
1 
 

 
INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 02-2021 Teams 
 
Tirsdag 23. februar 2021 kl. 09.00 – 10.00 
 
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: 
Merete Maurset 
Ellen Engdahl 
Eivind Ryste, observatør 
 
Saksliste 
Sak 12-21 Prioriterte satsingsområder i forkant av Strategi 2023 
Sak 13-21 Fremtidig krafttilgang Nordmøre og Romsdal  
Sak 14-21 Lokal samarbeidskoordinator Nordmøre 
Sak 15-21 Neste IPR-møte i Aure 29. og 30. april 
 
 
 
Saksdokumenter 
 
Sak 12-21 Prioriterte satsingsområder i forkant av Strategi 2023 
 
Videre behandling av Strategi 2023 er utsatt til september.  
Det er derfor behov for å diskutere hvilke saker/tema som skal prioriteres i mellomperioden. 
 
Forslag fra adm.: 
 
o Samferdsel: 

- Oppfølging NTP  
- Samarbeidsforum med Orkdalsregionen 

 
o Prosjekt statlige arbeidsplasser 

- NAV Arbeid og ytelser 
- NAV Ombud 
- Nye oppgaver til PFT 

 
o Plan/Bærekraft/klima 

- Planprosjektet videreføres og utvikles 
- Nordmøres senter for bærekraft på Tingvoll 
- Få på plass engasjement Klimasats 

 
o Samarbeid helse 

- Få på plass en ressurs som Lokal samarbeidskoordinator 
- Samarbeid med HiM om å styrke kompetanse og rekruttering innenfor helse 

 
o Energi 

- Følge opp Statnetts arbeid for konseptvalg 
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o Møter 

- IPR-møter planlegges for fysisk møte i Aure 29. og 30. april og på Sunndalsøra 10. juni 
- Månedlige møter i Kommunedirektørkollegiet 

 
Forslag til vedtak 
Ovennevnte områder prioriteres i perioden frem til ny strategi og handlingsplan er vedtatt, justert for 
innspill i møtet.  
 
 
Sak 13-21 Konseptvalg om fremtidig krafttilgang Nordmøre og Romsdal 
 
Vises til sendt brev til Statnett om å utrede alternativene 5 og 6.  
 
Det er samtidig behov for å få en kvalitetssikring av kartleggingen av fremtidig kraftbehov for 
Nordmøre samt vurdering av ulike alternative konsept for nettløsning. Nordmøre IPR følger opp 
dialogen med fylkeskommune og næringsliv om samarbeid om en slik ekstern kvalitetssikring. 
 
Forslag til vedtak 
Nordmøre IPR støtter opp om at det gjennomføres en ekstern utredning for å kvalitetssikre fremtidige 
behov på Nordmøre og alternative konsept for fremtidig nettløsning for Nordmøre og Romsdal.  
 
 
Sak 14-21 Lokal samarbeidskoordinator Nordmøre  
 
Det har i lengre tid vært arbeidet for å få på plass en helsefaglig ressurs for å styrke kommunenes 

samlede arbeid innenfor helse- og omsorgsområdet og i samhandlingen med HMR. Dette behovet vil 

vurderes å øke i årene som kommer, samtidig som kommunenes administrative kapasitet reduseres. 

Kommunene har vært utfordret på å tildele/kjøpe en andel av en ressurs, noe Kristiansund gjorde for 

en kort periode i 2019. Det ble så besluttet å benytte fondsmidler i et år for en 50% stilling som 

Konsulent helse, med muligheter for at kommunene bidro økonomisk for år 2. Det ble ingen tilsetting 

som følge av dette rundt sommeren 2020. Deretter så vi mulighet for å kunne kombinere 50% Lokal 

samarbeidskoordinator med Regional samarbeidskoordinator på 50%, ref. utredning fra Møreforsking 

på oppdrag fra KS. Det ble ikke enighet blant regionene om at dette var en ønsket løsning. Som følge 

av at SNR-prosjektet er utsatt, så vurderer DMS-prosjektet at aktiviteten tas ned til 50% i en 

mellomfase på 1-2 år. Kristiansund kommune har engasjert den frigjorte kapasiteten for prosjektleder 

på 50%, så da ble heller ikke dette en mulighet for å få tilført helsekompetanse til IPR.  

Møreforsking sin utredning viser at kommunene erkjenner behov for egne samhandlingsressurser for 

å styrke egen kapasitet og kompetanse i å være en likeverdig samarbeidspartner for helseforetaket.  

Samarbeidsutvalget Nordmøre er enig i at det er behov for en egen ressurs for å styrke det felles 

interkommunale samarbeidet innenfor helse- og omsorgsområdet og i samhandlingen med 

helseforetaket, utdanningsinstitusjoner mm. 

