordførere fra hvert regionråd;
Roger Osen, leder Orkide, ordfører Smøla
Lilly Gunn Nyheim, ordfører Surnadal
Odd Jarle Svanem, leder Orkdalsregionen, ordfører Hemne
Are Hilstad, ordfører Meldal
Det er behov for å velge en vara til gruppen. Ola Rognskog har blitt kalt inn ved behov for
varamedlem. Det er behov for å formelt oppnevne vararepresentant til samferdselsgruppen, og det
foreslås at Ola Rognskog velges som vara.
Forslag til vedtak
Ola Rognskog velges som varamedlem til felles samferdselsgruppe mellom regionrådene på
Nordmøre og Orkdalsregionen.

RM 33/18

NAV i en ny tid – v/fylkesdirektør Stein Veland

Det har over tid vært prosesser i regionrådet for å vurdere felles muligheter for å styrke samarbeidet
innenfor regionrådet. Så langt har rådmannskollegiet pekt på de mest aktuelle områdene til å være:
–
–
–
–

Regionalt plankontor
Større NAV-kontor
Felles byggesakskontor (ref. eByggesaksystem)
LØP – helt eller delvis (ref. LØP III fra IKT Orkide)

Prosjekt «Regionalt plankontor» behandles i neste sak om «Regionalt plansamarbeid på Nordmøre».
Med hensyn på «Større NAV-kontor» ble fylkesdirektør Stein Veland invitert til rådmannsmøtet
31.10.18 for å orientere om St.m. 33 «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet». Digitalisering av
tjenester gir NAV muligheten til å frigjøre tid for de som trenger det mest.
AU ba om at fylkesdirektøren også ble invitert til regionrådsmøtet for å orientere om endringer i NAV
og status for organisering av NAV i Møre og Romsdal.
Forslag til vedtak
Orienteringen tas til orientering.

RM 34/18

Prosjekt plansamarbeid på Nordmøre

AU behandlet saken i møte 02.11.18 med følgende vedtak:
«AU tar orienteringene til orientering og ber om at prosjektet om felles planressurs settes på sakslisten
til regionrådsmøtet. Kommunene utfordres i forkant av møtet på forpliktelse i prosjektet.
Regionrådsmøtet tar stilling til videre beslutningsprosess for prosjektet.»
Bakgrunn
I tråd med strategi 2020 og senere diskusjoner i arbeidsutvalget og i regionrådet er det ønske om å
styrke det interkommunale samarbeidet. Til grunn ligger behovet for å løse kommunenes felles
utfordringer og samtidig styrke Nordmøre som region. Det har vært en prosess i regionrådet over tid
for å vurdere aktuelle samarbeidsområder. Rådmannskollegiet og AU har arbeidet videre med å
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prioritere aktuelle samarbeidsområder med felles utfordringer, og det anbefales samarbeid innen
planområdet med bakgrunn i:
-

-

-

At kommunene skal ha oppdaterte planer for god samfunns- og næringsutvikling som ivaretar:
o Gode og effektive planprosesser
o Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
o Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
Behov for å styrke det samlede fagmiljøet gjennom fagnettverk for kompetansedeling, redusert
sårbarhet, økt attraktivitet og gi muligheter for spesialisering.
Utnytte muligheter for samordning, forenkling og utvikling av planprosesser og planverk for å få
plansystem som er fleksible, ikke mer omfattende enn nødvendig, gir kortere planprosesser og
korte plandokumenter med tydelige prioriteringer.
Behov for styrket dialog og samarbeid med fylkesmann og fylkeskommune for bedre samordning
mellom statlige, regionale og kommunale planer og oppgaver.
Bygge videre på gode erfaringer fra samarbeid om felles planstrategi i Byregionprogrammet og
Sjøområdeplan for Nordmøre.
At et vellykket samarbeid innen planområdet kan være en god innfallsvinkel for andre samarbeid.

