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Kjell Neergaard  vara Berit Frey 
Ingrid Rangønes vara Ingrid Waagen 
Svein Roksvåg  vara Hanne Berit Brekken 
Margrethe Svinvik vara Ståle Refstie 
Birgit Eliassen   1. vara Randi Dyrnes  
Knut Haugen   2. vara Håvard Sagli 
Eivind Ryste  vara Ole H. Haugen  
 
 
Tid:  Fredag 1. november 2019 kl. 08.30 – 10.00 - SKYPE 

 
Saksliste 
 
Sak 50/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 51/19 Godkjenning av referat fra møte 06.09.19 
Sak 52/19 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
Sak 53/19 Felles helseressurs for kommunene på Nordmøre 
Sak 54/19 Prosjekt statlige arbeidsplasser 
Sak 55/19 Program regionrådsmøte 21. og 22.11. 
Sak 56/19 Eventuelt 
 
          
Saksfremlegg 
 
Sak 50/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 51/19 Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.19 
 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møtet 6.9.19 godkjennes. 
 
 
Sak 52/19 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 
- Møte med Mørebenken i Oslo 12.11.19; - tema og deltagelse  
- Regional forskningskonferanse 2. og 3. oktober, evt. innspill v/Birgit  

- Nyttårskonferansen 7.-8. januar 2020, Molde - Innspill til tema, program og innledere? 
- Henvendelse fra fylkesmannen: De får jevnlig besøk fra departement, delegasjoner, utvalg og 

andre som vi ønsker skal få et godt og variert bilde av fylket vårt. De ønsker innspill på; 

o hva som kan være aktuelt å besøke av bedrifter, matkultur osv.  

o hendelser/jubileum framover i tid. 

 
- Til info - daglig leder har siden forrige møte deltatt på; 

o Styringsgruppemøte Helseinnovasjonssenteret 16. september  
o Arbeidsgruppen statlige arbeidsplasser 17. september 
o Møre og Romsdal 2025 - Statsetatsmøte i Geiranger, 17. og 18. september 
o Møte i felles samferdselsgruppe med Orkdalsregionen 20. september 
o Styremøte HMR 25. september 
o Ringeaksjon Innsamlingsaksjon 2019 17.10.19 

 
Forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering med innspill i møtet.  
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Sak 53/19 Samhandling HMR 
 

 Rådmannskollegiet skal gi felles tilbakemelding til HMR med fokus på reell samhandling og tillit.  

Det bes om møte på administrativt nivå. –> Brev er ikke sendt pt 

Tema: 

 Hvordan fungere som likeverdig part iht samhandlingsavtalene 

 Involvering av kommunene i pågående kuttprosess  

 Konsekvenser for kommunene  

 Prehospitale tjenester; (klinikksjef kommer til Regionrådsmøtet 22.11.) 

 Pågående utredningsarbeid  

 Følgetjeneste jordmor, ref. møte 4.10.  

 Oppfølging ift avtale ambulansebåten  

 Forhandlingsutvalget for Samhandlingsavtalene behandlet overordnet struktur på møte 14.10. 

Workshop om samhandlingsstruktur inngår også i dialogmøtet. 

 HMR har sendt invitasjon til Dialogmøtet 15.11.19 i Ålesund til alle kommunene  

o Ledere av regionrådene er utfordret på å innlede. 

 Prosjekt rehabilitering Møre og Romsdal -> beskrivelse er sendt alle kommunene 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering med innspill i møtet. 

 

Sak 54/19 Felles helseressurs 

Nedenfor er status for initiativ knyttet til felles helseressurser på Nordmøre og i Møre og Romsdal: 
 
1. Initiativ fra Kristiansund kommune v/Siv Iren om en felles samhandlingsressurs for kommunene, 

etter modell fra KS Trøndelag. 
2. Helsefaglig ressurs for regionrådet/kommunene på Nordmøre. 
 
