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PROTOKOLL
Sak 39/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 40/19

Godkjenning av protokoll fra møte 07.06.19

Vedtak
Protokoll fra møtet 7.6.19 godkjennes.
Sak 41/19

Status Campus Kristiansund (CK)

Oppsummert v/Roland Mauseth, pres. vedlagt:






Nå skjer det veldig mye bra i Campusutviklingen.
Likevel er Campuskonseptet fortsatt skjørt – erfaringer fra andre steder i landet viser at små
miljøer hele tiden må jobbe for å styrke og utvikle seg for å overleve.
Det er faktisk mye kommunene kan gjøre selv for å skape et robust campus, gjennom å legge noe
av sin innovasjonsvirksomhet på campus eller gå inn på offentlig phd-ordningen, slik Gjemnes har
gjort. Flere kommuner kan også spleise på en PhD, og Norges Forskningsråd dekker uansett
halvparten av kostnaden.
I tillegg er det fortsatt viktig å øve påtrykk for at HiMolde får ressurser fra staten til å gå inn med
full tyngde på Campus Kristiansund.

Vedtak
Informasjonen tas til orientering med innspill i møtet.
Sak 42/19
-

Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

Invitasjon for møte med Mørebenken i Oslo medio oktober, - følges opp etter valget
Sted for regionrådsmøtet 21.- 22. november – forslag Angvika
Sluttrapport arbeidsgruppe forskrift om høsting av tare; - oversendt rådmenn/kommunedirektører
Daglig leder deltar på statsetatsmøte Møre og Romsdal, Geiranger 17.-18.9.
Helse Midt-Norge har regional forskningskonferanse 2. og 3. oktober i Kristiansund; - Gjemnes
kommune deltar.
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-

Konferanse om ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, Gardermoen 28.-29.10.
o Adm. kan koordinere deltagelse for deling av kunnskap før og etter.
Regional Samhandlingskonferanse 11. og 12. mars 2020, Stjørdal
MR fylkeskommune inviterer til dialogmøte om Hydrogen 3. oktober i Kristiansund
Nyttårskonferansen 7.-8. januar 2020, Molde
Møte i felles Samferdselsgruppe 20.9.19 på Kyrksæterøra
Jobbmessen i Oslo: Gjemnes kommune melder om ansettelse som følge av messen .

Vedtak
Sakene tas til orientering.
Sak 43/19

Prosjekt statlige arbeidsplasser

Presentasjon av ny prosjektleder Johannes Brekke, MR fylkeskommune
 Utdannet innen by- og regionutvikling
 I arbeidsgruppen for BRM i Kristiansund
 Observatør i programstyret for SuSu
 Prosjektet inkluderer også strategi for forskningsarbeidsplasser, med kobling til Campus
Kristiansund
Fylkets videre organisering og arbeid med prosjektet, presentasjon vedlagt.
 Interne kjøreregler ligger fast
 3 innsatsområder
1. Utflytting av Oslo og nyetableringer
2. Pågående endringer i statlig virksomhet
3. Statlige forskningsarbeidsplasser
 Positive tall for Nordmøre siste to år med 55 nye (trolig som følge av Politiets Fellestjenester)
 Nyheter
o Nasjonalt Eldreombud til Ålesund; på tross av fylkets anbefaling om Kristiansund
o HIS – fast grunnfinansiering i statsbudsjettet
o Øk. tilsyn for private barnehager til Molde; 30 nye statlige arbeidsplasser
o KMD – se på fordelingen av statlige arbeidsplasser
 Uklart hvordan det vil fungere i praksis
o Statens Hus; - Staten ser på typiske statlige funksjoner i egne hus, trolig mer relevant i
bygder, 3 pilotprosjekt rundt om i Norge.


Aktuelle tiltak
o Satsingsområde 1
 Nasjonalt fergekontor til MR
 HIS
 Nasjonalt Våpenregister til KSU
o Satsingsområde 2
 Statens Vegvesen
 NAV
 HMR
o Satsingsområde 3
 Flere forskningsarbeidsplasser
 Eks. nye muligheter ifm Gjemnes og phd-prosjektet knyttet til
kompetansesenter for omstilling?

Nye oppgaver til fylkeskommunen
 Alle fagområder utfordret til å se på hva som kan flyttes på
 Rapport til fylkestinget i desember om ny organisering med fordeling av arbeidsplasser
 Samferdselsoppgavene som er av en slik størrelse at de monner
o SVV ønsker å samle det som blir igjen i fylket; - usikkert hva det betyr
o Blir trolig flere, samlet sett, som jobber med samferdsel i MR
 Kommer 2 nye stillinger i IMDI til Kristiansund, som skal inn i Campus.
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Innspill i møtet
 Arbeid med Barnas Hus til Kristiansund
 Ikke konsistent argumentasjon ved lokalisering av statlige arbeidsplasser, spes. ift. nasjonalt
Eldreombud til Ålesund.
 Hele forvaltningsavdelinger må vurderes for fordeling til Kristiansund, eks. Kulturavdelingen, som
kan knyttes opp mot nytt Opera- og kulturhus.

Fylket er ikke involvert administrativt i NAV og Trafikkstasjoner
Vedtak
Informasjon tas til orientering, med innspill i møtet.
Sak 44/19

Status prosjekt plansamarbeid på Nordmøre

Prosjektleder Merete Maurset orienterte om oppstartsarbeidet.





