INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 05-2022
Torsdag 10. og fredag 11. november 2022
Angvik Gamle Handelssted, Gjemnes
Innkalt
Representantskapet:
Kjell Neergaard, Kristiansund
Ingrid Rangønes, Averøy
Hanne-Berit Brekken, Aure
Knut Sjømæling, Gjemnes
Svein Roksvåg, Smøla
Ståle Refstie, Sunndal
Margrethe Svinvik, Surnadal
Ingrid Waagen, Tingvoll

Kommunedirektører:
Berit Hannasvik, Averøy
Knut Haugen, Surnadal
Håvard Sagli, Aure
Inge Falstad, Gjemnes
Arne Ingebrigtsen, Kristiansund
Randi Dyrnes, Sunndal
Birgit I. Eckhoff, Smøla
Odd Arild Bugge, Tingvoll
Øvrige:
Helge Hegerberg, observatør Møre og Romsdal fylkeskommune
Adm.:
Bjørn Buan, konsulent helse
Ellen Engdahl, daglig leder

Velkommen tilbake til Gjemnes v/ordfører Knut Sjømæling
Velkommen til møte v/leder Kjell Neergaard

Saksliste
Sak 41-22
Sak 42-22
Sak 43-22
Sak 44-22
Sak 45-22
Sak 46-22
Sak 47-22

Godkjenning av innkalling og saksliste
Tema kompetanse, rekruttering og omdømme
Aktuelle saker
Tema Offentlig innovasjon
Plansamarbeid Nordmøre - Sluttrapport
Orienteringer/oppfølgingssaker
Eventuelt

Saksdokumenter
Sak 41-22

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 42-22

Tema kompetanse, rekruttering og omdømme

I representantskapsmøtene settes sentrale tema for samfunnsutviklingen i regionen på dagsorden.
Disse er viktige innspill i arbeidet med Nordmørsstrategien der næringsattraktivitet, bostedsattraktivet,
besøksattraktivitet og omdømme er de sentrale satsingsområdene.
•

Dialogmøte med høgskolene
o Kompetansebehov og utdanningstilbud v/rektor Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde
Oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Nordmøre IPR og HiM.
o Planer for å etablere lærerutdanning i Kristiansund v/rektor Johann Roppen, Høgskolen i
Volda

•

Status og utviklingsmuligheter Campus Kristiansund v/prosjektleder Roland Mauseth

•

Attraktivitet og omdømme for Nordmøre v/KNN Ole Jonny Rugset, daglig leder, Anne Marit
Øksenvåg Johansen og Susanne Olsen.

•

Innspill og dialog

Forslag til vedtak:
Informasjon og innspill følges opp og tas med i det videre arbeidet med Nordmørsstrategien.

Sak 43-22
•
•
•

Aktuelle saker

E39 Astad – Bjerkeset; status og oppfølging v/Knut Sjømæling
Ressurser innen helse og regional bærekraftig samfunnsplanlegging – v/Ellen Engdahl
Felles AMU møte for Nordmørskommunene – orientering v/Arne Ingebrigtsen

Forslag til vedtak:
Sakene følges opp basert på innspill og diskusjon i møtet.
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Sak 44-22

Tema Offentlig innovasjon

Helseinnovasjonssenteret (HIS) ved Geir Dagfinn Sylthe vil ha en innledning til temaet ved orientering
om pågående kartlegging av helse- og omsorgstilbudene i kommunene.
•

FOUI-tema i kommunene – 5 min. hver
o

Heltidskultur i Sunndal

Randi Dyrnes

o

Averøy: erfaringer med velferdsteknologi og planer fremover

Berit Hannasvik

o

Gjemnes: forskningsbasert innovasjon i kommunal sektor

Knut Sjømæling

o

Tingvoll: undervisningsmetodikk for naturmangfoldsforvaltning

Odd Arild Bugge

o

Surnadal

Knut Haugen

o

PRACTIC-prosjektet – «Forskningssenteret for Aldersrelatert Funksjonssvikt og
Sykdom (SI)». Forskningsprosjekt i samarbeid med Sykehuset Innlandet.
▪ Digitale tilsyn (søvnsensorer)
▪ Løsninger for frivillige og pårørende (Nyby og plattform for velferdsteknologi)
Smøla
Birgit Eckhoff/
▪

