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PROTOKOLL ARBEIDSUTVALGSMØTE 

ORKidè – Nordmøre Regionråd 

      Nr. 9/2018 

 

Tid:   Fredag 14. desember 2018 kl. 0845 - 1230 

Sted:   Formannskapssalen, Kristiansund Rådhus 

Tilstede: Kjell Neergaard, Knut Haugen, Birgit Eliassen, Milly Bente Nørsett,  
Ola Rognskog (vara), Eivind Ryste 

Forfall:  Ingrid Rangønes, Lilly Gunn Nyheim, Roger Osen 
Andre: Ellen Engdahl, administrasjon, referent 

Audun Torvik, NII 
 

 
Saksliste 
 
Sak 79/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 80/18 Godkjenning av referat fra siste møte 02.11.18 
Sak 81/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
Sak 82/18 Offentlige anskaffelser v/NII Audun Torvik 
Sak 83/18 Forprosjekt Nordmørspakke Veg  
Sak 84/18 Organisering av kommunenes arbeid med Helseplattformen  

Sak 85/18 Fremtidig rolle og organisering av regionrådet 

Sak 86/18 Regionalt perspektiv i større utbyggingssaker – regionrådets rolle 

Sak 87/18 Kostnads- og lønnsutvikling interkommunale samarbeid 

Sak 88/18 Statlige arbeidsplasser og Møre og Romsdal som ny region 

Sak 89/18 Regionrådsmøte 15.02.2019 

Sak 90/18 Eventuelt 

  - Referat: Endringer verv AU-leder 

                          - Vedtak: Representant til arbeidsgruppe forskrift tanghøsting 

                          
 
Protokoll 
 
Sak 79/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 80/18 Godkjenning av referat fra siste møte 02.11.18 
 
Vedtak 
Referat fra AU-møte 02.11.18 godkjennes. 
 
 
Sak 81/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 
– Styremøte HMR 4.12.18 
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o Utviklingsplan (UP) HMR er ikke tilstrekkelig. Styremøtet i februar skal behandle flere tiltak 

i tillegg til tiltak beskrevet i UP. 

o Ekstraordinært styremøte 24.1. med plan for reduksjon av 200 årsverk og evaluering av 

entreprise for SNR. 

– Dialogmøte ordførere – næringsorg. 30.01.2019 

– Nordmørskonferansen 31.01.2019  

– Møte Mørebenken ifm operafestukene – premiere 7.2.19.  

o AU-leder, nestleder og daglig leder deltar.  

– Havbruksfondet  

o Kfr. Roger Osen ift engasjement fra regionrådet  

– Uttalelse 110 KF  

o Felles uttalelse fra regionrådene avventes 

– Nasjonal helse- og omsorgsplan – møte kommuner 16.1.19 utsettes  

– Møtedatoer GF/årsmøter interkommunale samarbeid og selskap 

o Oversikt over aktuelle datoer så langt er sendt de største samarbeidene 

– Planprosjekt Nordmøre  

o Planfaglig workshop 8.1.19  

– NAV Nordmøre – Rådmannskollegiet bedt om møte NAV-ledere 

– Møte med Njordr AS, et selskap som vurderer utbygging av vindkraft på Nordmøre.  

- Regionrådet informerte om Nordmøre.  

Vedtak 
Sakene tas til orientering med innspill i møtet. 
 
 
Sak 82/18 Offentlige anskaffelser v/NII Audun Torvik 
 
Vedtak 

AU tar saken til orientering. 

 
Sak 83/18 Forprosjekt Nordmørspakke Veg  
 

Presentasjon vedlegges. 

Vedtak 

AU ber Samspleis AS om å utrede innhold og omfang i et forprosjekt for Nordmørspakke Veg basert 

på innhold som skissert over, hensyntatt innspill i møtet. Det vedtas en økonomisk ramme på kr 

15.000,- + mva og dekning av reisekostnader som dekkes av regionrådets prosjektmidler. 

 

Sak 84/18 Organisering av kommunenes arbeid med Helseplattformen  

Vedtak 

AU anbefaler at ovennevnte forslag til felles saksfremlegg for deltagelse i fellesprosjekt om 

Helseplattformen på Nordmøre oversendes kommunene. 

 

Sak 85/18 Fremtidig rolle og organisering av regionrådet 

Innspill i møtet 

- Fokus på innhold/saker som regionrådet skal engasjere seg i 

- Felles utviklingsjobb for kommunene 

- Avvente behov for ekstern bistand 

Vedtak 

AU vedtar ovennevnte plan for arbeidet og ber administrasjonen utarbeide forslag til mandat for 

utredningen basert på diskusjon i møtet.  



