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Kjell Neergaard vara Ragnhild Helset  
Ingrid Rangønes vara Milly Bente Nørsett 
Roger Osen  vara Ingunn Golmen  
Lilly Gunn Nyheim vara Ståle Refstie 
Birgit Eliassen   1. vara Randi Dyrnes  
Knut Haugen   2. vara Håvard Sagli 
Eivind Ryste  vara Ole H. Haugen  
 
 
 
Tid:  fredag 7. juni 2019 kl. 0845 – 1245 – Formannskapssalen Kristiansund Rådhus 

Det blir servert enkel lunsj i møtet. 
 
 
Saksliste 
 
Sak 33/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 34/19 Godkjenning av referat fra mail 03.05.19 
Sak 35/19 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
Sak 36/19 Spesialisthelsetjenesten på Nordmøre 
Sak 37/19 Omorganisering av Møre og Romsdal Politidistrikt 
Sak 38/19 Eventuelt 
 
          
Saksfremlegg 
 
Sak 33/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 34/19 Godkjenning av protokoll fra 03.05.19 
 
Forslag til vedtak 
Referat fra AU fra 03.05.19 godkjennes. 
 
 
Sak 35/19 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 

- Prosjekt statlige arbeidsplasser: videreføring av arbeidet  
- Status statlig omorganisering  
 
Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering med innspill i møtet. 
 
 
Sak 36/19 Spesialisthelsetjenesten på Nordmøre 
 
Oppsummering fra regionrådsmøtet i Surnadal: 
Regionrådet gir følgende anbefalinger vedrørende videre samhandling mellom kommuner og HMR: 
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Innbyggerne skal til enhver tid gis forsvarlige helsetjenester. Det skilles derfor mellom samhandling på 
overordnet nivå og pasientrettet virksomhet.  
 
Deltagelse på ulike arenaer for samhandling 

Samhandlingsavtalen har 1 års oppsigelse.  

Nordmørskommunene vil delta på samhandlingsarenaer som er av betydning for pasientrettet 

virksomhet. 

Kommunene rådes til ikke å delta på samhandlingsarenaer på overordnet nivå. 

Deltagelse i utvalg for revisjon av samhandlingsavtalene 

ORKide skiller mellom samhandlingsavtalens hoveddel og delavtalene. Hovedavtalen regulerer 

prinsippene for samarbeid. Betydningen av tillit og likeverdighet er sentralt. 

Revisjon av hoveddelen bør ligge til overordnet nivå (ordfører/rådmann) i kommunene. 

Forhandlingsutvalget fortsetter sitt arbeid med revisjon av delavtalene. Assisterende rådmann i Averøy 

kommune, Kjetil Leirbekk, fortsetter som ORKide sin representant inn i forhandlingsutvalget.  

ORKide mener at videre dialog på overordnet nivå bør skje på en annen arena enn Dialogmøter og 

Samhandlingskonferanser. ORKide vil ta initiativ til møte med helseforetaket. 

Kommunene oppfordres til å delta på neste styremøte i HMR 12. juni.  

 
Informasjonen er videresendt til deltagere i arbeidsgrupper og andre samarbeid. 
--- 
 

Styresakene til styremøtet 12. juni vil ligge til grunn for diskusjonen.  
 
Forslag til vedtak 
Diskuteres i møtet.  
 
 
Sak 37/19 Omorganisering av Møre og Romsdal Politidistrikt 
 
Kommunene har fått tilsendt invitasjon til uttalelse om fremtidig organisering av Møre og 
Romsdal politidistrikt i geografiske driftsenheter. Høringsfrist 15. august 2019.  
Organiseringen i 4 enheter (Kristiansund, Molde, Ålesund, Ørsta) i 2018 skal evalueres. Se 
vedlegg. 
  
Alternativer: 
A: Inndeling i 4 enheter som i dag 
B: 2 enheter, Sunnmøre og Nordmøre/Romsdal 
C: 1 enhet, Møre og Romsdal 
 
Det ønskes en evaluering ift: 
- Hvilke styrker og svakheter inneholder de ulike alternativene basert på erfaringer fra 

1.4.18 og frem til i dag? 
- Hvilken modell imøtekommer best krav til geografisk driftsenhet (anbefaling)? 
- Hvilke kompenserende tiltak kan iverksettes for å imøtekomme kjente svakheter med 

anbefalt modell? 
- Begrunnet forslag til administrasjonssted/er for anbefalt modell. 
 
Forslag til vedtak 
AU ber om at det utarbeides en uttalelse fra regionrådet.  
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Sak 38/19 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
Kjell Neergaard    Ingrid O. Rangønes 
Leder      Nestleder 


