PROTOKOLL

Regionrådsmøte 1-2018
Fredag 16. februar 2018 kl. 1030 - 1530
Scandic Kristiansund

Møteleder Roger Osen ønsket velkommen til møte.

Saksliste
RM 1/18
RM 2/18
RM 3/18
RM 4/18
RM 5/18
RM 6/18
RM 7/18
RM 8/18
RM 9/18
RM 10/18
RM 11/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Saker fra administrasjonen
Orientering om invitasjon til interkommunalt klimanettverk
Videre arbeid med interkommunalt samarbeid
Organisering av politiets tjenestetilbud på Nordmøre
Fylkesmannens ovale halvtime v/Lodve Solholm
DMS Kristiansund – invitasjon til kommunene
Uttalelse SNR og Helseplattformen
Campus Kristiansund – status og veien videre
Status Nordmøre Brann- og Redningssamarbeid
Eventuelt

Merk at presentasjonene fra møtet ligger på orkideportalen.no
SAKSDOKUMENTER
RM 1/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
RM 2/18
-

-

-

Saker fra administrasjonen

Rådmannsutvalgets møte 15.2.18
o Leder Randi Dyrnes. Primært arbeide med strategiske saker av stor betydning for
Nordmøre, men også et kollegialt forum for erfaringsutveksling og diskusjon.
Status Stiftelsen Nordmøre Museum
o Ny organisering: Direktør + Stab (øk./sekr.), Forskningsleder, Formidlingsleder,
Forvaltningsleder, Funksjon/Drift
o Funksjon/drift i matrise: Tingvoll, Sunndal. Averøy/Eide, Aure, Surnadal, Smøla, Rindal,
Gjemnes, Halsa, Bymuseet Kristiansund, Husasnostra, Kaffebrenneriet Volckmar.
Status Sjøområdeplanen
o Tilbakemelding på videre fremdrift 20.2.18
o Merknader til 2. gangs høring avklares i kommunene
o Nye areal i siste høringsrunde tas evt. av den enkelte kommune
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-

-

«Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke»
o Til informasjon fra v/Stig Hollstrøm, KS Møre og Romsdal, utlagt i møtet og på
Orkideportalen.
Arbeidet med statlige arbeidsplasser v/Oddbjørn Vassli.
o Prosjektet er i kontinuerlig endring etter som nasjonale føringer endres
o Nye oppgaver til fylkeskommunen gir begrenset økning i antall arbeidsplasser
o Regional stat vil trolig ha større betydning
o Utvikling mot at utvalgte kompetansemiljø får nasjonale statlige oppgaver
o Innspill fra møtet om at prosjektet vil utgjøre selve «syretesten» for Møre og Romsdal
som eget fylke

RM 3/18

Invitasjon til interkommunalt klimanettverk ORKidé

Kristiansund, Aure, Gjemnes, Surnadal, Sunndal og Tingvoll har bekreftet deltagelse i forkant av
møtet.
Vedtak
Regionrådet ser positivt på invitasjonen fra Kristiansund kommune om å etablere et Klimanettverk
Nordmøre og anbefaler at invitasjonen sendes til kommunene.
RM 4/18

Videre arbeid med interkommunalt samarbeid

Innspill i møtet
Stor forskjell på de ulike samarbeidene mhp viktighet og omfang.
Se det store bildet, ut over regionrådets geografi.
Samarbeides ut fra oppgaver ift
- kommunenes plassering
- de viktigste oppgavene
- plukke de «lavthengende» fruktene
Formålet med bestillingen for utredningen må være tydelig.
- Realistiske forutsetninger og geografisk forutsetninger må ligge i bunnen. Endring i
samferdselsløsninger vil også endre geografien.
- Se på flere områder der ting kan gjøres på andre måter.
- Hva samarbeides det ikke om i dag og hva annet kan det samarbeides om.
- Vurdere synergier med tilliggende kommunale tjenestetilbud.
- Forutsetter ekstern finansiering.
Vedtak
Regionrådsmøtet vil gjennomføre et utredningsprosjekt for å styrke det interkommunale
samarbeidet for Nordmøre.
AU delegeres myndighet til å utforme prosjektsøknaden og søke ekstern finansiering for prosjektet.
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RM 5/18

Organisering av politiets tjenestetilbud på Nordmøre
v/politimester Ingar Bøen

Presentasjonen er lagt ut på Orkideportalen.no.

