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INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 04-2021 Teams 
 
Onsdag 16. juni 2021 kl. 09.00 – 12.00 
 
Innkalt:  
Kjell Neergaard, Kristiansund 
Ingrid O. Rangønes, Averøy 
Hanne-Berit Brekken, Aure  
Knut Sjømæling, Gjemnes 
Svein Roksvåg, Smøla 
Ståle Refstie, Sunndal 
Margrethe Svinvik, Surnadal 
Ingrid Waagen, Tingvoll 
 
Øvrige: 
Tema Kompetanse: 

- Heidi Haavardsen, dekan HiM 
- Roland Mauseth, prosjektleder Campus Kristiansund 
- Helene Hanken, rektor Fagskolen Møre og Romsdal 

Kraftsituasjon: Nils Erik Pettersen, aPoint AS 
Eivind Ryste, observatør 
Merete Maurset 
Bjørn Buan 
Ellen Engdahl 
 
 
 
Saksliste 
Sak 24-21 Godkjenning av innkalling og saksliste   0900-0905 
Sak 25-21 Tema Kompetanse      0905-1030 
  Pause 1030-1040 
Sak 26-21 Status utredning krafttilgang Nordmøre og Romsdal 1040-1100 
Sak 27-21 Statlige arbeidsplasser      1100-1130 
Sak 28-21 IPR-møte Aure 19.-20. august Tema Helse   1130-1140 
Sak 29-21 Møte med toppkandidatene til Stortinget    1140-1150 
Sak 30-21 Eventuelt       1150-1200 
 
 
 
Saksdokumenter 
 
Sak 24-21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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Sak 25-21 Tema Kompetanse 0905-1030 
 
- Status Campus v/Roland Mauseth (10 min) 
- Fagskolen i Møre og Romsdal v/rektor Helene Hanken (20 min) 

o Ny organisering 
o Tilbud for 2021  
o Videre dialog 

- HiM v/dekan Heidi Haavardsen (40 min) 
o Status studietilbud helse 
o Samarbeidsavtaler HiM og kommunene på institusjonsnivå 

▪ Vedlagt avtale med Kristiansund kommune  
o Diskusjon 

- Samarbeid HiM og IPR om Kompetanse Helse v/Ellen (10 min) 
 
Forslag til vedtak 
Orienteringene tas til orientering.  
 
 
Sak 26-21 Status utredning krafttilgang Nordmøre og Romsdal  1040-1100 

v/Nils Erik Pettersen, aPoint 
 

 
Krafttilgang til Nordmøre og Romsdal har vært på dagsorden de siste to årene. Etter lokalt 
påtrykk utreder Statnett også alternativ 5 og 6 på lik linje med øvrige alternativ. Det vises 
også til nylig sendt brev til Statnett fra ordførerne på Nordmøre og i Heim, Hitra og Frøya.  
 
Innledende informasjon fra prosjektleder: 
Bedriftsnettverket ON Ocean Network SA har igangsatt et prosjekt for å sikre nok kraft til 
realisering av eksisterende og fremtidige utviklings- og omstillingsmuligheter. Det ses 
spesifikt på kystregionen fra Bud og nordover til Trondheimsfjorden. Arbeidet omfatter 
kartleggingsaktiviteter, analyser og direkte oppfølging av aktører med utviklings-
/omstillingsplaner. Arbeidet startet i mai, pågår for fullt og er ikke sluttført.  
  
En rekke store og mindre behov og relaterte problemstillinger er allerede avdekt.  Vi har 
dialog med nettselskapene og leverer konkrete resultater til dem. I tillegg forberedes en 
politisk mobilisering, da Statnett har sine metoder som på ingen måte fanger opp de 
muligheter og endringer regionen står overfor. Uten sterkt nett vil muligheter forsvinne og 
omstillingsevnen forringes. 
  
Vi fokuserer spesielt på større saker, som har stor betydning både for investeringer, 
næringsutvikling, verdiskaping og arbeidsplasser. Hovedtemaene er: 

1) Ny fornybar produksjon (fornyelse Smøla og Hitra og mulighet for offshore vind) 
2) Industri ny og omstilling eksisterende, med spesielt fokus på Tjeldbergodden 
3) Vekst og omstilling havbruksnæringen (landbasert, lukkede anlegg, offshore)  
4) Havservice og logistikk (elektrifisering, nye drivstoff)  

  
Vi har fått flere nye større saker på behovssiden og har også fått god dialog med både 
Statkraft og Equinor om planer. Vi har gjennomført 4 kartleggingsmøter, Aure, Smøla, 
Kristiansund og Hitra (via teams). Vi har profesjonell hjelp både på teknisk side fra COWI og i 
forhold til kommunikasjon/PR/strategi fra Kruse Larsen. Det er utarbeidet presentasjoner til 
ulike formål, og KL kan bistå med utforming av invitasjoner til sentrale politikere som sendes 
av ordførere/politikere fra respektive parti. Dette vil bli en kamp der det må jobbes både med 
tallunderlag til Statnett men også politisk. Vi er avhengig av samspill for å lykkes med den 
politiske innsatsen.  
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Prosjektet har en ramme på 950.000 som finansieres av Møre og Romsdal fylkeskommune, 
Tjeldbergodden Utvikling, KNN og Smøla Næringsforening. Vi mangler fortsatt noe (100k) for 
fullfinansiering av arbeidet, og jobber i parallell med å sikre dette.  
 
