INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 03-2022
Onsdag 22. og torsdag 23. juni 2022

Sunndal

Innkalt:
Kjell Neergaard, Kristiansund
Svein Kongshaug, vara, Averøy
Hanne-Berit Brekken, Aure
Knut Sjømæling, Gjemnes
Svein Roksvåg, Smøla
Ståle Refstie, Sunndal
Margrethe Svinvik, Surnadal
Ingrid Waagen, Tingvoll
Kommunedirektører:
Berit Hannasvik, Averøy
Knut Haugen, Surnadal
Håvard Sagli, Aure
Svein Arild Eikemo, Gjemnes
Arne Ingebrigtsen, Kristiansund
Randi Dyrnes, Sunndal
Birgit I. Eckhoff, Smøla
Odd Arild Bugge, Tingvoll
Øvrige:
Helge Hegerberg, observatør Møre og Romsdal fylkeskommune
Adm.:
Bjørn Buan, konsulent helse
Ellen Engdahl, daglig leder
Velkommen tilbake til Sunndal v/ordfører Ståle Refstie
Velkommen til møtet v/leder Kjell Neergaard
Saksliste
Sak 26-22
Sak 27-22
Sak 28-22
Sak 29-22
Sak 30-22
Sak 31-22

Godkjenning av innkalling og saksliste
Newton Sunndal
Tema Kraft og Industri
Samarbeid om samfunnsutvikling og Nordmørsstrategi
Program for møte 22-04 i Averøy
Eventuelt

Saksdokumenter
Sak 26-22

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 27-22

Newton Sunndal

Informasjon og omvisning på senteret v/Newtonlærer Torgeir Kårvand
Forslag til vedtak
Informasjon tas til orientering.
Sak 28-22

Tema Kraft og Industri

Besøk ved Statnett Sunndalsøra v/plassjef Ivar Bullvåg Hansen
-

Kraftsystem i endring
Det grønne skiftet og hvordan Statnett bruker områdeplaner som verktøy
Hva er målnettet for området vårt?
Status på aktiviteter som berører NIPR

Besøk ved Statkraft Sunndalsøra/Aura kraftverk v/kraftverkssjef Per Ivar Ingstad
-

Kraftproduksjon i utvikling
Rammebetingelser og muligheter for økt
kraftproduksjon

Besøk ved Hydro Sunndal v/fabrikksjef Roar Ørsund
-

Industriell kraftforedling og moderne aluminiumsproduksjon
Omvisning på Europas største aluminiumsverk

Forslag til vedtak
Informasjon tas til orientering.
Sak 29-22

Samarbeid om samfunnsutvikling og Nordmørsstrategi

Det er i tidligere representantskaps- og kommunedirektørmøter uttrykt et ønske om å
videreutvikle samarbeidet i fase II innen samfunnsutvikling. Samfunnsutvikling omfatter
kommuneplanens samfunnsdel, bærekraft og klima. Dette gir en regional tilnærming til
samfunnsutviklingen, og det er enighet om at det er behov for en felles ressurs for
Samfunnsplan fase II. Ressursen skal ha en koordinerende rolle og representere kjernen i
Nordmøres senter for bærekraft på Tingvoll.
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Samtidig er det behov for å oppdatere utkastet til Nordmørsstrategi som følge av at det har
gått en del tid i påvente av avklaring i regionsaken, at det samlede utfordringsbildet er
endret, det er behov for å konkretisere mål og tiltak, samt at det vil være en gjensidig styrke i
å koordinere innhold og prosess for videreutvikling av plansamarbeidet og
Nordmørsstrategien for at kommunene sammen kan definere og være tydelige på felles
politiske hovedprioriteringer.
Sentrale oppgaver for plansamarbeidet:
-

