Møteprotokoll kollegiemøte i Nordmøre
Regionråd- ORKide
Nr 1/2016
Utvalg:

Kollegiemøte ORKide

Møtested:

Quality hotel Grand, Kristiansund

Dato:

19.februar 2016

Deltakere:
Aure

Averøy

Gjemnes

Halsa

Kristiansund

Smøla
Surnadal
Tingvoll

Ingunn Golmen
Martin Olav Folde
Hanne Berit Brekken
Ingrid Rangønes
Knut Mostad
Roald Røsand
Knut Sjømæling
Birgit Eliassen
Jan Karsten Schølberg
Ola Rognskog
Anita Ørsal Oterholm
Tove Karin H Lervik
Kjell Neergaard
Arne Ingebrigtsen
Maritta Ohrstrand
Roger Osen
Kirsten Skaget
Knut Haugen
Margrethe Svinvik
Milly Bente Nørset
Olaug Haugen
Gunnar Waagen

Andre:
Fylkeskommune
Fylkesmann
Administrasjon

Ordfører
Rådmann
Politisk representant
Ordfører
Rådmann
Politisk representant
Ordfører
Rådmann
Politisk representant
Ordfører
Rådmann
Politisk representant
Ordfører
Rådmann
Politisk representant
Ordfører
Rådmann
Rådmann
Politisk representant
Ordfører
Rådmann
Politisk representant

Eivind Ryste
Rigmor Brøste
Monika Eeg, Roland Mauseth og Heidi J Gjersvold

SAKSLISTE:
KM 01/16

Innkalling og godkjenning av saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

KM 02/16

Uttalelser
A:Politiets lønnsentral
Uttalelsen ble gjennomgått i møtet

Vedtak:

Uttalelsen ble vedtatt med de endringene som ble gjort i møtet.

KM 03/16

Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre
Prosjektleder Jens-Eric Eliassen ga statusorientering i arbeidet. Prosjektleder ønsker
forlenget frist for ferdigstillelse fra august 2016 til februar 2017.

Vedtak:

Ønske om utsettelse legges frem for arbeidsutvalget og behandles der.

KM 04/16

Fremtidens Oppvekstsektor
Astrid M. Høivik og Torill Helgetun orienterte om det regionale arbeidet. Sluttrapport
skal leveres juni 2016, Høivik og Helgetun formidlet ønske om forlengelse av prosjekt.

Vedtak:

Ønske om forlengelse legges frem for arbeidsutvalget og behandles der.

KM 05/16

Fylkesmannens halvtime
Fylkesmannen ved Rigmor Brøste orienterte om hva som skjer rundt om i fylket.
Merk søknadsfrist for prosjektskjønn 20.mars.

KM 06/16

Fremtidsscenarioer -Nordmøre 2035
Roland Mauseth, prosessleder for kommunereformen på Nordmøre, orienterte om
fremtidsanalysen som regionrådet har fått utarbeidet i forbindelse med
reformprosessen.
Fremtidsanalysen er resultatet av en prosess med mer enn 40 deltakere fra
næringsliv, kultur, politikk, administrasjon og forskningsmiljø, og viser tre mulige
scenarier for Nordmøres muligheter for vekst og utvikling fram til 2035. Arbeidet er
gjennomført av firmaet Mind the Gap i samarbeid med lokale aktører.

Scenariet «Gullkysten» - 2035
Dette er fortellingen om hvordan Nordmøre transformerte oljekompetansen - og
skapte et næringsliv med utgangspunkt i denne kompetanse og teknologi og
prosessindustrien i regionen. Nye samarbeid og relasjoner fra Søre Sunnmøre med
verftsindustrien, og helt til Trondheim med høykompetansemiljøer og NTNUs
havforskningsvirksomhet, skapte en ”gullkyst” for utvikling av havrommet.
Nordmøres strategiske plassering og kompetanse fra oljeservice, havbruk, deep seainstallasjoner og prosessindustri gjorde regionen til et kunnskapsnav på denne
gullkysten. Kristiansund har utviklet en urban kultur med et kulturliv som hele
Nordmørsregionen aktivt benytter seg av og har en befolkning med mange
nasjonaliteter.
Sentrale drivkrefter i dette scenariet:
-

Varig nedgang i aktiviteten på norsk sokkel

-

Høy innovasjonstakt i næringslivet

-

Global matvarekrise

-

Et multikulturelt Nordmøre

Scenariet «Vårsøg» – 2035:
Dette er fortellingen om hvordan Nordmøre ble en klimanøytral plussenergiregion og
fikk folketallsvekst på grunn av satsning på grønn vekst. Man bygget videre på
Nordmøre som energiregion og skapte et desentralisert energiforsyningssystem. For å
oppnå klimanøytralitet var det viktig å omstille landbruket og i dag er alle gårder på
Nordmøre økobruk. Urbanisering har vært et tveegget sverd: samtidig som det har
vært en jevn økning av folk som bor i byer, har det også vært en antiurban bevegelse
mange steder. I stedet for sterk sentralisering i Kristiansundsområdet, har det vokst
frem en mikrourbanitet med økobyer rundt tettstedene på Nordmøre. Disse økobyene
utnytter ressursgrunnlaget på stedet maksimalt og er utformet i pakt med naturen.
Økobyen produserer den energien den selv bruker, og de er langt på vei selvforsynte
med grønnsaker og meieriprodukter fra lokale produsenter.