1. Initiativ fra Kristiansund kommune 

Dette ses sammen med henvendelsen fra HMR v/Samhandlingssjefen til kommunene om å ta en 
koordineringsrolle i Samhandlingsarbeidet. Regionrådene oppfordret KS til å ta en rolle i en 
oppstartsperiode. KS utfordret regionrådene og kommunene på organisering og finansiering. 
Nordmøre/Kristiansund meldte positivt tilbake på behov samt forslag på organisering via 
Helseinnovasjonssenteret alternativt Kristiansund kommune. Regionrådene i Romsdal og på 
Sunnmøre ønsket å utrede behovet. KS vedtok en «gjennomgang og kartlegging av hvilke 
samhandlingsressurser vi har i dag, hva kommunene trenger i fremtiden, og hvordan dette kan 
organiseres». Møreforsking er engasjert og finansiert av Fylkesmannen.  
Vi har foreslått overfor KS at Nordmøre kan være en pilot for felles helseressurs, men KS vil 
avvente utredning. Det er usikkert når det er mulig å få på plass en felles samhandlingsressurs for 
kommunene i Møre og Romsdal. 
 

2. Felles helseressurs for regionrådet/kommunene på Nordmøre 
Regionrådet hadde en kort periode tilgang på 50% helseressurs fra Kristiansund kommune.   
Det er behov for en ekstra ressurs i en eller annen form dersom regionrådet skal ha ressurser til å 
følge opp helseområdet og nytt sykehus på en god måte.  
 

Regionrådet starter arbeidet med oppdatering av strategiplan i regionrådsmøtet. Det er behov for å ha 
en dedikert ressurs dersom regionrådet skal ha en aktiv rolle i helsearbeidet og i samhandlingen med 
spesialisthelsetjenesten. Sunnmøre Regionråd og Orkdalsregionen har en 100% ressurs innen helse. 
ROR representeres ofte av kommunelege og ass. rådmann i nye Molde. 
 
Se vedlegg for beskrivelse av aktuelle behov og oppgaver. 
 
Alternative muligheter: 
- En eksisterende ressurs i en av kommunene tilbys fellesskapet i inntil 50%, enten dekket av egen 

kommune eller ved deling av kostnadene.  
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- Dersom en av kommunene har behov for ny 50% helsefaglig ressurs, så kan resterende 50% 

deles på for arbeidet for regionrådet.  
 
- Andre løsninger 

 
Forslag til vedtak 
Mulighetene og veien videre diskuteres i møtet. 
   
 
Sak 54/19 Prosjekt statlige arbeidsplasser – status og nye muligheter 
 
Statlige arbeidsplasser 

- Nasjonalt Eldreombud til Ålesund, på tross av anbefaling fra fylkeskommunen om Kristiansund. 
- Nasjonalt tilsyn med barnehager til Molde. 
- Nasjonalt fergekontor til Molde.  
 
Nasjonale oppgaver 
Nasjonalt Våpenregister: både fylkeskommune og regionrådet har arbeidet for at nytt nasjonalt 
register legges til PFT Kristiansund. Avventer avklaring på hvilken løsning POD vil gå for. 
IMDI: Regionalisering gir 2 arbeidsplasser til Kristiansund. 
 