Forslag til vedtak 
Orienteringen tas til orientering. 
 
 
Sak 27-21 Statlige arbeidsplasser 1110-1140  
 
Aktuelle muligheter for flere statlige arbeidsplasser til Nordmøre: 
 
- NAV Arbeid og ytelser: - intern omorganisering  
- NAV Ombud: - nytt 
- Kontor for Havbruksfondet: - nytt 
 

• NAV Arbeid og ytelser  
NAV har vedtatt å samle kontorene i Kristiansund og Molde i en av byene fra og med 2023.  
I Kristiansund er det 50 ansatte og Molde rundt 60 ansatte. Det søkes nå etter lokaler for 110 
ansatte. Det orienteres om saken i møtet. 
 

• NAV Ombud 
Vi har fulgt denne saken i over et år og meldt den inn i Møre og Romsdal sitt prosjekt statlige 
arbeidsplasser. Stortinget vedtok 11. mai 2021: «Stortinget ber regjeringen om snarest mulig 
å opprette et eget, selvstendig Nav-ombud og avklare en mulig samlokalisering med et av de 
andre ombudene for å dra nytte av felles faglige og administrative ressurser». 
Fylkesutvalget vedtok enstemmig å anbefale at ombudet legges til Kristiansund, og det er 
bedt om møte med arbeids- og sosialministeren, se vedlegg. Saken er beskrevet i vedlagte 
notat. Det er ikke kjent hvor mange arbeidsplasser dette kan utgjøre. Eldreombudet og 
Senteret for et aldersvennlig Norge i Ålesund utgjør rundt 12-15 årsverk.   
 

• Forvaltnings- og kontrollkontor for Havbruksfond  
Det er vedtatt å innføre produksjonsavgift på produsert laks. NFKK forslo å opprette nytt 
kontrollorgan for lokalisert til en kystkommune. Smøla kommune fulgte opp og 
fylkeskommunen har bedt om et møte med kommunal- og moderniseringsministeren. 
Det orienteres mer i møtet.  
 
 
RegionAnalysen fra Telemarksforskning og Nordmørskonferansen 
 
Analysen er ferdig og skal presenteres på Nordmørskonferansen. Den er derfor ikke offentlig  
enda. Analysen oppsummerer at det er en stor utfordring for Nordmøre å unngå  
nedgang i folketallet de neste 20 årene, og det vil kreve svært høy attraktivitet både som  
bosted og for næringslivet.  

 
Hovedbudskapet er at utviklingen av arbeidsplasser er den største utfordringen. Derfor er  
arbeidet med statlige arbeidsplasser av så stor betydning. Det blir kort orientering av 
analysen i møtet.  
 
Foreløpig program for Nordmørskonferansen ligger på Teams.  
 
Forslag til vedtak 
Nordmøre IPR vedtar uttalelse om flere statlige kompetansearbeidsplasser til Nordmøre. 
(Utkast til uttalelse vil ettersendes) 
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Sak 28-21 Planlegging av IPR-møte Aure 19.-20. august  1140-1150    
 
Aure kommune og adm. jobber med planen for oppholdet. 
 
Skisse 
Torsdag 19. august Møte på Ringholmen, med oppmøte Tustna kl. 1000 
   Møte 1 kl. 11-13 og møte 2 kl. 14-18 med Tema Helse 
   Middag og overnatting 
Fredag 20. august Avreise etter frokost kl. 0900 
   Toppidrettsveka 
   Omvisning og besøk  
 
 
Tema Helse kl. 14-18 
 
Fra HMR deltar adm.dir. Øyvind Bakke, kommunikasjonsdirektør May Helen Grimstad 
Molvær og Eli Otterlei som starter som ny samhandlingssjef fra 15. august.  
 
Det foreslås å opprette en arbeidsgruppe for planlegging av temaet.  
 

Forslag til vedtak 

Plan for møtet i Aure tas til orientering.  

Leder og daglig leder får i oppgåve å opprette en arbeidsgruppe for planlegging av tema 

helse. 

 

Sak 29-21 Møte med toppkandidatene til Stortinget 

Toppkandidatene til stortingsvalget fra Møre og Romsdal er invitert til møte og sosial samling 
onsdag 1. september i Kristiansund, dagen før Nordmørskonferansen og 12 dager før valget. 
Det legges opp til et to timers politisk møte med innmeldt tema: - dialog om Nordmøres 
utfordringer, muligheter og våre prioriterte saker for perioden vi nå står foran.  

Det foreslås å opprette en redaksjonskomité fra Nordmøre IPR for å planlegge møtet.  
 
Forslag til vedtak 
Følgende deltar i redaksjonskomiteen: …… 
 
 
Sak 30-21 Eventuelt  
 
 
 
 
Nordmøre, 10. juni 2021 
 
 
Kjell Neergaard   Ingrid O. Rangønes    
Leder     Nestleder 

Ellen Engdahl 
Daglig leder 


