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Protokoll Regionrådsmøte 
3/2017 

 
Fredag 15. juni 2017 kl. 1100 - 1600 

Scandic Hotell Kristiansund  
 
Tilstede:  

Kommune Deltaker 

Aure Ingunn Golmen 

Averøy Ingrid Rangønes 

Averøy Knut Mostad 

Averøy Roald Røsand 

Gjemnes Knut Sjømæling 

Gjemnes Birgit Eliassen 

Halsa Ola E Rognskog 

Halsa Ellbjørg Harriet Reiten  

Halsa Anita Ørsal Oterholm 

Kristiansund Kjell Neergaard 

Kristiansund Arne Ingebrigtsen 

Rindal Ola Heggem 

Sunndal Ståle Refstie 

Surnadal Lilly Gunn Nyheim 

Tingvoll Milly Bente Nørsett 

  
Innledere:  
Brannsjef Kristiansund Kjell Inge Mathisen 

IKT Orkide Steinar Holm 

Nordmøre Museum Einar Lund 

Nordmøre Museum Ståle Tangen 

Møre og Romsdal fylkeskommune Ole Helge Haugen 

  
Administrasjon:  
Orkide Ellen Engdahl, referent 

 
 
Nestleder Kjell Neergaard ønsket velkommen, og gikk gjennom dagens agenda.  

 RM = Regionrådsmøte 

 
Saksliste 
 
RM  16/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
 

mailto:ellbjorg.reiten@halsa.kommune.no
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RM  17/2017 Saker fra administrasjonen  
 
- Sjøområdeplanen: Mål om å få dokumentene ferdige før ferien og med 

behandling senest i første møte etter ferien. Deretter utsendelse på høring.  
- Endring delavtale 4 til Samhandlingsavtalen: Oversendt 

Samhandlingsutvalget ORKide for uttalelse. Frist 25.8.17 
- Utviklingsplan HMR - plan for hvordan helseforetaket vil utvikle 

virksomheten sin for å møte fremtidige behov for spesialisthelsetjenester. 
Nedsatt arbeidsgrupper for fire satsingsområder med bred representasjon fra Nordmøre. 
Ferdigstilles i mars 2018 og skal så på ekstern høring til kommunene. 

- Mørebenken 29.6.17: Else-May Botten, Helge Orten, Fredric Bjørdal og Pål Farstad. Tema 
«Mangfoldig arbeidsliv» og «Samferdsel». 10 min. innledning fra regionrådet per tema.   

- Campus-konferansen 28.6.17: Prosjektleder Roland Mauseth orienterte.  
 
Vedtak 
Sakene tas til orientering. 
 
 
RM 18/2017 Utredning av felles brann- og redningstjeneste på Nordmøre 
 
Innspill i debatten 
Kommunene Averøy, Aure, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal og Tingvoll har meldt positivt 
tilbake på å delta i en felles utredning av felles brann- og redningstjeneste på Nordmøre.  
Tilbakemeldingene fra kommunene ble gjennomgått, både Gjemnes, Tingvoll og Sunndal sine innspill 
om å utvide utredningen til å omfatte ROR-kommunene, samt Averøy og Kristiansund sine 
tilbakemeldinger om at det i denne fasen anbefales å begrense denne utredningen til kommunene på 
Nordmøre. Noen kommuner har behandlet invitasjonen politisk, mens andre har meldt tilbake fra 
administrativt.  
 