Intern omorganisering av statlige oppgaver i Møre og Romsdal 
NAV Arbeid og ytelser: Kompetansemiljøene i Kristiansund og Molde skal slås sammen. NAV starter 
arbeidet neste år.  
Trafikkstasjonene: Statens vegvesen skal levere oppdatert rapport til Samferdselsdepartementet 
1.11.19 hvor brukerbehovet blir bedre ivaretatt en opprinnelig anbefaling. 
Domstolene: Domstolkommisjonens første delrapport om struktur og lokalisering overlevert 1.10. Møre 
og Romsdal har 4 tingretter og jordskifteretter. Forslag fra Domstolkommisjonen om å samle alle 
domstolene i Møre og Romsdal med sorenskriver i Ålesund. Rettssteder i Ålesund og Kristiansund. 
Jordskifteretten i Surnadal foreslås lagt til Kristiansund.  
Politiet: Mulig ny organisering i Møre og Romsdal er under arbeid. Regionrådet anbefalte endring fra 4 
til 2 geografiske driftsenheter.  
Statens barnehus: Kristiansund kommune arbeider for etablering av satellitt fra Ålesund. 
Konfliktrådet: Kontorene i Kristiansund og Ålesund opprettholdes inntil videre. 
Mattilsynet: Nåværende struktur opprettholdes, med kontor i Surnadal og Kristiansund.  
Skattekontor: I Statsbudsjettet ligger forslag om å overføring av skatteinnkreving fra kommunene til 
Skatteetaten. 237 skattekontorer legges ned og oppgavene legges inn under 56 regionale 
skattekontorer. Status Nordmøre:  
- Nordmøre kemnerkontor med Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll. Halsa går ut.  
- Sunndal har felles med Oppdal.  
- Aure, Smøla, Surnadal har egne kontorer. 
 
Nye statlige muligheter? 
Kommunene oppfordres til å vurdere nye kompetansesenter, tilsyn og annet, som kan gi nye statlige 
arbeidsplasser på Nordmøre. Det kan være helt nye tiltak (som Helseinnovasjonssenteret) eller 
utvikling med basis i eksisterende fagmiljø, prosjekter mm.  
 
Nye foreløpige case i prosjektet: 

- Varig tilrettelagte arbeidsplasser (forslag fra ROR) 

- Nasjonalt jazzsenter (arbeid ROR) 

- Fengselsstruktur; Ligger hos JD. Rapport skal på høring. Ålesund og Hustad er ikke 

konkurrenter. 

- Mulig fellesprosjekt knyttet til Univ./Høgskoler og campus? (Alle) 

- Noe knyttet til Helseplattformen…  

- Utvikling av Helseinnovasjonssenteret  

- Atlanterhavsparken (arbeid SRR) 

o Vitensenter fra Kunnskapsdep. – første marine senteret 
o Status som nasjonalt akvarium? Konkurranse med Bergen. 
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Fylkesregionale arbeidsplasser: 
Nylige erfaringer tilsier at det er andre hensyn enn fylkeskommunens anbefaling som er avgjørende 
for lokalisering av statlige arbeidsplasser. For å kunne realisere fylkeskommunens målsetting om 
sterkere arbeidsmarked i hele fylket, og spesielt ift. Nordmøre, så må det til en jevnere fordeling av 
fylkesregionale arbeidsplasser, både eksisterende og nye.  
 
Fylkeskommunens nye politiske plattform sier: 
- Vi vil arbeide for å fordele fylkeskommunens arbeidsplasser bedre i fylket (jamfør Omstilling 2020 

og Møre og Romsdal 2025). Ingen ansatte skal flytte arbeidssted dersom de ikke ønsker det. 
 
Regionrådet bør diskutere innen hvilke fagområder fylkesregionale arbeidsplasser kan understøtte og 
forsterke satsingsområder på Nordmøre. Eksempelvis kan hele/deler av Kulturavdelingen bygge opp 
under nytt Opera- og kulturhus og den samlede kultursatsingen på Nordmøre. 
 
Forslag til vedtak 
Kommunene oppfordres til å gi innspill til nye statlige muligheter på kort og litt lengre sikt for 
Nordmøre. 
Videre arbeid for å fordeling av fylkesregionale arbeidsplasser følges opp i regionrådsmøtet.  
 
 
Sak 55/19 Program regionrådsmøtet 21. og 22. november 
 
Til regionrådsmøtet er ordførere og rådmenn invitert. Politiker nr. 2 er ikke oppnevnt.  
Foreløpig program følger i vedlegg. 
 
Forslag til vedtak 
Forslaget tas til orientering med innspill i møtet.  
 
 
Sak 56/19 Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjell Neergaard     Ingrid O. Rangønes 
Leder      Nestleder 
 
 
 


