Prosjektgruppemøte regionreform
Halsa Rådhus, fredag 26. august 2016.

Til stede:






Ola T. Heggem, ordfører Rindal kommune
Lilly Gunn Nyheim, ordfører Surnadal kommune
Ingunn Golmen, ordfører Aure kommune
Roger Osen, ordfører Smøla kommune
Roland Mauseth, prosessleder i ORKidé

Forfall: Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune

Mandat og avklaringer
Roland Mauseth orienterte om Arbeidsutvalget sin behandling av saken, og mandat for arbeidet.
Prosjektgruppen får ansvar for å sikre at viktige spørsmål blir utredet og gi innspill til hva slags måte
det skjer på. Administrasjonen får ansvar for å følge opp framdrift i utredningen og bistå med
skriving. Alle ordførerne skal involveres på like fot gjennom en workshop i slutten av september, og
får kopi av viktige mailutvekslinger underveis. Gruppen er supplert med en rådmann (Arne
Ingebrigtsen) for å få inn mer administrativ kompetanse.
Ola T. Heggem orienterte om at grunnet Rindal sin relativt avklarte situasjon mht. fylkesvalg er det
ikke naturlig at han deltar aktivt i det videre prosjektarbeidet etter dette møtet.
Utredning
Roland Mauseth orienterte om arbeidet som er gjort så langt. Ingen leverandører har gitt tilbud på
oppdraget med den maktpolitiske delen av utredningen. En mulighet er da å benytte samme
leverandør som fylkeskommunen (Nordlandsforskning), men skrive en egen kontrakt med dem på
regionrådets utredningspremisser, noe det er opsjon for i fylkeskommunens anskaffelse. Alternativet
er å bruke de kilder som finnes i feltet fra før, eventuelt kombinert med mindre oppdrag
(direkteanskaffelse) på enkeltspørsmål i den grad det er mulig å få til.
Prosjektgruppen gikk kort gjennom løsningsforslaget fra Nordlandsforskning og var enige om at det
viser både god metodisk forståelse og kjennskap til problemstillingene i Møre og Romsdal. Dersom
det skrives en særlig kontrakt med regionrådet på de utredningspremisser som Nordmøre ønsker,
kan Nordlandsforskning benyttes. Den planlagte workshopen med ordførerne i slutten av september
peker seg i så fall ut som arena for fokusgruppeintervju.
Øvrige innspill til utredningen:




Hvordan vil de ulike regionalternativene påvirke intern oppgavefordeling i Møre og Romsdal?
Herunder også endringer i avstand til viktige funksjoner og tilbud, og oppgaver som kan bli
flyttet ut av/til vårt område. Administrasjonen ser på hvordan dette kan analyseres.
Utredningen må si noe om konsekvenser (økonomiske og andre) dersom regionalternativene
på sikt kan føre til en annen organisering av spesialisthelsetjenesten. Det er enighet om å
bestille et eksternt notat på dette hvis mulig.







Utredningen må også vise hvordan regionalternativene kan slå ulikt ut for de enkelte deler av
Nordmøre, og ikke bare Nordmøre som helhet.
Det er enighet om å ta med et kapittel som beskriver Nordmøres strategiske muligheter og
hvordan regionreformen kan påvirke dem
Spørsmålet om tilhørighet og identitet håndteres ved å se til Telemarksforskning sin
sluttrapport, og ved behov bestille et eget notat på temaet
Sammenheng mellom resultat i kommunereform og regionreform beskrives særskilt, jfr.
blant annet Møreforsknings rapport (2014): «Alternativer for regionalt folkevalgt nivå».
Tilskuddsordninger (kultur, næring, landbruk mv.) håndteres gjennom den sammenligningen
som Møre og Romsdal Fylkeskommune gjennomfører

Fremdrift
Prosjektgruppen gikk gjennom forslag til framdrift for de ulike delprosessene, og så spesielt på tiden
fra ferdig rapport foreligger til regionrådet/kommuner skal gi innspill. Gruppen konstaterte at
tidsplanen er kort, og på grensen til det forsvarlige dersom man skal behandle regionspørsmålet på
en ordentlig måte. Fristen er imidlertid satt nasjonalt, og vanskelig å endre på utover at
fylkeskommunen har søkt om en kort utsettelse. For at Nordmørskommunene skal kunne gi et
samlet innspill må man derfor godta frister som ikke er optimale. Ferdig rapport bør foreligge ca. 20.
oktober. Delarbeidene i utredningen blir gjort offentlige så snart de er ferdige, og prosessleder kan til
en viss grad også informere kommunestyrer om arbeidet, etter avtale.
Prosjektgruppen foreslår 30. september som workshopdag for ordførerne i stedet for 29., som
kolliderer med viktige møter for flere. Administrasjonen ser på dato på nytt.
Politisk dialog
Prosjektgruppen ber leder for regionrådet om å ta initiativ til politiske møter med Trøndelag og andre
aktører, og involvere alle ordførerne i prosessen.
Kommunikasjon
Leder for regionrådet bør ha ansvar for å fronte regionrådets prosess politisk. Derfor er det også
uheldig med et skifte av regionrådsleder midt i denne viktige prosessen, og prosjektgruppen ber om
at nåværende leder blir sittende til ordinært valg.
Det bør snarest skrives en kronikk for å informere befolkningen om regionrådets prosess og tidsplan.
Administrasjonen følger opp dette.

Roland Mauseth
referent