Sentrale drivkrefter i dette scenariet:

-

Nye, ambisiøse internasjonale klimamål

-

Nærmiljøorientert urbanitet

-

Behovet for trygg matproduksjon globalt

-

Nye produksjonsformer er mikroorientert  lokal økonomi

Scenariet «Helseeliksiren» - 2035:
Dette er historien om hvordan Nordmøre la “sykehusstriden” bak seg og ble en
ledende helseregion i Norge. Drivkraften i denne utviklingen var kommunene som
omorganiserte hele helsetilbudet og ble en pådriver for innovasjon sammen med
privat og frivillig sektor. Da spesialiseringen i helsevesenet førte til omstillinger i den
nasjonale organiseringen av helsevesenet, var Nordmøre posisjonert til å utvikle
morgendagens helseløsninger bygget på prinsippet om å gi best mulig livskvalitet til
innbyggerne. Helse, kultur og teknologi kom sammen og det ble starten på et nytt
næringseventyr på Nordmøre. Regionen er i dag en av tre ledende regioner på
helseteknologi Norge.
Sentrale drivkrefter i dette scenariet:
-

Reorganisering av helsetjenestene nasjonalt

-

Digitalisering av samfunnet («Big data», robotisering m.m.)

-

Eldre befolkning, men flere som er friske og aktive

-

Global livsstilsutvikling: Større ansvar for egen helse

Mauseth viste til at flere av begivenhetene som beskrives i scenariet, kan være
nærmere enn vi tror. For eksempel har teknologiklyngen i Trøndelag nettopp tatt
kontakt med aktører i Kristiansund for å få regionen med i en felles klynge – ganske
likt scenariet Gullkysten. Videre har man i Molde nå etablert Norges første
prototypelab for industrielle bedrifter – sammenlignbart med flere av tiltakene i
fremtidsanalysen. Det planlagte regionale senteret for helseinnovasjon og
samhandling passer også godt inn i fremtidsscenariet «Helseeliksiren og de
mulighetene som beskrives der.
Det ble åpnet for debatt om hvem som tar ansvar for å gripe de mulighetene som
fremtidsanalysen viser. Fra flere ble det påpekt at både regionrådet, det nye
næringsforumet i samarbeid med andre næringsaktører på Nordmøre, og
Kristiansund som regionsenter har en klar rolle i å starte prosesser for vekst og
utvikling i regionen.
Fylkesmannen viste til at det er mulig å søke om støtte til prosjekter som bidrar til
innovasjon i kommunene, først og fremst innenfor rammene av nye kommuner og
kommunereformen, men også til nytt regionalt senter for helseinnovasjon og
samhandling.

KM 07/16

Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling
Olaug Haugen, Birgit Eliassen, Arne Ingebrigtsen, Atle Betten og Heidi Jørgensen
Gjersvold orienterte om arbeidet, og gikk igjennom forprosjektrapport.

Vedtak:
1. Nordmøre regionråd, ORKidé tar rapport fra forprosjekt om Regionalt senter for
helseinnovasjon og samhandling av 16.2.2016 til orientering
2. Nordmøre regionråd slutter seg til at spesialisthelsetjenesten i Regionalt senter
for helseinnovasjon og samhandling er det samme som DMS’et Helse Møre og
Romsdal HF (HMR) skal lokalisere i Kristiansund
3. Nordmøre regionråd krever at det foreslåtte tilbud vedr poliklinikker, jfr
presentasjon i Angvik 3.2.2016 blir det som minimum skal inn i DMS’et.
Nordmøre regionråd forutsetter at det også blir et kirurgisk tilbud slik at
eksisterende, nyrenoverte operasjonsstuer benyttes videre.
4. Det polikliniske tilbudet skal ha et omfang og en frekvens som medfører
åpningstider alle virkedager i året.
5. Arbeidsgruppen for Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling
(heretter kalt arbeidsgruppen) utarbeider søknader på hovedprosjekt med
underprosjekt som skissert i forprosjektrapporten i samarbeid med aktuelle
aktører, så som HMR, Sykehusbygg og kommunene på Nordmøre
6. Nordmøre regionråd forutsetter at Helse Midt – Norge RHF (HMN) eller HMR
finansierer kjøp av 100 % stilling til minst 30.6.2016 og øvrig
utredningskompetanse, slik at arbeidet kan videreføres, ca kr. 1 000 000.
Søknadene for å utvikle pilarene i innovasjonssenteret vil ha en økonomisk
ramme på 20 -30 mill kr i perioden 2016 -2019
7. Arbeidsgruppen skal innlede et arbeid i samarbeid med Møre og Romsdal
fylkeskommune med sikte på etablering av statlige arbeidsplasser på Nordmøre,
herunder e-helsedirektoratet. Saken fremmes for regionrådet i juni.
8. Arbeidsgruppen gis i oppdrag å utrede mulig kommunal oppgaveovertakelse av
Distriktspsykiatrisk senter. Dette må skje i nært samarbeid med Kristiansund
kommune, og betinger at Kristiansund kommune er interessert i å delta på en slik
utredning.
9. Arbeidsgruppen rapporterer fortløpende til arbeidsutvalget.