Prosjektet har blitt tildelt skjønnsmidler fra fylkesmannen på kr 1 mill. pr år i 3 år. Skjønnsmidler
forutsetter at prosjektet også har fokus på innovasjons- og utviklingsmuligheter som kan ha relevans
for andre interkommunale plansamarbeid.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å konkretisere prosjektplanen som grunnlag for diskusjon og
beslutning om veien videre i regionrådsmøtet 16.11.18. Arbeidsgruppen består av Randi Dyrnes, Knut
Haugen, Odd Arild Bugge, Karl Kjetil Skuseth, Berit Hannasvik og Ellen Engdahl.
Hovedpunkter
-

Selve tiltaket: Utprøve ordning med en felles ressurs for innovasjons- og utviklingsarbeid innen
planarbeid for kommunene på Nordmøre i tett samarbeid med fylkeskommunen og fylkesmannen.
Effektmål: Styrke helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling for kommuner på Nordmøre,
gjennom et samordnet plansystem for å ha gode oppdaterte planer, styrke kommunenes kapasitet
og kompetanse og mer effektiv ressursbruk.
Dette er et administrativt samarbeid innen planområdet.
Ingen endring i kommunenes beslutningsmyndighet.
Det er ønskelig at alle kommunene på Nordmøre deltar i prosjektet.
Folkevalgte og relevante fagmiljø skal bli godt og bredt involvert.
Prosjektperiode 3 år 2019 - 2021
Samlet budsjett kr 2 mill. pr år, finansiert med skjønnsmidler kr 1 mill. og kr 1 mill. med samlet
timeressurser fra kommunene.
Deltagende kommuner forplikter seg å delta i fagnettverk med relevant kompetanse, stille
personressurser tilgjengelig for prosjektet og bidra til kompetansedeling.
Stillingen som prosjektleder vil utlyses eksternt, men er åpen også for interne søkere.
Kontorsted etter ønske fra prosjektleder.

Resultatmål i foreløpig prosjektplan:







Utrede felles forutsetninger, utfordringer og muligheter i regionen innen utgangen av 2019 slik at
disse kan innarbeides i de kommunale planstrategiene. Alle kommuner må (PBL § 10-1) vedta
sin planstrategi i 2020.
I de kommunale planstrategiene skal alle kommunene ta stilling til revisjon av kommuneplanens
samfunnsdel. I vurderingen skal kommunene ta stilling til en felles del som utarbeides gjennom
prosjektet i 2020.
Ha et godt fungerende planfaglig nettverk mellom kommunene som styrker kommunenes
kompetanse og evne som gode planmyndigheter.
Oppdatert kompetanse hos folkevalgte og administrasjon gjennom opplæring og bruk av
plan- og bygningsloven som sentralt styringsverktøy.
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Utvikle/designe gode prosesser og digitale verktøy for god samfunnsutvikling.
Innen utløpet av prosjektperioden ha godkjent plan for hvordan plansamarbeidet videreføres.

Hovedstrategier:





Utvikle arenaer og modeller for samarbeid
Mer koordinert samfunnsplanlegging
Kompetanseheving og involvering
Utviklings- og innovasjonsmuligheter

Tidsplan







16.11.18

Informasjon og diskusjon i regionrådsmøtet
- Målsettinger, organisering, videre prosess
30.11.18 Invitasjon til kommunene om deltagelse
31.12.18 Inngåelse av prosjektsamarbeid kommuner
Medio januar
Workshop fagmiljø
Folkevalgtopplæring plan
31.01.19 Utlysning prosjektstilling
01.04.19 Oppstart prosjektleder, eller så snart som mulig

Diskusjon
Prosjektet vil bli nærmere presentert i møtet. Arbeidsgruppen ønsker diskusjon og innspill på:
-

-

Målsettingene
Organisering
o Innenfor eller utenfor regionrådet
o Prosjekteier
o Arbeidsgiver
o Styringsmodell
 Styringsgruppe
 Arbeidsgruppe
Videre beslutningsprosess i kommunene

Forslag til vedtak
Regionrådet er fornøyd med at prosjektet om plansamarbeid på Nordmøre er tildelt skjønnsmidler fra
fylkesmannen. Regionrådet anbefaler presentert prosjektplan, hensyntatt innspill i møtet.
RM 35/18

Fremtidig rolle og organisering av regionrådet

I 2014 gjennomførte Telemarksforskning en evaluering av regionrådet som omhandlet følgende tema:
Tema «Fremtidens Orkidé»
Ulike utviklingsmodeller ut fra hvilken rolle
regionrådet skal ha mhp tettere strategisk
utviklingssamarbeid, regionalt tjenestesamarbeid,
talerør, tillitsbyggende allianse mm
Enkeltkommuner og deltagelse i flere regionråd

Utvidelse av regionrådet med leder av opposisjon
med alle rettigheter
Eget rådmannsforum

Kommentar
Vært tema i flere møter i regionrådet og i
workshops.