Mange kommuner mente det nå var et overordnet behov for å komme i gang, og for noen kommuner 
er det tidskritisk å få på plass et fungerende brannvern. Det er ønskelig at alle de syv kommunene 
som meldte positivt tilbake på invitasjonen nå blir med videre for at det skal bli så stort som mulig.  
Fremdriftsplanen er krevende, men målet er at det gjøres vedtak så snart det er mulig da Tingvoll og 
Smøla har utfordringer. 
Noen kommuner har også noe brannsamarbeid med kommuner utenfor Nordmøre.  
Brannsjef Mathisen mente at ressurskartleggingen skulle kunne gå raskt. Ekstern konsulent kontaktes 
umiddelbart. Det ble stilt spørsmål om kostnadsanslaget for utredningen på kr 50 – 100.000 var for 
lavt, men til grunn for dette ligger behovet kun for en oppdatering av tidligere utredning samt at 
brannsjefen i Kristiansund tar overordnet ansvar for å kartlegge ressursene i kommunene.  
Et felles positivt vedtak i møtet medfører at man sier ja til å delta i felles utredning. Når 
beslutningsgrunnlaget er klart skal dette behandles i den enkelte kommune.  
 
For å kunne få på plass et felles brannsamarbeid så snart som mulig mente kommunene at 
utredningen i denne fasen omfattet kommunene på Nordmøre som meldte positivt tilbake.  
 
Vedtak 
Kommunene som ønsker å delta i en felles utredning av felles brann- og redningstjeneste ber om at 
det på neste regionrådsmøtet 19.-20. oktober 2017 legges frem et beslutningsgrunnlag for videre 
behandling i den enkelte kommune. 
 
 
RM 19/2017 Uttalelse om arbeidsvilkår for norske sjøfolk 
 
Vedtak 
ORKidé – Nordmøre regionråd mener at arbeidsvilkårene for norske sjøfolk må være 
konkurransedyktige for å bygge og beholde sentral kompetanse i viktige næringer for regionen og 
landet som helhet. ORKidé – Nordmøre regionråd støtter uttalelsen fra Smøla kommune og 
oversender likelydende uttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet og Mørebenken som følger:  
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ORKidé – Nordmøre regionråd viser til uttalelse fra Smøla kommune og ber 
regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede mulighetene for å kreve norske 
lønns- og arbeidsvilkår for ansatte ombord på fartøy som opererer på norsk 
sokkel og i norske farvann. 
 
 
RM 20/2017 Status og planer IKT ORKidé  

v/daglig leder Steinar Holm 
 
Innspill i møtet 
Dagens IKT ORKide er en viktig muskel for Nordmøre med betydelig  
fagmiljø. I tillegg bidrar fagfolk i kommunene i felles fagsamarbeid  
ved behov.  

 
Strategimøtet i november 2016 endret fokus fra driftssamarbeid til strategi og tjenesteutvikling.  
IKT Orkidé utarbeider «Plan for Digital transformasjon av medlemskommunene i IKT Orkidé 2018 – 
2021» som skal behandles i kommunene til høsten. Planen bygger på myndighetskrav, trender og 
Kristiansund kommune sin IKT-plan.  
Vedtektene må tilpasses utfordringsbildet da de er i dårlig samsvar med dagens oppgaver og lite 
egnet for å møte framtidens behov. Det er økte kompetansebehov på mange nivå i kommunene.  
Knut Mostad etterlyste en strategiplan for virksomheten IKT ORKide.  
Rindal fortsetter som egen kommune og ønsker å delta i IKT ORKide-samarbeidet videre.  
Kanskje kan randkommunene rundt nye Orkland kommune være et mulig marked.  
Aure kommune mener det er viktig å videreføre samarbeidet med Halsa som inngår i større kommune 
i Trøndelag som kanskje blir medlem i begge regionrådene.  
Ønske om felles IKT-opplæring for rådmenn.  
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. IKT ORKide bes om å vurdere opplæring for rådmenn innen aktuelle IKT-
tema.  
 
 
RM 21/2017 Analyse Nordmøre - hva kan vi bruke tallene til?    

v/Ole Helge Haugen, plansjef Møre og Romsdal fylkeskommune 
 
Innspill i møtet 
Administrasjonen i regionrådet og fylkesplansjefen har diskutert mulighetene, behov og nytte av en 
samordnet analyse for Nordmøre for å operasjonalisere sentrale strategier for kommuner, næringsliv 
og samfunnsutvikling.     
 
