Dato: 17. september 2018

Ettersendte dokumenter
Til styremøte i GassROR IKS
Fredag 21. september 2018

Innhold i denne sending:
•

•

•

•

•

Sak 43/18 Status økonomi
o Status tilsagn for GassROR IKS
o Regnskapsrapport for august 2018
Sak 44/18 Søknad fra Nordmøre og Romsdal friluftsråd – støtte til innkjøp av 2 stk. båter
ved etablering av Skjærgårdstjenesten
Søker om 300.000 kroner av et totalbudsjett på 755.000 kroner.
Sak 45/18 Søknad fra Ungt Entreprenørskap - støtte for at flere skoler i GassROR IKS sitt
område kan etablere elevbedrifter.
Søker om 200.000 kr over 2 år av totalt 300.000 kroner.
Sak 46/18 Søknad fra Romsdal Regionråd – støtte til strategisk utviklingsarbeid og
prosjekter
Søker om 500.000 kroner for 2018.
Eventuelt:
o Vi bør sette datoer for styremøter ut året: Forslag:
 Fredag 26 oktober
 Fredag 30. november
 Representantskapsmøte fredag 14. desember

Status tilsagn GassROR IKS – per 31.08.2018
Tilsagn:
Haukebøen - Samspleis AS
Vann til Nyhamna

NCE iKuben - støtte til 5-årig NCE-prosjekt

Gassknutepunkt Nyhamna

Høgskolen i Molde - treårog satsing innovasjonsmiljø
Protomore kunnskapspark - videreutvikling
Molde NF - sjøfronten og torg
Molde kunnskapspark/iKuben - prototypelab

Visit Nordmøre og Romsdal AS - opplevelsesskredder

Molde kommune m.fl. - Byregionprogr. fase 2
Norsk senter for trygt veiarbeid AS - etablering
Vestnes NF - prosjekt sjøfront

Molde HK Elite – støtte til organisasjonsutvikling
Møre og Romsdal turistforening - Storlihytta
Astero/Nordic Plastic Recykling
Midsund NF - Masterplan Utvikling fiskeri og havbruk»

NMK Molde - bilcross/rallybane

Nordveggen AS - Innovasjonssenter Åndalsnes

Molde NF - karrieredagene 2017-2018-2019
Bjørnsonfestivalen - "SamLES LITT"

Rauma og Vestnes - «Eksportvegen inn i NTP»
Nesset Næringsforum - Mardøla formidlingssenter
Visit Nordmøre og Romsdal AS - toppturturisme
Møreaksen - profileringsprosjekt 2017-2018
Molde kommune - fasadeprosjekt
Teatret Vårt - støtte til mobil sceneløsning

Fortsetter neste side.

Tilbakeført e. 2017
Utbet. i 2017: Utbet. I 2018: Rest av tilsagn: Total sum:
5 000 000
20 000 000
75 000 000
500 000
2 000 000
6 000 000
5 000 000
5 000 000
1 286 439
1 491 075
8 925
4 500 000
213 561
3 200 000
3 200 000
2 850 000
2 850 000
1 900 000
1 900 000
800 000
800 000
1 600 000
1 275 000
1 275 000
263 363
793 453
1 250 000
379 000
371 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
250 000
500 000
250 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
800 000
800 000
375 000
291 667
666 667
51 617
23 643
424 740
500 000
500 000
500 000
450 000
450 000
150 000
75 000
225 000
450 000
408 750
408 750
300 000
300 000
300 000
300 000
250 000
250 000
200 000
200 000
200 000
200 000

Merknad:
Vedtatt: Sak 22/06 5 mill. kr * 15 år f.o.m. 2007
Vedtatt: Sak08/07 500.000 kr * 12 = 6 mill. kr.
Sak 66/17 - over 5 år (5x1 mill kr)
3 år: 2016, 2017 og 2018 - belastes løpende

Sak 40/17 - over 3 år

Sak 09/18 - for 2018 og 2019

Sak 37/17 - møte 30.06.17

Se sak 40/15 - 2 år a' 800.000 kr
Sak 12/17 - støtte over 3 år
Sak 32/15. Fordelt over 3 år.
Sak 28/16
Sak 37/16
Sak 10/17 - støtte over 2 år
Sak 08/18
Sak 09/17
Sak 08/17 - se 30. juni 2017
Se sak 38/15
Sak 30/17
Sak 23/17 - for 2017, 2018 0g 2019
Sak 50/16 - forskjøvet fra 2016 til 2017-2018-2019
Sak 02/17
Sak 15/17
Sak 50/17 - over 3 år
Sak 51/17
Sak 24/17
Sak 49/17

Tilsagn:

Teaterhjelpa - Atlanterhavsspelet 2018
Nesset Musikkfest - treårig utvikling
Skarbakkene SA - videreutvikling rekruttbakker
Rabalderfestivalen – utvikling/samarbeid Molde/Nesset
Rabalderfestivalen – konsertserie for barn&unge
Midsund NF - næringsutv. Møreaks. & Kjerringsund.

