PROTOKOLL ARBEIDSUTVALGSMØTE
ORKidè – Nordmøre Regionråd
Nr. 07/2017
Tid:
Sted:
Tilstede:
Fravær:
Andre:

Saksliste
Sak 41/17
Sak 42/17
Sak 43/17
Sak 44/17
Sak 45/17
Sak 46/17
Sak 47/17
Sak 48/17
Sak 49/17

Fredag 1. september kl. 0830-1200
Kongens plass 1, møterom 3. etg.
Roger Osen, Ståle Refstie, Ingrid Rangønes, Olaug Haugen,
Birgit Eliassen, Ragnhild Helset (vara)
Kjell Neergaard
Eivind V. Ryste, observatør Møre og Romsdal fylkeskommune.
Ellen Engdahl, administrasjon

Orientering om SNR-prosjektet v/prosjektorganisasjonen (kl. 0830 – 0915)
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte 2. juni 2017
Orienteringssaker og saker fra administrasjonen
Statusanalyse Nordmøre
Skisse til Arbeidsprogram Strategiplan 2017/2018
Sjøområdeplan Nordmøre – utsendelse på 2. gangs høring
Møteplan 2018
Eventuelt

Protokoll
Møtet startet med orienteringssak 41/17 før møtet ble formelt satt.
Vedtakssak 47/17 Sjøområdeplan ble behandlet etter orienteringssaker fra eksterne i sak 44/17.
Ingrid Rangønes meldte inn sak under eventuelt om forvaltning av myrområder.

Sak 41/17

Informasjon om SNR prosjektet
v/ Ketil Gaupset, prosjektsjef SNR, og Hans Chr. Ofstad, prosjektleder medvirkning,
presentasjon ettersendes.

Forprosjektet skal ferdigstilles til oktober og vedtas i styret HMR 25.10.17. SNR-prosjektet har planlagt
å opprette egen arena for kommunene etter forprosjektfasen hvor det oppnevnes representanter fra
ORKide og ROR. Konseptrapporten ligger til grunn for forprosjektet, og SNR-prosjektet er opptatt av
tankene for utvikling av resten av sykehusbygget. SNR blir samlet 60.000 m2 inkludert 5.500 m2 i
DMS. Utskrivningsklare pasienter er ikke inkludert i sykehusbygget.
Regionrådet har savnet dialog om SNR det siste året. Regionrådet vil ha tettere dialog om innhold og
utforming av SNR Kristiansund da DMS i Kristiansund også handler om hvordan kommunene skal
utvikle sitt helsetilbud sammen med spesialisthelsetjenesten og Helseinnovasjonssenteret. SNR bør
snarest ansette egen prosjektleder for dialog og samarbeid om DMS og kommunene. Tilsvarende
dialog ønskes for organiseringen av prehospitale tjenester som sentral del av tjenestetilbudet for
innbyggerne på Nordmøre som får lengst avstand til akuttsykehus. Det er ikke avklart hva som er
tenkt rundt intermediære senger.
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Sak 42/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 43/17

Godkjenning av protokoll fra møte 2. juni 2017

Vedtak
Protokoll fra møte 2. juni 2017 godkjennes.

Sak 44/17

Orienteringssaker og saker fra administrasjonen



Andreas Sandvik orienterte om boken "Med kjøtt på beinet - slakterhistorien for Kristiansund og
Nordmøre 1800 - 2017". Sykehjemmene på Nordmøre skal få en bok som gave.



Prosess for reforhandling av samarbeidsavtalene med HMR v/Siv Iren Andersen
(tilleggspunkt etter utsendelse av innkallingen)
Siv er medlem i Overordnet Samhandlingsutvalg sin arbeidsgruppe for reforhandling av
samhandlingsavtalene.
HMR sine avtaler er mer omfattende og komplekse enn St. Olav sine avtaler.
https://ekstranett.helse-midt.no/Samhandling/default.aspx
o Møte med regionene i regi av Liv Stette 6.9. om koordinering av arbeidet.
 Gunhild, Siv og Ellen deltar.
o Workshop i Molde 7. november.
 Adm. avklarer deltagelse 7.11. med Samhandlingsutvalget ORKide.



Næringsøkonomisk analyse Nordmøre – omdisponering midler.
Fylkesmannen anbefaler at det søkes om nye prosjektmidler til interkommunale prosjekter i 2018.
Prosjektskissen om en næringsøkonomisk analyse som følge av Transportanalyse Nordmøre er
aktuell for videre dialog med fylkeskommunen.



Informasjon om møte 25.8.17 med HMR i regi av Lokalt Samhandlingsutvalg, Kristiansund
kommune og ORKide. Helseinnovasjonssenteret var med. Tema var bedre dialog om SNRprosjektet og samhandling spesialist- og kommunehelsetjenesten.



Møte mellom regionene og Mørebenken om statlige arbeidsplasser i regi av fylket 17.7.17.
Prosjektleder statlige arbeidsplasser Oddmund Vassli starter i september.



Kom Trainee – utsettes til neste møte.



Status brannvernsamarbeid – utsettes til nytt møte 13. september.



Dialog Mørebenken.
Fylket planlegger for fast felles møte i januar.
ORKide planlegger for ordførermøte i Oslo i siste halvdel av oktober, uke 43.

Vedtak
Sakene tas til orientering eventuelt til senere behandling.

Sak 45/17

Statusanalyse Nordmøre

Vedtak
Saken utsettes.
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Sak 46/17

Skisse til Arbeidsprogram Strategiplan 2017/2018

Vedtak
Saken utsettes.

Sak 47/17

Sjøområdeplan Nordmøre – utsendelse på 2. gangs høring

Saksbehandler Per Gunnar Løset i Tingvoll kommune presenterte endringene i 2. gangs høring.
Presentasjonen ligger her:
http://www.tingvoll.kommune.no/filOversikt.aspx?MId1=1187&FilkategoriId=119
Det ble gitt ros til Tingvoll kommune som vertskommune for godt interkommunalt planarbeid i en
omfattende og komplisert sak. Plankartet er bindende for hver enkelt kommune.
Videre håndtering:
Vedtak i AU sendes til kommunene.
Tingvoll sender ut saksdokumenter til kommunene og ber om at innspill og vedtak sendes dit.
Kommunene må samtidig sende ut revidert KU. Felles høringsdato.
I møtet kom opp spørsmål knyttet til fremtidig håndtering av planen som må diskuteres videre;
 Eget planhefte eller kun tilgjengelig elektronisk.
 Rullering av planen. Eksempelvis kan det opprettes en felles gruppe/fagforum av planleggere
for å sikre lik forvaltning.
 Dispensasjonsbehandling.
Vedtak
Arbeidsutvalget i Orkidé – Nordmøre regionråd mener at revidert planforslag i tilstrekkelig grad tar
hensyn til innsigelser og merknader ved første gangs høring og at plandokumentene kan sendes på
andre gangs høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker.

Sak 48/17

Møteplan 2018

Vedtak
Saken utsettes.

Sak 49/17

Eventuelt

Forvaltning av myrområder.
Vedtak
Saken utsettes.

Roger Osen
Leder Arbeidsutvalget

Ragnhild Helset
Vara for nestleder
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