RM 6/18

Fylkesmannens ovale halvtime
v/fylkesmann Lodve Solholm og landbruksdirektør Frank Madsøy

Aktuelle tema
• Fokus på lokalmat, barnevernsvakt og forsøpling
• Ønsker tema om totalforsvar på høstens regionrådsmøte
• Kommunereform
 Grensejustering Gjemnes
• Helhetlig vurdering
• Kommunene får vite fylkesmannens innstilling 21. og 22. mars
• Pressekonferanse 23. mars
• KMD gjør trolig vedtak før sommeren
 Kan komme flere senere søknader om grensejustering
• Nettverk for bærekraftige bygg; hvor tre kan erstatte ikke-fornybare materialer i byggeprosjekt

RM 7/18

DMS Kristiansund – invitasjon til kommunene
Orientering v/Kjell Neergaard

Vedtak
Regionrådsmøtet mener det er viktig at kommunene deltar i arbeidet med å utvikle DMS
Kristiansund som en sentral del av det fremtidige tilbudet for spesialisthelse-, kommunehelse- og
velferdstjenester for befolkningen på Nordmøre.
Regionrådsmøtet anbefaler at invitasjonen sendes til kommunene med utgangspunkt i en
finansieringsmodell 30/70, dvs 30% fordelt mellom deltagende kommuner og 70% fordelt etter
folketall.
Dette gir følgende fordeling etter innbyggertall 01.01.17:
Kristiansund
Averøy
Gjemnes
Tingvoll
Sunndal
Surnadal
Halsa
Smøla
Aure
Totalt

168.134,52.956,32.847,35.933,60.826,53.762,26.576,30.052,38.914,500.000,-
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RM 8/18

Uttalelse SNR og Helseplattformen
Innledning v/Birgit Eliassen og Steinar Holm

Vedtak
Regionrådsmøtet følger opp vedtak fra AU:
Det er svært viktig at SNR inkludert DMS starter opp med Helseplattformen som IKT plattform.
ORKidé - Nordmøre Regionråd ønsker å samarbeide med Romsdal Regionråd om oppretting av en
felles prosjektstilling for å styrke arbeidet med å få på plass Helseplattformen. Regionrådet ber IKT
ORKide sørge for at en slik investering/stilling gjennomføres som et ordinært investeringsprosjekt i
regi av IKT ORKide, hvor kommunene på Nordmøre inviteres med på vanlig måte. ORKide – Nordmøre
regionråd forutsetter at IKT ORKide samarbeider med RoR IKT om en slik satsing.
ORIENTERINGSSAKER
RM 9/18

Campus Kristiansund – status og veien videre
v/Roland Mauseth, prosjektleder

Presentasjon ligger på hjemmesiden.

RM 10/18

Status Nordmøre Brann- og Redningsvesen
v/Karl Kjetil Skuseth, leder arbeidsgruppen

Kommunene Averøy, Aure, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll deltar i felles
utredning av Nordmøre Brann- og Redningsvesen (NBR).
ROS-analyse og GAP-analyse for deltagende kommuner er ferdigstilt. I januar ble det avholdt en felles
workshop for alle rådmenn, brannsjefer og økonomipersonell hvor ny dimensjoneringsforskrift ble
gjennomgått og arbeidet så langt ble lagt frem for diskusjon og innspill. Sentrale punkter er
organisasjonsmodell og økonomisk modell for et felles brannvern.
Arbeidsgruppen er nå utvidet til alle rådmenn i deltagende kommuner samt brannsjefene i
Kristiansund og Aure/Hemne. Gruppen ledes av Karl-Kjetil Skuseth.
Arbeidsgruppen er ansvarlig for å ferdigstille forslag til felles saksfremlegg for utsendelse til
kommunene.

RM 11/18

Eventuelt

Ingen saker.

ORKidé – Nordmøre Regionråd

Roger Osen

Kjell Neergaard

Leder

Nestleder
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