Aukra kommune - formidling krigsminne
Midsund Næringsforum m.fl. - masterplan reiseliv
Skarbakkene SA - støtte til merkostn. rekruttbakker
Fræna og Eide kommune – masterplan for reiseliv
Foreninga Andersgardløa – støtte til skifertak
Molde Tae Kwon Do Klubb - NM 2018
Kvitholmens Venner – støtte til bygging av ny pir
MOI - norgescup i skiskyting i 2018
Høgskolen i Molde - innovasjonsbyen Molde
Romsdalsmuseet – investeringsmidler til Bud museum
Midsund IL – støtte til videreutbygging av steintrapper
Molde Næringsforum - støtte til tiltak i reiselivsplan
Romsdal Innovasjon AS - tilrettel./invest. oppl.- og testarena
Molde Næringsforum - romsdalsfinale for Innovasjonscamp
Prosjekt Jensbu - fullfinansiering og ferdigstilling med sti
Hustadvika Biokraft AS – forprosjekt for biokraftanlegg
Fræna kommune - Trollkirka som reiselivsdestinasjon

Utbet. i 2017: Utbet. I 2018: Rest av tilsagn: Total sum:

-

150 000
100 000
75 000
17 000
50 000
50 000
50 000
-

50 000
100 000
37 500
150 000
150 000
100 000
100 000
25 000
100 000
33 000
-

200 000
150 000
150 000
150 000
150 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
1 000 000
2 000 000
250 000
1 500 000
750 000
75 000
170 000
300 000
1 550 000

8 842 919

3 156 718

45 444 035

120 695 417

50 000
112 500

-

Tilbakeført e. 2017 Merknad:

Sak 10/18

Sak 39/17 - over 3 år
Sak 57/16 - behandlet i 2017 - se og sak 31/17
Sak 11/18
Sak 12/18
Sak 19/16

Sak 38/18
Sak 41/17

Sak 67/17
Sak 19/18 - støtte for 2018 og 2019
Sak 07/17
Sak 58/17
Sak 59/17
Sak 68/17
Sak 25/18
Sak 26/18
Sak 27/18
Sak 28/18
Sak 34/18
Sak 35/18 - støtte fpor 2018, 2019 og 2020
Sak 36/18 - 150' + 20' = 170'
Sak 37/18
Sak 38/18

Økonomiske rapporter
August- 2018

GassROR IKS
Innhold
Resultat
Balanse
Resultat spesifisert
Balanse spesifisert

Sparebank 1 SMN Regnskap AS

-17.09.2018

Resultat August
Hittil regnskap

Tilførte midler

Avvik Hittil regnskap
Budsjett tom Budsjett Total
regnskap/budsj
i fjor
August
ett total

0

20 320 000

30 480 000

-30 480 000

0

Utbetalte midler

-2 165 643

-23 333 333

-35 000 000

32 834 357

-4 090 617

Netto tilførte midler

-2 165 643

-3 013 333

-4 520 000

2 354 357

-4 090 617

Lønn til ansatte
Andre godtgjørelser oppgpl.
Arbeidsgiveravgift og pensj
Andre personalkostnader
Verktøy, inventar, driftsm.
Fremmede tjenester
Kontorrekvisita
Telefon og porto
Reise/ diett
Salg, reklame og repr.
Andre kostnader

0

0

0

0

-22 000

-93 640

-80 000

-120 000

26 360

-100 454

-16 960

0

0

-16 960

-12 980

-269 877

-373 333

-560 000

290 123

0

-1 260

0

0

-1 260

0

-103 398

-20 000

-30 000

-73 398

-41 970

-9 000

-33 333

-50 000

41 000

-40 374

-558

0

0

-558

-358

0

0

0

0

-3 620

-2 162

0

0

-2 162

0

-476

-133 333

-200 000

199 524

-256

Gassknutepunkt Nyhamna

-1 491 075

0

0

-1 491 075

-463 621

Driftsresultat

-4 154 050

-3 653 333

-5 480 000

1 325 950

-4 776 249

Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat e. Finans

GassROR IKS

0

598 667

898 000

-898 000

0

-4 718

0

0

-4 718

0

-4 158 768

-3 054 667

-4 582 000

423 232

-4 776 249

Side 1

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 17.09.2018

Balanse 2018
IB

Kundefordringer

Hittil Aug

Hittil Aug + IB

97 423

-97 424

-1

Kontanter, bank og post

64 273 148

-3 802 039

60 471 109

Omløpsmidler

64 370 571

-3 899 463

60 471 108

Eiendeler

64 370 571

-3 899 463

60 471 108

Opptjent egenkapital

-64 254 149

4 158 768

-60 095 381

Egenkapital

-64 254 149

4 158 768

-60 095 381

-457 705

-103 167

-560 872

0

-46 187

-46 187

Skyldige offentlige avg.