6-5 for å anbefale kun ett regionråd.
Avhengig av grad av integrasjon mellom
kommunene. Ikke eksklusjon.
Ble utvidet med en politisk representant fra
hver kommune. Ikke stemmerett.
Etablert i 2018.
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Etablering av Nordmøreting med formannskapene
(deler av) fra alle kommunene
Eget sekretariat
Finansieringsmodell som hensyntar kommunenes
inntektsnivå
Innføre konsensus med reservasjonsrett

Ikke etablert.
På plass 100% stilling 1.3.17.
Agdenes-modellen innført.
Maksimalt 2 kommuner kan reservere seg i
en sak.

Det er kommunevalg i 2019 og det kan være et egnet tidspunkt for å vurdere behov for endringer i
rolle og organisering av regionrådet i ny valgperiode. Behov for endring kan være et resultat av:
- Evaluering av endringene etter 2014
- Regionrådets rolle (ref. erfaringer, arbeidet i workshops og evaluering)
- Konsekvenser av kommunereformen
- Vurdering av om dagens organisering og vedtekter gir tilstrekkelig styrke og
gjennomslagskraft (ref. spørreundersøkelse 52,9% Ja og 47,1% nei). Eksempelvis er ikke alle
kommunene representert i AU.
- Innspill i siste årsmøte om å vurdere en mulig modell for godtgjørelse for medlemmer i AU
- Styrke forankringen i kommunene av regionrådets rolle og arbeid, ref. vedtekter:
«Strategidokument bør legges til grunn i kommunalt planarbeid, slik at sentrale elementer i
strategidokument blir hensyntatt i kommunale-, fylkeskommunale- og statlige planer og
budsjett.»
Det må diskuteres:
- Behov for evaluering etter siste omorganisering
- Behov for å vurdere fremtidig organisering og rolle
- Evt. ekstern utredning og finansiering
- Skal «gammelt» eller «nytt» regionråd bestemme
- Tidsaspektet
Vurdering
Regionrådets rolle, betydning og slagkraft har vært tema i flere regionrådsmøter. Regionrådet er et
samarbeidsforum, og det er kommunestyrene som har beslutningsmyndighet i konkrete saker.
Initiativ til enkelte Nordmørsprosjekter og samarbeid har kommet fra/via regionrådet, eksempelvis
felles brann- og redningstjeneste samt felles klimasatsing. Som følge av at det ikke ble tilstrekkelig
antall deltagende kommuner etter konsensusregelen, praktiseres det slik at regionrådet ikke har en
aktiv rolle i det videre arbeidet. Kommunene bør også evaluere ordningen med økning til tre
representanter i regionrådet. Det er også fra kommunestyrerepresentanter stilt spørsmål til i hvilken
grad regionrådet kan uttale seg på vegne av alle kommunene ved uttalelser i ulike saker. Disse
punktene bør inngå i en evaluering.
Basert på spørreundersøkelsen i forkant av workshop i september i år var tilbakemeldingen at
følgende områder var mest sentrale for regionrådet:
- Skape nettverksarena for politisk og administrativ ledelse
- Felles talerør
- Sette saker av felles interesse på dagsorden
Det er nå tatt initiativ til samarbeid mellom kommunene innen planområdet, et initiativ basert på
strategi og bred prosess i regionrådet. Samtidig viste tidligere spørreundersøkelse i høst at nesten
50% mente at regionrådet ikke var organisert og hadde vedtekter som ga tilstrekkelig slagkraft.
Etter utredningen «Fremtidens ORKidé» ble det gjennomført en del endringer, og det anbefales at det
gjøres en evaluering av regionrådets rolle og betydning etter disse endringene. Evalueringen vil
utgjøre et grunnlag for å vurdere om det er behov ny organisering og vedtekter for regionrådet.
Det anbefales at eventuelle endringer blir gjeldende fra neste politiske valgperiode, dvs. vedtas i
kommunestyrene i forkant av regionrådsmøtet i november 2019 hvor nytt regionråd konstitueres. Det
betyr at det er dagens regionråd som vil være ansvarlig for vurdering og anbefaling overfor
kommunene senest i regionrådsmøtet i mai 2019.
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Dersom denne målsettingen og tidsperspektivet skal kunne gjennomføres bør regionrådet vedta
oppstart av arbeidet allerede nå. Basert på utredningen fra 2014 og kommunenes og regionrådets
erfaringer, vil det trolig være behov for en mindre omfattende utredning. Samtidig er regionrådenes
rolle rundt om i endring av flere grunner, så det er fordelaktig å få tilgang til både sentral kompetanse
på dette området og erfaringer fra sammenlignbare regionråd.

