
 

 

Besøksadresse: Ålesund kunnskapspark, Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund    Postadresse: Postboks 1521, 6025 Ålesund 

Tlf: 70 16 20 00, Faks: 70 16 20 01, E-post: post@sunnmoreregionrad.no, Nettadresse: www.sunnmoreregionrad.no 

Referat fra styremøte nr 3, 2014 

Tid:  Fredag 20.03.14 kl 09.00 – 11.30 

Sted:  Ålesund kunnskapspark 

 
Til stede: 

Fra styret: 

Styremedlem Arnulf Goksøyr, Herøy kommune  

Styremedlem Geir Ove Vegsund, Sula kommune  

Styremedlem Kari Grindvik, Skodje kommune  

Styremedlem Anders Riise, Hareid kommune 

Styremedlem Wenche Solheim, Ørsta kommune (ikke sak 14, 15 og 16) 

Varamedlem Geir Inge Lien, Vestnes kommune (ikke sak 14, 15 og 16) 

 

Fra administrasjonen: 

Daglig leder Jan Kåre Aurdal 

Prosjektleder Anne Mette Liavaag (referent) 

 

Forfall: 

Styreleiar Bjørn Sandnes, Haram kommune 

Styremedlem Jarle Bjørn Hanken, Ålesund kommune  

 

 
Sak 14/2014:  Godkjenning av innkalling. Saker til eventuelt. 

Vedtak:  Innkallingen ble godkjent med følgende tilleggssaker: 

  GCE-søknad, forespørsel om regionrådets anbefaling 

  Representant til arbeidsgruppe om habilitering 

 

Sak 15/2014:  Godkjenning av referat fra styremøte nr 2/2014. 

Vedtak:  Referatet ble godkjent. 

 

Sak 16/2014:  Samfunnsutvikling Sunnmøre – videreføring av prosjektet Sunnmøre i framtida – 

  orientering om regionrådet sitt arbeid med kommunereformen  

  Prosjektleder Anne Mette Liavaag orienterte. 

  Styret vedtok i sak 9/2014 følgende: «Styret tek førebels sak 9 – 2014 til orientering. 

  Saka skal i henhald til tidlegare styrevedtak i sak 3 – 2014 til uttale i rådmannsutvalet 
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  før handsaming i styret og representantskapet. Styret føreset at ein arbeider vidare i 

  høve til kommuereforma som skissert.» 

  Liavaag orienterte om status for arbeidet med kommunereform. Arbeidet  

  gjennomføres i henhold til vedtatt skisse. 

Vedtak:  Tatt til orientering. 

 

Sak 17/2014:  Samarbeidsavtale med Ålesund kunnskapspark AS. 

 Daglig leder Jan Kåre Aurdal orienterte. 

Forslag til samarbeidsavtalt var vedlagt sakspapirene.  

Styret diskuterte utkastet og støttet intensjonen om et samarbeid mellom 

 regionrådet og ÅKP. Styret ga uttrykk for at teksten er omfattende og detaljrik og 

 tung å lese. Det var derfor ønske om en redaksjonell gjennomgang av teksten. 

I tillegg uttrykte styret bekymring i forhold til at avtalen innebar en overføring av 

 prosjektansvar og prosjektledelse Sunnmøre i framtida til ÅKP. En slik overføring er 

 ikke ønskelig fra regionrådets side og styret vil derfor endre punktet i avtalen som 

 omhandler dette. 

Styret mente også at avtalen på enkeltpunkter er svært politisk. Avsnittet om 

kommunereformen bør derfor strykes. 

Vedtak:  Styret støtter enstemmig intensjonen i avtalen. Nestleder og daglig leder får fullmakt 

til å utarbeide revidert avtaleutkast med bakgrunn i styrets innspill og kommentarer. 

Revidert utkast sendes styret på epost for godkjenning. 

 

Sak 18/201:  Oppfølging av møtet med Mørebenken 14.03.14. 

  Daglig leder Jan Kåre Aurdal orienterte. 

  Styret var enige om at det var et nyttig møte med en riktig form og god ramme. 

  Viktig at det blir satt av god tid til dialog og at det er en god blanding av enkeltsaker 

  av betydning for en/noen kommuner og regionale saker. Det er et ønske at det en 

  gang pr år arrangeres møte for Mørebenken og ordførere. Dette møtet bør gå fra 

  lunsj til lunsj.  

  Det bør utarbeides et notat som beskriver politiske saker av betydning for regionen. 

  (eks, samferdsel, soningssenter, høyskole). Dette dokumentet kan brukes over tid 

  både for å løfte fram de riktige sakene og for å utfordre Mørebenken mht oppfølging 

  og framdrift. 
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Vedtak:  Tatt til orientering. Administrasjonen bes utarbeide en plan for kontakten med 

Mørebenken og et dokument som beskriver regionens prioriterte politiske saker. 

 

Sak 19/2014:  Oppsummering av studieturen til Stavanggerregionen 17. – 19-03.14. 

  Daglig leder Jan Kåre Aurdal orienterte. 

  16 personer fra 10 kommuner deltok. Programmet var godt og det var mye å ta med 

  seg hjem. 

  Stavangerregionen har en felles strategisk næringsplan som ble trukket fram som 

  avgjørende for at regionen står på en felles plattform i den næringspolitiske  

  satsingen.  

  Regionrådet har fått 150.000 fra fylkeskommunen til et forprosjekt for å  

  utarbeide en strategisk næringsplan for Sunnmøre. Kr 50.000 av disse ble benyttet til 

  studieturen. 

Vedtak:  Tatt til orientering. Styret ba om at det ble lagt fram et forslag til hvordan et arbeid 

  med en strategisk næringsplan for Sunnmøre kan organiseres og finansieres. 

 

Sak 20/2014:  Støtteerklæring til etablering av Global Centre of Expertise Blue Maritime 

  Daglig leder Jan Kåre Aurdal la fram saken. 

Regionrådet har fått en forespørsel om å støtte en søknad fra NCE om å bli et GCE. En 

 slik anbefaling fra regionrådet vil være en anbefaling på vegne av alle 

 medlemskommunene.  

Vedtak:  Styret ser positivt å gi sin støtte til å støtte en søknad fra NCE om å bli GCE. Forslag til 

uttalelse sendes styret for godkjenning.  

 

Sak 21/2014:  Regional plan for rehabilitering. 

  Daglig leder Jan Kåre Aurdal la fram saka. 

  Regionrådet har fått en henvendelse fra Helse Møre og Romsdal om å oppnevne en 

  representant til en arbeidsgruppe som skal utarbeide en regional plan for  

  habilitering. 

Vedtak:  Styret oppnevner Einar Aarset med Synnøve Vasstrand Synnes som vara. 