407 643

-176 310

231 332

Annen kortsiktig gjeld

-66 360

66 360

0

-116 423

-259 305

-375 727

-64 370 571

3 899 463

-60 471 108

Leverandørgjeld
Skattetrekk og andre trekk

Kortsiktig gjeld
Egenkapital og Gjeld

GassROR IKS

Side 1

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 17.09.2018

Resultat August
Hittil regnskap

3400 TILFØRTE MIDLER

Avvik Hittil regnskap
Budsjett tom Budsjett Total
regnskap/budsj
i fjor
August
ett total

0

20 320 000

30 480 000

-30 480 000

0

0

20 320 000

30 480 000

-30 480 000

0

-2 165 643

-23 333 333

-35 000 000

32 834 357

-4 090 617

Utbetalte midler

-2 165 643

-23 333 333

-35 000 000

32 834 357

-4 090 617

Netto tilførte midler

-2 165 643

-3 013 333

-4 520 000

2 354 357

-4 090 617

0

0

0

0

-22 000

0

0

0

0

-22 000

66 360

0

0

66 360

0

0

0

0

0

-454

-160 000

-80 000

-120 000

-40 000

-100 000

-93 640

-80 000

-120 000

26 360

-100 454

-16 960

0

0

-16 960

-12 980

-16 960

0

0

-16 960

-12 980

-269 877

-373 333

-560 000

290 123

0

-269 877

-373 333

-560 000

290 123

0

-1 260

0

0

-1 260

0

Tilførte midler
4000 UTBETALTE MIDLER

5000 LØNN TIL ANSATTE
Lønn til ansatte
5090 PERIODISERINGSKONTO LØ
5310 KILOMETERGODTGJØRELS
5330 STYREHONORAR
Andre godtgjørelser oppgpl.
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT
Arbeidsgiveravgift og pensj
5900 HONORAR DAGLIG LEDER
Andre personalkostnader
6552 PROGRAMVARE
Verktøy, inventar, driftsm.

-1 260

0

0

-1 260

0

6701 REVISJONSHONORAR

-19 000

-20 000

-30 000

11 000

0

6705 REGNSKAPSHONORAR

-31 298

0

0

-31 298

-36 037

6790 ANNEN FREMMED TJENEST

-53 100

0

0

-53 100

-5 933

-103 398

-20 000

-30 000

-73 398

-41 970

0

0

0

0

-31 374

-9 000

-33 333

-50 000

41 000

-9 000

-9 000

-33 333

-50 000

41 000

-40 374

-558

0

0

-558

-300

0

0

0

0

-58

Fremmede tjenester
6800 KONTORREKVISITA
6860 MØTE, KURS, OPPDATERIN
Kontorrekvisita
6900 TELEFON, DATAKOMM. ETC
6940 PORTO
Telefon og porto

-558

0

0

-558

-358

7100 BILGODTGJØRELSE,OPPGA

0

0

0

0

-2 646

7101 Åpnet pr. 26.09.17

0

0

0

0

-618

7140 REISEKOSTNAD, IKKE OPP

0

0

0

0

-356

0

0

0

0

-3 620

-2 162

0

0

-2 162

0

-2 162

0

0

-2 162

0

Reise/ diett
7320 REKLAMEKOSTNAD
Salg, reklame og repr.
7770 BANK- OG KORTGEBYR
7790 ANNEN KOSTNAD
Andre kostnader

-476

0

0

-476

-256

0

-133 333

-200 000

200 000

0

-476

-133 333

-200 000

199 524

-256

-377 600

0

0

-377 600

-213 600

6601 GKP-N KJØPTE TJENESTE -

-12 500

0

0

-12 500

0

6602 GKP-N PROFILERING - MAR

-492 082

0

0

-492 082

-58 962

6603 GKP-N RUNDEBORDSKONF

-443 094

0

0

-443 094

0

0

0

0

0

-7 250

6600 GKP-N PROSJEKTLEDELSE

6604 GKP-N MØTEUTGIFTER
6605 GKP-N REISER - SEMINAR

-51 800

0

0

-51 800

-44 694

-114 000

0

0

-114 000

0

6610 GKP-N NYHAMNA 10 ÅR

0

0

0

0

-107 179

6619 GKP-N DIVERSE KOSTNADE

0

0

0

0

-31 936

6609 GKP-N ONS 2016

GassROR IKS

Side 1

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 17.09.2018

Resultat August

Hittil regnskap

Avvik Hittil regnskap
Budsjett tom Budsjett Total
regnskap/budsj
i fjor
August
ett total

