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PROTOKOLL ARBEIDSUTVALGSMØTE 

ORKidè – Nordmøre Regionråd 

      Nr. 8/2018 

 

Tid:   Fredag 2. november 2018 kl. 0845 - 1245 

Sted:   Formannskapssalen, Kristiansund Rådhus 

Tilstede: Kjell Neergaard, Ingrid Rangønes, Lilly Gunn Nyheim, Knut Haugen, Birgit Eliassen, 
Ola Rognskog (vara), Ole Helge Haugen (vara) 

Forfall:  Roger Osen, Eivind Ryste  
Andre: Ellen Engdahl, administrasjon, referent 

Runar Finvåg, pasient- og brukerombud Møre og Romsdal 
Ragnhild Helseth, styremedlem 110 KF 

 Roar Lervik, Norges Idrettsforbund, Møre og Romsdal idrettskrets 
Olav Ellevset, Samspleis AS 
 
 

Saksliste 
Sak 67/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 68/18 Godkjenning av referat fra siste møte 05.10.18 
Sak 69/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
Sak 70/18 Nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene v/styremedlem Ragnhild Helseth 
Sak 71/18 Norges Idrettsforbund v/Siri Ask Fredriksen  
Sak 72/18 Transportanalyse Nordmøre – videre prosess  
Sak 73/18 Oppfølging fra Workshop Nordmøre – prosjektplan for felles planressurs  
Sak 74/18 Oppgaver til nye regioner 
Sak 75/18 Revidering av Arbeidsprogrammet - utsatt 
Sak 76/18 Fremtidig organisering av regionrådet etter kommunevalget 2019 
Sak 77/18 Plan for Regionrådsmøte Sunndal 15. og 16. november 

Sak 78/18 Eventuelt 

                          
 
Protokoll  
 
Sak 67/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 68/18 Godkjenning av referat fra siste møte 05.10.18 
 
Vedtak 
Referat fra AU-møte 05.10.18 godkjennes. 
 
 
Sak 69/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 
– Status prosjekt statlige arbeidsplasser 

o Oppdatering var utsendt på forhånd. 

o Workshop forskningsmiljø i Ålesund 6.11.18. 

o Et av prosjektene på oppdatert handlingsplan er etablering av et nasjonalt eldre-, bruker- 

og pasientombud. Pasientombud Runar Finvåg orienterte om saken som er på høring 
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med høringsfrist 2. januar 2019. Regionrådet vil utarbeide høringsuttalelse. Både 

kommuner og fylkeskommune er høringsinstans. Saken følges opp med Mørebenken.  

– Status felles samferdselsgruppe med Orkdalsregionen 

o Samferdselssjefene i fylkene var med på siste møte 

o Formål: Fokus på samferdselssaker av felles interesse. Vurdere regionrådenes rolle for å 

løfte samferdselssaker politisk 

o Oppdatert info om aktuelle prosjekter på riks- og fylkesveier samt eksisterende og nye 

båt-/fergesamband 

o Trøndelag inviterer til workshop om sammenhengen riks- og fylkesveier (fv65 som case) 

o Endring fylkesgrense gir ingen endring i fylkeskryssende kollektivruter ila avtalens løpetid 

til 2026 

o Neste møte i Surnadal 5.2.19, samferdselssjefene er invitert. 

– Orkideprisen 2019 – kriterier videreføres 

– Nordmørskonferansen 31.01.2019  

– Høstkonferansen KS 6. og 7. november 

– Nyttårskonferansen 10. og 11. januar 2019. Invitasjon til 2 politikere og rådmann i hver kommune.  

– AU 11.1.19 vurderes flyttet til Batnfjorden senere på dagen. Avventer tidspunkt 

Nyttårskonferansen. 

– Mørebenken inviteres til møte og opera-premiere 7.2.19.  

– Uttalelse fra Møre og Romsdal fylkeskommune om statsbudsjettet 2019 og regionale 

utviklingsmidler var utsendt på forhånd.  

 Kraftig kutt i regionale utviklingsmidler og til Regionale Forskningsfond (RFF) 

 Rammer satsing på bredbånd og Innovasjon Norge inngår i fylkets reduserte 

rammer 

 Paradoks ifm styrking av de nye regionene som regionale utviklingsaktører 

o Innspill til uttalelse fra regionrådet: 

 Fokus på prinsippet om digitalt førstevalg og betydningen kutt i satsing på 

bredbånd har for utbredelse av velferdsteknologi 

– Helseinnovasjonssenteret – veien videre 2019-2022 

o Arbeidsgruppe nedsatt for arbeid med «Fra prosjekt- til fast organisering» med tema: 

 Eierskap, intern organisering og styringsmodell. Endring eierstruktur må 

behandles politisk 

 Strategi  

 Marked og kommunikasjon  

 Økonomi  

 Rekruttering av ny direktør  

Vedtak 
Sakene tas til orientering med innspill i møtet. 
 
 
Sak 70/18 Nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene  
 
Vedtak 
Det fremmes forslag til uttalelse for regionrådet om en rettferdig finansieringsmodell for nytt 
oppdragshåndteringssystem.  
 