-

-

-

Koordinere kommunene slik at den enkelte kommune og regionen kan øke kvaliteten
og effektiviteten i planleggingsarbeidet ved å benytte opparbeidet kunnskap og
kompetanse fra Planprosjektet, Klimasats-prosjektet, Klimanettverket og
kommunenes bærekraftsarbeid.
Spesielt koordinere prosessen for at revidert Planstrategi og Samfunnsplan vedtas
innen 1 år etter ny valgperiode.
At nye kommunestyrer tidlig får eierskap til Samfunnsplanen som politisk
styringsverktøy for å oppnå mål innenfor eks. bærekraft, naturmangfold og klima.
Oppdatere felles kunnskapsgrunnlag med styrket fokus på ønsket samfunnsutvikling.
Hvordan kan/skal bærekraft ligge til grunn i samfunnsplanleggingen, være
gjennomgående perspektiv i kommunal planlegging på Samfunnsplan og
Planstrateginivå mhp felles prinsipper, plansystem og felles begrepsapparat.
(Temaplan, Delplaner, Maler, Planprosedyrer mm)
Videreutvikle plansystemet, med gjennomgående koblinger fra kommuneplan til
underliggende planer for å sikre en samfunnsutvikling i tråd med bærekraftmålene.
Det er fremover naturlig å se en kobling til kommunenes bærekraftarbeid gjennom
videre samarbeid og dialog med bærekraftfylket.
Bidra til økt kompetanse om plan og bærekraft for folkevalgte.

Milepæler for planprosjektet fase II (2022 - 2024) og Nordmørsstrategien
Framdriftsplanen sikter mot vedtatte samfunnsplaner i alle kommunene høst 2024, slik at
vedtatt plan kan legge føringer for handlingsprogram og økonomiplan alt for budsjettåret
2025. Fremdriftsplanen sikter også mot vedtatt Nordmørsstrategi juni 2023.
Milepæl/aktivitet felles
Videreutvikling av plansamarbeid
• Definere innhold, organisering og
finansiering.
• Vurdere samordning av prosjekt,
aktiviteter og ressurser innen
samfunnsutvikling
Nordmørsstrategien
• Innspill fra kommuner
• Arbeidsgruppe for oppdatering og
justering

Tid

Ansvarlig

Tidlig høst 2022

KDK

Vår 2022
Høst 2022

KDK og adm.
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Utvikle felles plangrunnlag for
kommunene
• Nasjonale og regionale føringer
• Bærekraftsmålene
• Nordmørsstrategien
Fellesmøte formannskapsmøte Nordmøre
• Felles kompetansegrunnlag med
utfordringsbilde og muligheter
• Innhold og prosess for Planstrategi og
kommuneplanens samfunnsdel
• Revidert forslag Nordmørsstrategi

Høst 2022

Prosjektleder for
planprosjektet
KDK

Kommunedirektør
Januar 2023

Nordmørsstrategien
• Dialog i kommunene
• Vedtak i Nordmøre IPR

Februar-mars 2023
April 2023

Vedta Nordmørsstrategien i kommunene

Juni 2023

Ordførerne

Juni 2023

Kommunedirektør

KOMMUNEVALG
Vedta planstrategi og planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel
Felles formannskapsmøte Nordmøre
Nordmørsstrategi og kommuneplanens
samfunnsdel
- innspill satsingsområder i valgperioden

September 2023
November 2023

Kommunedirektør

Januar 2024

Leder NIPR

Arbeidsperiode med medvirkningsprosesser

Vår 2024

Kommunedirektør

Vedta høring på kommuneplanens
samfunnsdel
Vedtak kommuneplanens samfunnsdel

Juni 2024

Kommunedirektør

Høst 2024

Kommunedirektør

Kommunale planstrategier
Vedta oppstart av planstrategi og
planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel - høring

Leder NIPR

Forslag til vedtak
Representantskapsmøtet slutter seg til forslag for videre arbeid med felles samfunnsutvikling
og Nordmørsstrategi.
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Sak 30-22

Program for møte 22-04 i Averøy

Innspill til Representantskapsmøtet er 8. og 9. september 2022
-

-

Tema Reiseliv
o Orientering fra Visit Nordvest v/reiselivssjef Torunn Dyrkorn
o Innspill/workshop
Orientering om Fylkesstrategi for attraktive byer og tettsteder v/Gry Halvorsen, Møre
og Romsdal fylkeskommune
Valg; Leder, nestleder og valgkomite
IPR sitt videre arbeid innenfor helse

Forslag til vedtak
Tas til orientering inkludert innspill i møtet.
Sak 31-22

Eventuelt

Nordmøre, 17. juni 2022

Kjell Neergaard
leder

Ingrid O. Rangønes
nestleder

Ellen Engdahl
daglig leder
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