Gassknutepunkt Nyhamna

-1 491 075

0

0

-1 491 075

-463 621

Driftsresultat

-4 154 050

-3 653 333

-5 480 000

1 325 950

-4 776 249

0

598 667

898 000

-898 000

0

0

598 667

898 000

-898 000

0

-4 718

0

0

-4 718

0

8051 RENTEINNTEKTER BANKINN
Finansinntekter
8155 RENTEKOSTNAD LEVERAN
Finanskostnader
Resultat e. Finans

GassROR IKS

-4 718

0

0

-4 718

0

-4 158 768

-3 054 667

-4 582 000

423 232

-4 776 249

Side 2

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 17.09.2018

Balanse 2018
IB

Hittil Aug

Hittil Aug + IB

97 423

-97 424

-1

97 423

-97 424

-1

1920 Sparebanken Møre 3910.28.83857

33 504 097

-3 848 226

29 655 871

1925 BFH 4100.72.54510

21 317 050

0

21 317 050

1926 BFH 4100 72 75461

9 452 000

0

9 452 000

0

46 187

46 187

Kontanter, bank og post

64 273 148

-3 802 039

60 471 109

Omløpsmidler

64 370 571

-3 899 463

60 471 108

Eiendeler

64 370 571

-3 899 463

60 471 108

1500 KUNDEFORDRINGER
Kundefordringer

1950 BANK SKATTETREKK

2050 ANNEN EGENKAPITAL

-52 352 575

0

-52 352 575

2090 UDISPONERT RESULTAT

-11 901 573

4 158 768

-7 742 805

Opptjent egenkapital

-64 254 149

4 158 768

-60 095 381

Egenkapital

-64 254 149

4 158 768

-60 095 381

-457 705

-103 167

-560 872

-457 705

-103 167

-560 872

0

-46 187

-46 187

2400 LEVERANDØRGJELD
Leverandørgjeld
2600 FORSKUDDSTREKK
Skattetrekk og andre trekk

0

-46 187

-46 187

407 643

-165 710

241 932

0

-10 600

-10 600

407 643

-176 310

231 332

-66 360

66 360

0

-66 360

66 360

0

-116 423

-259 305

-375 727

-64 370 571

3 899 463

-60 471 108

2740 FYLKESSKATTESJEFEN
2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVG.
Skyldige offentlige avg.
2960 PÅLØPT KOST. OG FORSK.BET.I
Annen kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Egenkapital og Gjeld

GassROR IKS

Side 1

Sparebank 1 SMN Regnskap AS
Skrevet ut: 17.09.2018

Saksframlegg
Sak 44/18 Søknad fra Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal - støtte til
innkjøp av 2 stk. båter ved etablering av
Skjærgårdstjenesten
Forslag til vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 300.000 kroner til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdalsom støtte til innkjøp av 2 stk. båter ved etablering av Skjærgårdstjenesten - slik tiltaket er
beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett, og at tiltaket er påbegynt innen
to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved
gjennomføring av prosjekt.

Vurdering mot formålsparagraf:

Tiltaket vurderes å være av nytte for flere av eierkommunene i GassROR IKS, og å ligge innenfor
formålsparagrafen for hva GassROR IKS kan gi støtte til med tanke på:
•

•

•

Regionalt: Skjærgårdstjenesten er et spleiselag mellom stat, fylke og
Friluftsråd/medlemskommuner, og således et regionalt tiltak. Friluftsrådet er i seg selv et
interkommunalt samarbeid.
Tilrettelegging for samfunnsutvikling: Prosjektet har som mål å «samarbeide med
medlemskommuner i Friluftsrådet, fylkeskommunen, Fylkesmannen/Miljødirektoratet og
lokalt næringsliv om samfunnsutvikling, sikkerhet og miljøforvaltning i lokale farvann».
Tilrettelegging for næringsutvikling: Delmål som etablering og drift av tiltak som kyststier,
padleled, Stikk UT-padle/Stikk UT-roing o.l. vurderes å kunne ha potensiale for å kunne
utnyttes til reiselivsopplevelser.

Administrasjonens øvrige vurdering:

I tillegg til det som er vurdert opp mot vår formålsparagraf, vil administrasjonen vektlegge at tiltaket
(Skjærgårdsjenesten) har som mål å «Arbeide mot marin forsøpling i vår region i samarbeid med
frivillige, og innsamling av slikt avfall». Plastforurensing har vært et tema som har stått høgt på den
offentlige agenda, så vel nasjonalt som internasjonalt, de siste åra. Alle medlemskommunene i
GassROR IKS har et betydelig strandsoneareal samt fjord-/sjøareal som er vil være eksponert for
plastforurensing. Å avhjelpe mot dette vurderes kunne ha stor verdi for medlemskommunene.
Det ses også som positivt at det er flere bidragsytere til innkjøp av to båter. I tillegg vektlegges det at
Miljødirektoratet har gitt driftsstøtte på 650.000 kroner til Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal.
I tillegg har prosjektet en del positive delmål:
•
•

bidra til at flere barn, ungdom og voksne tar del i det sjøbaserte friluftslivet i vår region.
etablere flere lavterskeltilbud som kyststier i regionen.
1