Med utgangspunkt i behov, tidligere vedtak og at DMS-prosjektet reduseres, så foreslås at Nordmøre 

IPR utlyser et 2 års engasjement i 100% stilling som Lokal samarbeidskoordinator innenfor helse. 

Kommunene på Nordmøre finansierer i dag kr 500.000 for prosjektleder i spleiselag med HMR og 

Helseinnovasjonssenteret. 

Kostnadsbudsjett Lokal samarbeidskoordinator: 

 

Pr år

Personalkostnader 868 000        

Kontor/drift 60 000           

Møter/reiser 22 000           

Sum drift 82 000           

Kostnadsbudsjett 950 000        
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Nordmøre IPR har fondsavsetning på kr 979.580 pr. 1.1.21. Av dette skal kr 125.000 delfinansiere 

Klimasats-prosjektet. Fondet vil da ha kr 154.000 etter finansiering av helseressurs kr 700.000 over to 

år, gitt at 2021 er i balanse.  

 

Behov arbeidsoppgaver: 

- Saksbehandler og koordinator for Samarbeidsutvalget Nordmøre 
- Følge opp Nordmøres representanter i de mange fagrådene i helsefellesskapet 
- Bidra/understøtte arbeidet i LSU, fra kommunenes side  
- Nordmøre sin representant inn i Samarbeidssekretariatet i helsefellesskapet 
- Nordmøre skal være i front på samhandling og innovasjon, ref. Helseinnovasjonssenteret og 

DMS-prosjektet. Men «noen» må ta tak og følge opp initiativ og tiltak som styrker samlet helse- og 
omsorgstilbud på Nordmøre, være pådriver for mulige interkommunale samarbeid.  

- Ha særskilt fokus på å utdanne og rekruttere helsekompetanse, se på nye løsninger sammen med 
HiM og kommuner og næringsliv. 

- Ha dialogen med HMR om oppnevninger av alle fagråd og arbeidsgrupper osv i tett kontakt med 
Samarbeidsutvalget. 

- Grensesnittene mellom kommunene og HMR vil bare bli enda større i fremtiden, og stiller krav til 
kompetanse og kapasitet for at kommunene kan være en likeverdig partner. 

- Og garantert mye mer… 
 

Forslaget gir følgende fordeling for kommunene der kolonnen Økning tilsvarer netto økning, dvs. 

reduserte kostnader for DMS-prosjektet kommer i tillegg som del av finansieringen.  

 

Forslag til vedtak 

Nordmøre IPR anbefaler at det utarbeides et felles saksfremlegg for snarlig behandling i kommunene.  

 
  

Finansiering Pr år

Redusert DMS 50% 250 000          

Fond Nordmøre IPR 350 000          

Økt kommuner 350 000          

Sum 950 000          

Pt DMS Reduserte

Fordeling kommuner Andel av 500' kostn. DMS Økning

Kristiansund 174 630          87 315           156 046 

Averøy 56 097            28 048           37 346    

Gjemnes 35 402            17 701           16 966    

Tingvoll 38 578            19 289           19 522    

Sunndal 64 196            32 098           45 407    

Surnadal 56 926            28 463           38 205    

Smøla 32 526            16 263           13 875    

Aure 41 645            20 823           22 632    

500 000          250 000        350 000 
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Sak 15-21 Neste IPR-møte i Aure 29. og 30. april 
 
Det planlegges for et fysisk møte. Så får vi se hvordan verden er når tiden nærmer seg. 
 
Tidsplan 
 
29. april – oppmøte Aure sentrum? kl. 1030 
Besøk og omvisning Aure kommune inkl. lunsj/mat 
Båttransport kl. 14? fra Tustna 
Møte Ringholmen kl. 15-18 – 3 timer 
Middag kl. 19 
 
30. april – Ringholmen 
Møte kl. 09-14 inkl. lunsj – 5 timer 
Avreise kl 14 med båt fra Ringholmen til Tustna 

 
 
Forslag tema og saker 
 
o Tema Helse 
- May-Helen Grimstad Molvær og Øyvind Bakke er invitert  

 
Sentrale tema i møtet 
- Utvikling av rehabiliteringstilbudet 
- Status, videre prosess og tidsplan for SNR Hjelset og Kristiansund 
- Gjenåpning av fødeavdelingen i Kristiansund og følgetjenesten 
- Prehospitale tjenester 

o Ambulansetilbudet 
- Prosess for oppdatert Utviklingsplan HMR 
 
o Fremtidig krafttilgang for Nordmøre? 
 
 
Forslag til vedtak 
Planlegging av neste IPR-møte tas til orientering, justert for innspill i møtet. 
 
 
 
 
 
 
Nordmøre, 19. mars 2021 
 
 
Kjell Neergaard    Ingrid O. Rangønes 
Leder     Nestleder  