Utkast til prosjektplan
Effektmål: Orkidé – Nordmøre Regionråd har en definert rolle og tilhørende organisering som gir
regionrådet nødvendig slagkraft.
Resultatmål: Lage en utredning med ekstern bistand og forankring i regionrådet som på et godt
kunnskapsgrunnlag gir tilslutning i deltagende kommuner om regionrådets fremtidige rolle og
organisering.
Organisering
Prosjekteier
Prosjektleder
Arbeidsgruppe

Styringsgruppe
Beslutning

Fremdrift
Når
16.11.18
14.12.18

Aktør
ORKidé – Nordmøre Regionråd
Daglig leder
AU
Fylkeskommune
Ekstern kompetanse
Regionrådsmøtet
Kommunestyrene

Kommentar

Se til «Fremtidens ORKide»

Tiltak
Vedtak om oppstart
AU - vedta videre prosess og involvering

15.01.19
01.02.19
15.02.19
24.04.19
03.05.19

Workshop – skisse/mandat for utredning
AU – vedta mandat og finansiering for utredning
Regionrådsmøte – status og innspill
Utredning: Regionrådets rolle og organisering
AU

25.05.19

Regionrådsmøte

Høst 2019

Behandling i hver kommune

01.11.19
21.11.19

AU – anbefaling overfor årsmøtet
Årsmøte – nødvendige vedtak

Kommentar
Regionrådsmøtet
Budsjett
Aktuell ekstern bistand
Finansiering
AU/alle kommuner

Sluttrapport levert
Godkjennelse sluttrapport og
anbefaling til regionrådet
Diskusjon og anbefaling til
kommunene
Informasjon og diskusjon, evt.
justering

Økonomi og finansiering
Det må arbeides mer med budsjetterte kostnader og eksterne finansieringsmuligheter for prosjektet,
og det anbefales at regionrådet gir tilslutning til oppstart av evaluering og utredning av regionrådets
rolle og organisering innenfor en økonomisk ramme på kr 300.000 av regionrådets avsatte
prosjektmidler.
Forslag til vedtak
Regionrådsmøtet vedtar at det startes opp en prosess for å gjøre en evaluering og anbefaling av
regionrådets fremtidige rolle og organisering. AU får ansvar for å utarbeide beslutningsgrunnlaget for
regionrådet i 2019 innenfor en økonomisk ramme på kr 300.000 av regionrådets midler.
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Arbeidsprogram 2019

Arbeidsprogram 2017/2018 ble vedtatt 20.10.17. Arbeidsutvalget skal årlig utarbeide forslag til
arbeidsprogram som omfatter «prioriterte oppgaver som skal gis særlig oppmerksomhet basert på
gjeldende strategidokument».
Forslag til arbeidsprogram 2019 ettersendes eller presenteres i møtet.
Forslag til vedtak
Regionrådet vedtar forslag til Arbeidsprogram for 2019, justert for innspill i møtet.
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Eventuelt

Med vennlig hilsen
ORKidé – Nordmøre Regionråd

Roger Osen/sign.

Kjell Neergaard

Leder

Nestleder

16