•
•
•
•
•
•

bidra til drift av offentlig sjøbaserte friluftsområder til bruk for allmenheten.
videreutvikle konsepter som Stikk UT-padle/Stikk UT-roing for folk flest.
Etablere en padleled (sammenhengende padlerute) i vår region.
koordinere/utvikle et nett av sjønære hytter/buer/shelter gjennom Turistforeningen og/eller
et Kystled-samarbeidet med lokale foreninger.
utvide antall fortøningsmuligheter for båt.
arbeide mot og samle inn marint avfall i samarbeid med frivillige og renovasjonsselskap,
miljødirektoratet, Hold Norge Rent og kommunene.

Kostnadsplan
Tiltaket har følgende kostnadsplan:

Finansieringsplan
Søker viser til følgende finansieringsplan:

Vedlegg:

1. Søknad fra Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
2. Brev av 23.08.18 fra Miljødirektoratet vedr. driftsstøtte til Skjærgårdstjenesten i Møre og
Romsdal.

2

Molde 31.08.18

Til Gassror IKS

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er et interkommunalt samarbeid med samtlige kommuner i
regionen (minus Rindal) med mandat å:

•
•

stimulering til friluftsaktivitetar for alle – gjennom å oppleve og mestre opphald og
utfordringar i naturen på ein bærekraftig måte.
sikre nye friluftsområde, tilrettelegging og drift av friluftsområde.

Org.nr: 984681828 Idrettsveien 2 6413 Molde Kontonr: 9650 26 32 865 Epost: post@stikkut.no

Søknad om kr. 300 000,- i støtte til innkjøp av 2
stk. båter (se bilder) ved etablering av
Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal.

1.
Bildene viser båtene Skjærgårdstjenesten i Møre og
Romsdal planlegger å anskaffe.
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal søker om støtte
til sin andel.

1. Innleding
Skjærgårdstjenesten er et spleiselag mellom stat, fylke og Friluftsråd/medlemskommuner (50-2525%), og har som målsetning å komme i drift i løpet av 2018. Skjærgårdstjenesten kan komme i
operasjonell drift i vår region så snart finansiering av aktuelle båter er på plass, og dette er
bakgrunnen for denne søknaden. Sunnmøre Friluftsråd har i mange år hatt en båttjeneste som de
nå innlemmer i Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal.
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal som en av to operatører/eiere i Skjærgårdstjenesten i Møre og
Romsdal (Sunnmøre Friluftsråd er den andre operatøren/eieren) har ansvar for å bidra med
medfinansiering (25%) på kr. 755 000,- til innkjøp av 2 stk. båter til nyetableringen av
Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal. Målsetningen med etablering av en Skjærgårdstjeneste i
regionen er tredelt:
1. Drift av offentlige sjøbaserte friluftslivsområder (øyer og områder med tilkomst fra sjøen) i
samarbeid med kommuner og det frivillige. Bidra til økt kystnært friluftsliv for hele
befolkningen og tilreisende turister i regionen.
2. Arbeide mot marin forsøpling i vår region i samarbeid med frivillige, og innsamling av slikt
avfall.
3. Samarbeide med medlemskommuner i Friluftsrådet, fylkeskommunen, Fylkesmannen/Miljødirektoratet og lokalt næringsliv om samfunnsutvikling, sikkerhet og
miljøforvaltning i lokale farvann.

2. Bakgrunn
Bakgrunnen for søknaden er de to Friluftsrådene i Møre og Romsdal (Sunnmøre Friluftsråd og
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal) sitt oppdrag fra stat og fylkeskommune, og på vegne av sine
medlemskommuner (eiere) å etablere, eie og drifte Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal. Det
overordna målet er å fremme kystfriluftslivet og arbeide mot marin forsøpling i vår region.
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har sitt driftsgrunnlag fra sine 17 eierkommuner med kr 8,5 pr
innbygger som fast driftstilskudd fra våre eiere. Denne årlige driftstøtta dekker ikke midler til
investeringer, og investeringsmidler må derfor «hentes inn» gjennom andre tilskudd og kronebidrag.

Nasjonalt og fylkeskommunalt grunnlag for opprettelse og drift av en
Skjærgårdstjeneste i Møre og Romsdal.
Stortinget har gjennom sin Meld. St. 18 (2015–2016)
«Friluftsliv — Natur som kilde til helse og
livskvalitet» bedt regjeringen å arbeide for en
utvidelse av skjærgårdstjenesten nord for Hordaland
der det er lokale initiativ og en forpliktende lokal
medfinansiering.