▪

Helse/omsorg i samarbeid med HIS

▪

Solenergi i samarbeid med Nasjonalt vindenergisenter

o

Kristiansund - oppdateres

o

Aure - oppdateres

Svein Roksvåg

•

Muligheter for offentlige FOUI-prosjekter gjennom Regionalt Forskningsfond
v/Øyvind Herse, sekretariatsleder Regionalt Forskningsfond, Møre og Romsdal fylkeskommune

•

Muligheter for Nordmøre
o

Helse og omsorg v/Bjarte Bye Løfaldli, Helseinnovasjonssenteret - Teams
▪

Prosjekt Raskere implementering: Tidlig identifisering av effekter av ulike tiltak
innen helse og omsorg; eks. Digital tilsyn

▪
o

Tjenestetilpasning for flere eldre med kognitiv svikt og Leve Hele Livet

Samfunnsplanlegging v/Odd Arild Bugge
▪

Identifisere og kvalitetssikre de riktige KPI’ene inn i plan- og styringsarbeidet i
kommunene og måleparametre for bærekraftig arealbruk

o

Andre

o

Dialog om veien videre

Forslag til vedtak:
Aktuelle tema for felles FOUI-innsats følges opp av administrasjon og Kommunedirektørkollegiet.

Sak 45-22

Plansamarbeid Nordmøre - Sluttrapport

Prosjektperioden var august 2019 – 2022 med egen prosjektleder Merete Maurset.
Samarbeidspartnere var kommunene på Nordmøre, Møre og Romsdal fylkeskommune og
Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Målene for prosjektet var definert som følger:
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Effektmål (langsiktig samfunnsvirkning):
•

Kommunene på Nordmøre er samordnet i sine satsinger og prioriteringer for samfunnsutvikling,
med kompetente fagmiljøer, handlekraftige politikere og et innovativt, effektivt plan- og
styringssystem.

Resultatmål (direkte i/av prosjektet):
•

Felles forutsetninger, utfordringer og muligheter i regionen er beskrevet innen utgangen av 2019
slik at disse kan innarbeides i de kommunale planstrategiene.

•

Alle kommunene skal revidere samfunnsdelen av kommuneplanen innen utgangen av 2021, der
kommunene tar stilling til en felles regional analyse-/utfordringsdel som utarbeides gjennom
prosjektet i 2020.

•

Et velfungerende planfaglig nettverk mellom kommunene og regionale myndigheter er etablert.

•

Vi har tatt i bruk nye metoder og (digitale) verktøy for styrket innsats i samfunnsutviklingsarbeidet,
jf. arbeid i regi av IKT ORKidé.

•

Vi har etablert systematisk kompetansebygging hos folkevalgte og administrasjon i bruk av planog bygningsloven som styringsverktøy.

•

Innen utløpet av prosjektperioden har vi en vedtatt plan for hvordan plansamarbeidet skal
videreføres.

Prosjektet vurderes som vellykket av deltakere, samarbeidspartnere og eksterne rådgivere.
Det blir en kort presentasjon av utkast til sluttrapport i møtet. Det planlegges et avslutningsseminar for
formannskapene 13. januar 2023 med tema:
•

Resultat og evaluering av prosjektet

•

Innhold og prosess for Planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel

•

Felles kompetansegrunnlag med utfordringsbilde og muligheter

•

Videre utviklingsmuligheter

•

–

Forbedre politisk forankring og involvering i planprosessene

–

Vurdere nye innovative grep

–

Styrke klima- og naturperspektivet som grunnlag for bærekraftig arealforvaltning/-bruk

Revidert forslag Nordmørsstrategien

Det vises til sak 43-22 Aktuelle saker for ressurser innen felles regional bærekraftig samfunnsutvikling.

Forslag til vedtak:
Representantskapsmøtet godkjenner Sluttrapport Plansamarbeid Nordmøre 2019-2022 datert
12.10.2022.
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Sak 46-22

Orienteringer/oppfølgingssaker

–

Innspill tema for IPR i 2023

–

Geografisk fordeling av møtene i Fylkestinget

–

Bli med hjem Trondheim 16.11.22

–

Oppsummering fra felles IPR-møte på Åndalsnes

–

Referatsaker:
o

Uttalelse Norsøk

o

Fylkesstrategi for attraktive byer og tettsteder

Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering med innspill i møtet.

Sak 47-22

Kjell Neergaard
leder

Eventuelt

Ingrid O. Rangønes
nestleder

Ellen Engdahl
daglig leder
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