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PROTOKOLL   

REGIONRÅDSMØTE 1-2019     Quality Hotel Grand, Kristiansund 

 

 
 
Eivind Ryste, Møre og Romsdal fylkeskommune 
Ellen Engdahl, adm. 
 
Innledere: 
Rigmor Brøste, Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Roland Mauseth, Campus Kristiansund 
Signe Sefland, Helseinnovasjonssenteret 
Benedicte Nyborg, Helseinnovasjonssenteret, Regionalt Responssenter 
NIR V/Hilde Harstad 
HAMOS v/Trygve Berdal 
 
 
  

Deltaker Kommune

Hanne Berit Brekken Aure

Håvard Sagli Aure

Ingunn Golmen Aure

Ingrid Rangønes Averøy

Roald Røsand Averøy

Birgit Eliassen Gjemnes

Jan Karsten Schjølberg Gjemnes

Knut Sjømæling Gjemnes

John Ole Aspli Halsa

Ola E. Rognskog Halsa

Arne Ingebrigtsen Kristiansund

Kjell Neergaard Kristiansund

Maritta Ohrstrand Kristiansund

Ola Heggem Rindal

Roger Osen Smøla

Birgit I Eckhoff Smøla

Randi Dyrnes Sunndal

Ståle Refstie Sunndal

Jørgen Singsdal Sunndal

Lilly Gunn Nyheim Surnadal

Margrethe Svinvik Surnadal

Milly Bente Nørsett Tingvoll

Odd Arild Bugge Tingvoll

Gunnar Waagen Tingvoll
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PROTOKOLL 
 
RM 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
 
RM 02/19 Spesialisthelsetjenesten på Nordmøre  
 
Det ble vist til møtet mellom ledelsen i Helse Møre og Romsdal og ordførerne på Nordmøre  
14.2.19 hvor bakgrunnen for, og innholdet i, styrets innsparingsvedtak ble presentert og diskutert.  
 
Innspill i møtet 
- Alvorlig situasjonen for mange helseforetak i Norge. Storting og Regjering må ta sitt politiske 

ansvar for å sikre likeverdig og tilgjengelig spesialisthelsetjeneste i hele landet. 
- Det er stor bekymring knyttet til tidsrammen og konsekvensene av de foreslåtte  

innsparingsprosjektene i Helse Møre og Romsdal, både i forhold til forsvarlighet for innbyggerne,  
brukerperspektivet, skjevheter i tilbudet av spesialisthelsetjenester i fylket og i de samlede  
økonomiske konsekvensene, både for HMR og for kommunene.  

- Samhandling;- tidspresset i prosessene gir ikke kommunene reell innflytelse og heller  
ikke god samhandling for å finne fremtidsrettede løsninger  

- Regionrådet viser til at vedtatt innsparing på kr 200 mill. for 2019 tilsvarer rundt 3% av HMR sin 
samlede økonomiske ramme på kr 6 mrd.  

- HMR har over mange år hatt lav realiseringsgrad på tidligere vedtatte effektiviseringstiltak over 
mange år, og Regionrådet stiller spørsmål om hvilke planer styret har dersom denne situasjonen 
fortsetter?  

- Dette må helseforetaket løse internt ved egen organisering, endrede arbeidsprosesser og sikre 
lojalitet til effektiviseringsprosjekter, UTEN at det kuttes i det tilstedeværende tjenestetilbudet til 
befolkningen.  

- ROS-analysene viser meget høy risiko på flere sentrale områder, noe som vil stille krav til  
omfattende kompenserende tiltak. Ikke presentert beregninger av økonomiske  
konsekvenser for dette. Tvilende til økonomiske besparelser for HMR.  

- Hvor går grensen for hva HMR er villig til å risikere? 
- HMN og HMR har ansvar for at drift og økonomi og har ansvar for at utbyggingsprosjektet Hjelset 
- Utsettelse har medført økte prosjektkostnader og usikkerhet blant ansatte og innbyggere. 
- Bekymring for at oppslutningen om SNR ved samling av fødeavdelingene og rehab.  
- Vil igjen kunne utfordre hele helseforetaket og Møre og Romsdal som egen region. 
 