Møre og Romsdal fylkeskommune har samrøystes
vedtak i Fylkestinget - 23.04.2018:
1. Fylkestinget i Møre og Romsdal er positiv til at det
blir etablert ein skjergardsteneste i Møre og Romsdal, og vil bidra til å sikre langvarig drift av ei
slik teneste.
2. Fylkestinget i Møre og Romsdal løyver ei årleg ramme på inntil 400 000 kroner til drift av
skjergardstenesta, med verknad frå 2019. Endeleg tildeling vil vere basert på erfaringstal frå
2018. Ein føresetnad for auka driftstilskot frå 2019 er at dei to friluftsråda til saman sett av ei
årleg driftsramme til skjergardstenesta på minimum same nivå som det fylkeskommunale
tilskotet.
3. Fylkestinget i Møre og Romsdal løyver ei ramme til kjøp av ny båt og nytt driftsutstyr på
inntil 2,5 mill. kroner. Det er ein føresetnad at kommunane sitt samla bidrag er minst like stort,
og at staten bidreg i spleiselaget. Det fylkeskommunale tilskota er avgrensa til 1/3 av dei samla
kostnadane til investeringa, totalt 7,5 mill. kroner.
4. Skjergårdstenesta sine oppgåver må avklarast og koordinerast opp mot kommunal- og frivillig sektor.

3. Mål og målgruppe for Skjærgårdtjenesten i M&R.
All aktivitet i regi av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har et folkehelse og tilretteleggingsmandat fra sine kommunale eiere, dette vil også omfatte Skjærgårdtjenesten i M&R.
Investering i en operativ båtbasert tjeneste vil være selve ryggraden i en slikt tilbud med konkrete
delmål som å:
• bidra til at flere barn, ungdom og voksne tar del i det sjøbaserte friluftslivet i vår region.
• etablere flere lavterskeltilbud som kyststier i regionen.
• bidra til drift av offentlig sjøbaserte friluftsområder til bruk for allmenheten.
• videreutvikle konsepter som Stikk UT-padle/Stikk UT-roing for folk flest.
• Etablere en padleled (sammenhengende padlerute) i vår region.
• koordinere/utvikle et nett av sjønære hytter/buer/shelter gjennom Turistforeningen
og/eller et Kystled-samarbeidet med lokale foreninger.
• utvide antall fortøningsmuligheter for båt.
• arbeide mot og samle inn marint avfall i samarbeid med frivillige og renovasjonsselskap,
miljødirektoratet, Hold Norge Rent og kommunene.

Friluftsrådet/Skjærgårdstjenesten ønsker å skape økt friluftslivs-ativitet gjennom bl.a. flere Stikk UT-padleaktiviteter og en satsing på Kystled (overnattingstilbud), og opprydding av strender.

4. Organisering og forankring
Skjærgårdtjenesten i Møre og Romsdal vil være en heleid offentlig tjeneste, med Friluftsrådene og
sine medlemskommuner som eiere. Styret og årsmøte i Friluftsrådet er valgte representanter fra
medlemskommunene. Styret til Skjærgårdtjenesten vil bestå av en representant fra begge
friluftsrådene, en fra fylkeskommunen og en fra staten.
Staten bidrar med årlig driftsstøtte med 50%, fylkeskommunen og kommunene (gjennom sitt
medlemskap i friluftsrådet) med tilsammen 50% til drift. I tillegg har stat og fylkeskommune et
båtfond hvor de etter søknad kan gi tilskudd etter den samme fordelingsnøkkel som for drift.

5. Tiltak, fremdriftsplan og gjennomføring
Båtene som det her søkes om midler til er avgjørende for etablering av en operasjonell
Skjærgårdstjeneste i Nordmøre og i Romsdal, og så snart båtparken er finansiert vil det bli iverksatt
driftstiltak på områder som skal ryddes for strandsøppel, skjøtselstiltak på friluftsområder, m.m.
For 2019 og fremover vil det bli etablert en tiltaksplan etter innspill fra det frivillige, kommunene og
friluftsrådene. Forvaltningsplaner og konkrete tiltak i sikra friluftsområder med midler fra staten, vil
være en av de økonomiske premissene i dette tilretteleggings-arbeidet. Det er på bestilling fra
Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidet en behovsanalyse for Skjærgårdstjenesten som
beskriver status, samarbeidspartnere og behov for tiltak. Tilrettelegging for økt padleaktivitet, og
strandrydding er to tiltak som umiddelbart blir iverksatt etter oppstart.

Oppgaver for Skjærgårdtjenesten i Møre og Romsdal fra 2019 knyttet til drift og innsamling av strandsøppel.