Det finnes god statistikk for demografi pr kommune og for fylket samlet sett, men ikke så god statistikk 
for næringsliv. Det er i senere tid utarbeidet ulike analyser for Nordmøre: Scenarioanalyse for 
Nordmøre, utredninger knyttet til arbeidet med kommunereform og regionreform, og en 
transportanalyse for Nordmøre er nå under utarbeidelse i regi av Samspleis AS. Det vil skje betydelige 
endringer med utflytting av stort antall arbeidsplasser til nytt sykehus på Hjelset (rundt 600 
arbeidsplasser pt i Kristiansund sykehus) og avvikling av Ello i Kristiansund (rundt 100 
arbeidsplasser). Det vil tilbys spesialisthelsetjenester i SNR Kristiansund (ikke avklart pt), som 
sammen med arbeidet i Helseinnovasjonssenteret vil kunne skape nye helserelaterte arbeidsplasser 
(offentlig og privat). En analyse må omhandle mulige konsekvenser av hva som forsvinner og hva som 
kan skapes. Oljevirksomheten har rammet kysten hardt, men marin sektor opplever gode tider. På 
indre Nordmøre er det høy aktivitet og vekst i sysselsetting.  
 
Med denne bakgrunn utfordret plansjefen forsamlingen om å være tydelig på hva en analyse skal 
brukes til, fylkeskommunens rolle, involvering av lokal kunnskap gjennom kommunene og næringsliv, 
arbeidsform mm. En utredning kan ha fokus på samfunnsnytte, ringvirkninger eller fordelingseffekter. 
En «Styrkeanalyse for Nordmørsregionen» vil belyse utvalgte sentrale trekk innen arbeidsmarked og 
næringsliv, demografi og bostedsattraktivitet. Kombinert med annen kunnskap i kommunene vil 
regionen gjennom et strukturert analyseverktøy kunne tydeliggjøre styrker og svakheter for å gi et best 
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mulig grunnlag for utvikling av regionen. Regionrådet har nylig vedtatt 
Strategiplan 2020, og arbeidsprogrammet skal nå konkretisere prioriterte tiltak, 
og sluttanalysen må vise hvordan ulike tiltak kan påvirke retning og utvikling for 
å materialisere Nordmøres utviklingsmuligheter. 
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. AU følger opp saken i neste møte.  
 
 
RM 22/2017 Nordmøre museum - mellom storsamfunnets krav og lokale ønsker 

v/styreleder Einar Lund og daglig leder Ståle Tangen  
 
Styreleder Lund orienterte om politiske vedtak, finansiering, regional delplan for museum 2017 – 2022 
og pågående konsolideringsprosessen for Stiftelsen Nordmøre Museum (SNM). Det er komplekse 
organisasjons- og eierforhold med tilhørende driftsavtaler, bl.a. 108 historiske bygninger. 
Agenda Kaupang har gjennomført en organisasjonsutviklings-prosess (OU) for SNM for å gi et godt 
grunnlag for å iverksette utviklingstiltak og endringer som kan bidra til et konsolidert regionmuseum.  
Styret oppnevnte en arbeidsgruppe for å drøfte gjennomføringen av ny organisasjonsform, 
organisasjonsstruktur og ny økonomimodell med berørte parter frem til styremøtet 1. november dette 
skal vedtas.  
 
Styret ønsker videre dialog med kommunene og regionrådet i denne saken.  
Kommunene ga positiv tilbakemelding på styrevedtaket, og det kom innspill på at også historielag og 
venneforeninger må inkluderes i arbeidet.  
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. 
 
 
RM 23/2017 Eventuelt 
 
Det var ingen saker under eventuelt.  
 
 
 
 
Roger Osen/sign.   Kjell Neergaard 
Leder     Nestleder 
(forfall) 