 
Sak 71/18 Organisering av Norges Idrettsforbund  

v/Siri Ask Fredriksen, plan- og utviklingsleder, Møre og Romsdal Idrettskrets 
 

Vedtak 
Informasjonen tas til orientering. AU vil legge frem forslag til uttalelse for regionrådsmøtet. 
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Sak 72/18 Transportanalyse Nordmøre – veien videre  
 
Vedtak 

Trafikkanalyse for Nordmøre og veien videre settes på sakslisten til regionrådsmøtet.   

 
Sak 73/18 Oppfølging fra Workshop Nordmøre – prosjektplan for plansamarbeid 
 

Følgende områder er utarbeidet som aktuelle for samarbeid: 

Regionalt plankontor -> prosjekt felles planressurs 
Større NAV-kontor    -> ta initiativ  
Felles byggesakskontor  -> avventes 
LØP – helt eller delvis  -> avventes 
 

Mål i prosjektskisse for felles planressurs ble justert i møtet (endringer i kursiv): 

Hovedmål: Styrke helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling for kommunene på Nordmøre, gjennom 

et samordnet plansystem.  

Tiltak: Utprøve ordning med en felles ressurs for innovasjons- og utviklingsarbeid innen planarbeid for 

kommunene på Nordmøre i tett samarbeid med fylkeskommunen og fylkesmannen. 

Resultatmål: 

1. Planstrategi utarbeidet i hver kommune innen utgangen av 2019, med vedtak i 2020. 
2. Oppdatert samfunnsplan vedtatt i hver kommune innen utgangen av 2021. Samfunnsplanene 

skal inneholde en felles regional del som utarbeides i 2020 og som vedtas i kommunene sammen 
med kommunenes egne samfunnsplaner i henhold til planstrategien. 

3. Bygge/styrke det planfaglige nettverket mellom kommunene. 

4. Vurdere utviklings- og innovasjonsmuligheter for et godt og effektivt plansystem. 

5. Innen utgangen av 2021 avklare hvordan plansamarbeidet videreføres.  
 

Innspill i møtet 

- Staten har forventninger til fylkesmannen om større regional tilnærming 

- Hvor ambisiøst skal prosjektet være 

- Kommunene v/ordførerne utfordres i forkant på hvordan de ser for seg kommunens forpliktelse i 

prosjektet 

- Regionrådsmøtet beslutter hvordan prosjektet skal behandles videre 

- Viktig for felles ressurs å bidra til: 

o Kommunene må heve kvaliteten på planområdet 

o Samfunnsdelen - del om regionalt perspektiv 

o Bygge sammen fagmiljø 

- Innspill tas med videre i arbeidsgruppen 

 

Større NAV-kontor 

Fylkesdirektør Stein Veland orienterte i rådmannsmøtet 31.10.18 om St.m. 33 «NAV i en ny tid – for 

arbeid og aktivitet». Digitalisering av tjenester gir NAV muligheten til å frigjøre tid for de som trenger 

det mest.  

Vedtak 
AU tar orienteringene til orientering og ber om at prosjektet om felles planressurs settes på sakslisten 

til regionrådsmøtet. Kommunene utfordres i forkant av møtet på forpliktelse i prosjektet. 

Regionrådsmøtet tar stilling til videre beslutningsprosess for prosjektet.  
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Fylkesdirektøren inviteres til regionrådsmøtet for å orientere om endringer i NAV og status for 

organisering av NAV i Møre og Romsdal.  

 
Sak 74/18 Oppgaver til nye regioner  
 
Innspill i møtet 
 
- Endringer innen samferdsel er pt eneste av betydning i regjeringens forslag 
- Se uttalelser fra Møre og Romsdal fylkeskommune og landsstyret i KS om oppgaveoverføring 
- Fylkeskommunen har foreløpig ingen strategi på lokalisering av arbeidsplasser knyttet til nye 

oppgaver til nye regioner 
 
Vedtak 
AU legger frem uttalelse for regionrådet om at det er positivt med nye oppgaver til fylkeskommunen. 
Regionrådet har store forventninger til at nye offentlige oppgaver til de nye regionene bidrar til å 
realisere ambisjonen om å styrke Kristiansundsregionen.  
 
 
Sak 75/18 Oppdatering av Arbeidsprogrammet 
 
Vedtak 
Utsettes. Forslag til Arbeidsprogram sendes AU på mail. 
 

Sak 76/18  Fremtidig organisering av regionrådet  
 
Vedtak 
AU anbefaler at det legges frem sak for regionrådsmøtet i november 2018 om å foreta en evaluering 
av regionrådets rolle og organisering. AU får ansvar for å utarbeide beslutningsgrunnlaget for 
regionrådet i 2019.  
 
 
Sak 77/18 Plan for Regionrådsmøte Sunndal 15. og 16. november 2018 
 
Vedtak 
AU vedtar programmet for regionrådsmøtet november 2018, hensyntatt innspill i møtet.  
 
 
Sak 78/18 Eventuelt 

 

 Innkjøpssamarbeid – Lilly Gunn Nyheim 
 

Tine tapte anbudet på melkeleveranser på Nordmøre. Det forutsettes god sektorkunnskap i NII for 
helhetlig vurdering av tilbudet for alle kommuner på Nordmøre.  
 
 
 
 
 
 
Roger Osen    Kjell Neergaard 
Leder     Nestleder 
Sett 