Skisse for fremdriftsplan ble presentert.
Kommunene oppnevner hver sin kontaktperson.
Workshop for kommunenes administrasjon i begynnelsen av november.
AsplanViak engasjeres i oppstarten.

Vedtak
Informasjon tas til orientering, med innspill i møtet.
Sak 45/19

Fremtidig organisering av regionrådet

Innspill i møtet






I påvente av ny organisering (vedtas i årsmøtet i februar), oppfordres kommunene å avvente å
oppnevne politiker nr. 2 ved konstitueringen av nytt kommunestyre.
Oppdatert strategi behandles samtidig i årsmøtet.
Ønske om enkel og effektiv organisering.
Organisering og roller må være tydelig.
Et «Nordmørsting» kan være positivt for å bygge felles identitet, samles om strategi,
plansamarbeid, mm. Synergier i/med konferanse?

Vedtak
AU støtter revidert prosess frem mot årsmøtet i februar 2020. Saken tas for øvrig til orientering med
innspill i møtet.
Administrasjonen utarbeider henvendelse til kommunene om å avvente oppnevning av politiker nr. 2 i
regionrådet, i påvente av årsmøtet i februar hvor ny organisering av regionrådet vedtas.
Sak 46/19

Samhandling HMR

1. Status i arbeidet med reforhandling av Samhandlingsavtalene.
Regionrådet har tidligere anbefalt at ordførere/rådmenn ikke deltar på de overordnede
samhandlingsarenaene med HMR. Kommunene deltar på pasientrettede samhandlingsarenaer, noe
den enkelte kommune selv vurderer.


Kjetil oversender utfordringer/problemstillinger til Rådmannskollegiet. Saken tas opp i neste møte i
rådmannskollegiet 30.9.19.

2. Felles samhandlingsressurs for Møre og Romsdal
Innspill i møtet
Positivt med en felles ressurs, og Regionrådet anbefaler at det etableres en felles
Samhandlingskoordinator. Krevende oppgave å koordinere alle kommunene og HMR.
Ikke naturlig å legge funksjonen til 1 av 3 regionråd, eller til adm. i en av bykommunene.
For Møre og Romsdal kan det være fornuftig å knytte funksjonen opp til en uavhengig enhet.
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-

-

Viktig at samhandlingsaktiviteten kan være lokalisert og representert i hele fylket.
Funksjonen anbefales lokalisert til Helseinnovasjonssenteret (HIS) som er et regionalt senter for
helseinnovasjon og samhandling. Dette begrunnes med;
o HIS har fokus på samhandling mellom spesialist-/primærhelsetjenesten som sentral
bærebjelke i sine fokusområder. Dette kan gi store synergimuligheter innen
samhandlingsområdet samt innen administrasjon (kontor/møterom mm).
o HIS har fokus på å bidra til utvikling av fremtidens helsetjeneste i hele fylket.
o Et opprinnelig kommunalt initiativ og perspektiv fra Nordmøre som fra 2020 har fast
grunnfinansiering på Statsbudsjettet.
o Etableres som non-profit aksjeselskap i løpet av høsten, med kommuner,
fylkeskommunen og helseforetaket som eiere.
o Geografisk fordeling av samhandlingsfunksjonene som vil binde fylket tettere sammen;
 Samhandlingsavdelingen HMR i Ålesund
 KS Møre og Romsdal i Molde
 Samhandlingsressurs helse ved HIS i Kristiansund
Finansieringsalternativ;
o 50% hver av HMR og samlet kommunene, med flat finansiering pr kommune, dvs. likt
beløp pr kommune, for å gi likeverdighet for alle kommunene.

3. Videre dialog med HMR
Samlet vedtak til punktene 1., 2. og 3









Kjetil oversender utfordringer/problemstillinger til Rådmannskollegiet. Saken tas opp i neste møte i
rådmannskollegiet 30.9.19.
AU ber Samhandlingsutvalget oppnevne en vara for Geir Nielsen i rehabiliteringsprosjektet.
AU ber Samhandlingsutvalget oppnevne en fagperson til arbeidsgruppe for rehabiliteringstilbudet.
AU ber Samhandlingsutvalget oppnevne ny representant til Klinisk Samhandlingsutvalg for barn
og unge.
Ønske om at regionrådet er representert i møtet 17.9. om prehospitale tjenester.
Dialog med HMR på politisk nivå avventes til etter valget.
AU tar til orientering at Rådmannskollegiet gir felles tilbakemelding til HMR med samhandling som
tema.
Regionrådet oversender KS synspunkter på struktur og finansiering av felles samhandlingsressurs
basert på diskusjonen i møtet.

Sak 47/19


Uttalelse om fremtidig organisering av geografiske driftsenheter i Møre og Romsdal politidistrikt,
vedlagt.

Sak 48/19


Referatsaker

Eventuelt

Uttalelse om lokalisering av Nasjonalt Våpenregister til Kristiansund ble referert.
Oversendes Justisdep., POD og Mørebenken

Sak 49/19

Lønnsforhandling daglig leder

Vedtak
Leder følger opp.

Kjell Neergaard
Leder

Ingrid O. Rangønes
Nestleder
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