Regionrådet aksepterer ikke ytterligere nedbygging av spesialisthelsetjenesten på Nordmøre i  
interimsperioden til nytt sykehus står ferdig.  
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Vedtak 
Regionrådsmøtet oversender en tilbakemelding fra møtet 14.2.19 til ledelsen og styret i HMR i forkant 
av styremøtet 20.2.19 som omhandler premissene for innsparingsforslagene, tidspresset og 
skjevheter for tjenestetilbudet i fylket. 
Regionrådet støtter initiativ på Stortinget som omhandler å vurdere de økonomiske 
rammebetingelsene for helseforetakene.  
Regionrådet ber Storting og Regjering vurdere organiseringen av helseforetakene i Norge. 
Regionrådet ber AU følge opp videre arbeid med spesialisthelsetjenesten på Nordmøre. 
 
 
RM 03/19 Campus Kristiansund – status og konkrete planer fremover 

v/Roland Mauseth, prosjektleder 
 

Presentasjon på www.orkideportalen.no 
 
 
RM 04/19 Helseinnovasjonssenteret  

- Velferdsteknologi på Nordmøre v/Benedicte Nyborg 
- Status Helseinnovasjonssenteret v/Signe Sefland 

 
Presentasjon på www.orkideportalen.no 
 

 
RM 05/19 Fylkesmannens halvtime  

v/konstituert fylkesmann Rigmor Brøste 
 

Tema 
- Barnevernsvakt i Nordmøre og Romsdal 
- Helseplattformen 
- Prosjekt plansamarbeid på Nordmøre 
- Tilsyn 

o Erfaringer fra tilsyn Kringsjå sykehjem for fylkesmannen, administrativt og 
politisk i Kristiansund kommune  

o Fylkesmannen har ny tilsynskalender 
- Folkevalgtopplæring; bl.a. ny kommunelov og Plan- og bygningsloven 

o Fylkesmannen bevilget kr 100.000 til hver kommune 
o eLæring gjennom KS Læring? -> Kristiansund kommune vil informere 

kommunene om bruk av KS Læring 
- «Leve hele livet» - Må forankres i kommunenes toppledelse 
- Sterk bekymring fra regionrådet om kuttvedtak i styremøtet HMR 24.01.19 

 
RM 06/19 Aktuelle uttalelser 
 
Vedtak 
- AutoPass: 

o Regionrådet er kritisk til forslaget om å innføre AutoPass på ferger på fylkesstrekninger.  
o Det er samarbeid i regionrådene om felles uttalelse. 

- Statens vegvesen/Trafikkstasjoner: - Forslag utsendt. Regionrådet omarbeider;  
o Uttalelse for oversendelse til de øvrige regionrådene og KS M&R. 
o Egen uttalelse fra regionrådet. 

- 110-sentralene: 
o Utarbeide felles uttalelse fra regionrådene.  

 
 
RM 07/19 Statsbudsjettet 2020  
 
Vedtak 
Regionrådsmøtet ber AU utarbeide forventninger til Statsbudsjettet 2020. 
Kommunene oppfordres til å oversende innspill til AU.  

http://www.orkideportalen.no/
http://www.orkideportalen.no/


4 
 

 
 
RM 08/19 Orienteringssaker 
 

- Plansamarbeid Nordmøre: Invitasjon til kommunene med frist 1.3.19. 
- Regionrådets rolle: Mål om vedtak i regionrådet 24.5.19. 
- Helseplattformen: Invitasjon til kommunene med frist 1.3.19. 
- Møter med regionråd  

o Orkdalsregionen – forslag Surnadal 25.5.19 ifm regionrådsmøtet 2/19 
o ROR og Sunnmøre Regionråd – juni 2019 

- Arbeidsprogram 2019 - Prioriterte oppgaver  
o Spesialisthelsetjenesten på Nordmøre 
o Offentlige kompetansearbeidsplasser 
o Utredning regionråd 
o Prosjekt plansamarbeid 
o DMS og Helseinnovasjonssenteret 
o Prioritering og organisering samferdsel, rammebetingelser 
o Felles strategier og tiltak med næringslivet 
o Møter AU, regionrådet, rådmannskollegiet, ordførermøter og Mørebenken 

 
 
RM 09/19 Orientering om planer for sammenslåing NIR og Hamos 

- NIR v/Hilde Harstad, daglig leder 
- Hamos v/ Trygve Berdal, daglig leder  
 

Presentasjon på www.orkideportalen.no 
 

RM 10/19 Eventuelt 

  Ingen saker. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kjell Neergaard      Ingrid Rangønes 

Leder       Nestleder 

http://www.orkideportalen.no/