3 
 

 

Sak 86/18 Regionalt perspektiv i større utbyggingssaker – regionrådets rolle 

Innspill i møtet 

- Bør ses i sammenheng med vurderingen av regionrådets fremtidige rolle 

Vedtak 

Innspill tas med i kommende vurdering av regionrådets rolle iht sak 85/18. 

 

Sak 87/18 Kostnads- og lønnsutvikling interkommunale samarbeid 

Vedtak 

AU ber rådmannskollegiet utarbeide en skriftlig policy for eierstyring av interkommunale samarbeid og 

selskap.  

AU ber administrasjonen og rådmannskollegiet, i samarbeid med naturlige partnere, utarbeide et felles 

program for folkevalgtopplæring med fokus på tema knyttet til eierstrategi, styrearbeid, habilitet, 

lovverk, økonomistyring og arbeidsgiverrollen. 

 

Sak 88/18 Statlige arbeidsplasser og Møre og Romsdal som ny region 

Innspill i møtet 
- Størst endring ved at alt ansvar for fylkesveiene overføres fra Statens vegvesen til 

fylkeskommunene 
- Kulturmeldingen er kommet og ga lite konkret 
- Næring; alt knyttet til næringsutvikling og næringsrettet forskning skal utredes 1-2 år  
- Fylkeskommunen er i gang med forprosjekt til omstilling av organisasjonen mot 2020  

(Omstilling 2020). Organisasjonsanalyse er under arbeid der formålet er å komme frem til en felles 
forståelse av dagens situasjon med vurderinger av styrker, svakheter og muligheter for 
omstilling/utvikling av organisasjonen. https://mrfylke.no/Politikk/Moeteplan Fylkestinget 26.02.18. 

- Statlige retningslinjer følges i liten grad av statlige etater/direktorat ifm statlige omorganiseringer. 
Kan det være et grunnlag for mobilisering av regionråd i hele landet for å sikre at staten følger 
egne retningslinjer.  

- For sammensetning av arbeidsgruppen inviteres medlemmer fra regionrådet. 
  

Vedtak 
Regionrådet nedsetter en arbeidsgruppe for det videre arbeidet med utviklingen av offentlige 
arbeidsplasser på Nordmøre. Vedlagt uttalelse avventes og inngår i arbeidet. 
 
Regionrådet tar kontakt med regionrådene i landet for å sjekke ut om det er oppslutning om en felles 
holdning til statens omorganiseringer og manglende bruk av statens egne retningslinjer. 
 
 
Sak 89/18 Regionrådsmøte 15.02.2019 
 
Innspill til program for regionrådsmøtet.  
 

– Status planprosjekt Nordmøre 
– Status og innspill utredning regionrådets rolle 
– Fylkesmannens halvtime 
– Helseinnovasjonssenteret – status utviklingsplan og velferdsteknologi 
– Campus Kristiansund – status og konkrete planer fremover 
– Bredbåndsutbygging – orientering ved fylkeskommunen v/Eivind 
– Offentlige arbeidsplasser 
– Statsbudsjettet 2019 
– Helseplattformen 

https://mrfylke.no/Politikk/Moeteplan%20Fylkestinget%2026.02.18
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Vedtak 
Administrasjonen arbeider videre med program for regionrådsmøtet basert på innspill i møtet. 
 
 
Sak 90/18 Eventuelt 
 
1) Referatsak:  

Endring verv som følger av rollen som AU-leder 

 HIS 
– Kjell overtar som ny leder av styringsgruppen 
– Ingrid overtar som ny nestleder 
– Roger fortsetter i egenskap av AU-medlem 

 DMS Kristiansund 
– Ingrid erstatter Roger i styringsgruppen 

 MR 2025 
– Kjell erstatter overtar Roger 

 Campus Kristiansund 
– Oppnevnes av Campus-prosjektet, Roger fortsetter 

 
2) Vedtak om oppnevning av representant fra regionrådet i arbeidsgruppe for ny forskrift om 

regulering av høsting av tang og tare i MR 
o Behov for samfunns-/plankompetanse 

 
Vedtak 
Invitasjonen oversendes Tingvoll kommune for oppnevning av representant på vegne av regionrådet.  
 
 
 
 
 
 
Kjell Neergaard    Ingrid Rangønes 
Leder     Nestleder 