6. Økonomi og budsjett
Et premiss fra stat og fylkeskommune er lokal medfinansiering. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
har ingen «investeringsmuskler» selv, men forhåpentligvis mange støttespillere i arbeidet med å
tilrettelegge for friluftsliv.
En forutsetning for tiltaket og søknaden er et økonomisk spleiselag der staten bidrar med 50%,
fylkeskommunen med 25% og Friluftsråd med 25% til drift og båtinvesteringer i
Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal (se vedlegg om vedtatt driftstøtte fra M.dir.).
Kostnader for innkjøp av 2 stk. båter til oppstart av Skjærgårdtjenesten i Møre og Romsdal.
Hviken type båt

Kostnad

Spesifikasjoner

Santangen 700 m/henger

820 000,-

Vannjettbåten M/B Ludvig

2 200 000,-

Sum

3 020 000,-

https://tbmarine.no/produkt/sandtangen700-work-p/
http://www.ryfri.no/nyheter/v%C3%A5reb%C3%A5ter
Samlet investering for 2018/19

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal sin andel på 25% av kr. 3 020 000,- utgjør kroner 755 000,Finansiering:
Sum kostnad

Kr. 755 000,-

Støtte fra Gassror
Støtte fra Gjensidigstiftelsen
Nordenfjelske Bykreditt
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
Sum finansiering:

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

300 000,200 000,200 000,55 000,755 000,-

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal v/Daglig leder Ola Fremo

Saksframlegg
Sak 45/18 Søknad fra Ungt Entreprenørskap - støtte for at flere
skoler i GassROR IKS sitt område kan etablere
elevbedrifter.
Forslag til vedtak:

GassROR IKS gir et tilsagn på opptil 200.000 kroner over to år til Ungt Entreprenørskap Møre
og Romsdal- som støtte for at flere skoler i GassROR IKS sitt område kan etablere
elevbedrifter og ha fokus på bærekraft - slik tiltaket er beskrevet i søknad.
Tilsagnet forutsetter at tiltaket fullfinansieres i tråd budsjett, og at tiltaket er påbegynt innen
to år fra tilsagnsdato. Tilsagnet utbetales en gang per år mot dokumentasjon av påløpte
kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Vurdering mot formålsparagraf:

Tiltaket vurderes å være av nytte for flere av eierkommunene i GassROR IKS, og å ligge innenfor
formålsparagrafen for hva GassROR IKS kan gi støtte til med tanke på:
•

•

Regionalt: Tiltaket vurderes å kunne bidra til at ordningen med elevbedrifter kan omfattes
flere skoler i vår regionen og at opplæringen av lærere blir bedre for de som allerede deltar i
tiltaket.
Tiltrekke seg kompetent arbeidskraft: Elevbedrifter anses å støtte opp om opplæringen av
innovasjon og gründerskap i skolen, som igjen vil kunne være en støtte for næringslivet. U
følge UE så viser forskning at elever som har gjennomført UE sine bedriftsprogram har en
større sjanse for å ta på seg lederoppgaver seinere.

Administrasjonens øvrige vurdering:

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som arbeider for mer entreprenørskap i hele
utdanningsløpet; grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. UE MR opplyser at de
«arbeider for at elever i grunnskolen skal få entreprenørskapskompetanse og kunnskap om lokalt
nærings- og arbeidsliv».
Elevbedrift er et undervisningsprogram som gir elever erfaring med bedriftsetablering innenfor
trygge rammer. Gjennom et skoleår etablerer, driver og avvikler elevene en elevbedrift med lærer
som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv.
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Status for elevbedrifter i vårt område er ifølge UE:

Den opplyser at potensialet er 18 skoler.
Se søker om midler til å utvikle opplæringen av lærere og øke støtten til skolene gjennom veiledning
og læremateriell.

Økonomi:
Søker har satt opp følgende budsjett.

De har anslått av den «skapte verdien» for kommunene er på 300.000 kroner, men medgir at dette
er høyst usikkert. I denne søknaden har vi derfor valgt å se bort i fra dette beløpet, og avgrense
godkjent kostnadsplan til 300.000 kroner (eksklusive «skapt verdi»), selv om det antas at denne er
positiv – selv om den ikke kan beregnes i kroner og øre.

Vedlegg:

1. Søknad fra Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal
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Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal
Fylkeshuset
6404 Molde
4. september 2018
Søknad om støtte for at flere skoler i GassROR IKS sitt område kan etablere elevbedrifter og ha
fokus på bærekraft
Viser til møte med Arnt Sommerlund 17. august 2018 der GassROR IKS og Ungt Entreprenørskap Møre
og Romsdal orienterte om sine aktiviteter og muligheter for samarbeid. Det var flere felles mål, så UE MR
ønsker å søke om midler til gjennomføring av entreprenørskapsaktiviteter i grunnskolen.
Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal (UE MR)
Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som arbeider for mer entreprenørskap i hele
utdanningsløpet; grunnskole, vidergående skole og høyere utdanning.
Det er mange skoler i Møre og Romsdal som benytter et eller flere av UE sine program. I 2017 var det;
- 14 200 elever og studenter som fikk UE program
- 1 500 lærere og forelesere som brukte UE program i undervisningen
- 2 400 frivillige fra arbeids- og næringslivet som deltok i gjennomføringen av programmene
UE MR arbeider for at elever i grunnskolen skal få entreprenørskapskompetanse og kunnskap om lokalt
nærings- og arbeidsliv. Entreprenørskap handler om "- å se muligheter i seg og rundt seg, - og å gjøre noe
med dem!". Endringene i dagens næringsliv viser at det vil være behov for medarbeidere med
entreprenørskapskompetanse fremover.
UE MR har flere program for grunnskolen; Vårt lokalsamfunn, SikkSakk Europa, Innovasjonscamp, Se
mulighetene og Elevbedrift som alle gir elevene økt kompetanse, entreprenørielle ferdigheter og kunnskap
om lokalt nærings- og arbeidsliv.
Regionen har store naturgitte ressurser. For å utnytte de trengs innovasjon og mennesker. Det er en stor
utfordring at mange unge flytter ut av området og ikke kommer tilbake.
UE arbeider derfor for å styrke samarbeidet skole og næringsliv. Gjennom UE sine program får eleven
kjennskap til og kunnskap om hvilke spennende muligheter som finnes i området.
Elevbedrift
Elevbedrift er et undervisningsprogram som gir elever erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge
rammer. Gjennom et skoleår etablerer, driver og avvikler elevene en elevbedrift med lærer som veileder
og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne
gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en
prosess med idé- og produktutvikling og kunnskap om lokale ressurser.

www.ue.no
Copyright © UE Forlag

Det er viktig at elever får trene på å gjennomføre innovasjonsprosesser, være kreative og tenke nytt som
en del av undervisningen. Arbeids- og næringslivet ønsker kreative, selvstendige og innovative
arbeidstakere, både i det private og det offentlige.
Målet er å øke elevenes motivasjon for læring, forståelsen for praktisk arbeidsliv og bidra til å utvikle
grunnleggende ferdigheter. Forskning viser at elever som har gjennomført UE sine bedriftsprogram har en
større sjanse for å ta på seg lederoppgaver seinere.
UE MR ønsker å ha en ekstra satsning på Elevbedrift dette og neste skoleår. Elevbedrift er tverrfaglig og
passer å bruke som metode i mange fag, i tillegg til mange av valgfagene og utdanningsvalg.
Bærekraft er også et viktig perspektiv i elevbedriftsprogrammet som UE vil ha fokus på.
Status elevbedrifter skoleåret 2017/2018

Aukra
Fræna
Midsund
Vestnes
Molde

Gossen barne- og ungdomsskole
Fræna ungdomsskule
Midsund skule
Tomrefjord skule
Bekkevoll ungdomsskole

Trinn
8.,9.10.
10.
8.,9.,10.
9.
10.

Elever
16
10
20
9
37

Potensialet er 18 ungdomsskoler i området som kan benytte Elevbedrift.
Nye læreplaner
Det er nye læreplaner som kommer. Den nye over ordnede delen er klar, og iverksettes i 2020. Den sier
blant annet: Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva
sine og for å kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement
og utforskartrong.
Elevbedrift er en metode for å nå målene i planene. UE MR ønsker at skolene i regionen skal ha kunnskap
om UE sine program som er nyttige metoder når læreplanene skal gjennomføres.

www.ue.no
Copyright © UE Forlag

Prosjektbeskrivelse
Det søkes om et to-årig prosjekt.
Kurs
UE MR søker om midler til å arrangere kurs og workshop i Molde for lærere i grunnskolen.
UE MR ønsker å invitere landets eneste professor i kreativitet Erik Lerdahl til en samling for våre lærere.
Vi har vært på foredrag han har holdt, så mener han vil motivere lærere til å ta sjansen på å tilby sine
elever Elevbedrift i undervisningen. Dersom han ikke har anledning, vil vi engasjere andre ressurspersoner
som har kunnskap om kreativitet og bærekraft.
Vår erfaring er at det er lite midler til kursing av lærere i grunnskolen. UE MR ønsker derfor at kurset skal
være gratis. Det vil gi alle skolene i området mulighet til å delta.
UE MR ønsker også å reise til skolene og holde kurs lokalt ved behov.
Ekstra oppfølging av skolene
UE MR ønsker å gi skolene ekstra oppfølging ved å bistå med kick-off med elevene, hjelpe til med
ideprosesser, registrering av bedriftene ved behov og ønske fra skolene.
Målet er å øke antall skoler med elevbedrift med 2-3 skoler pr år.
Utvikling av lokalt materiell
Det er også behov for utvikle lokalt tilpasset verktøy og videosnutter med fokus på elementer fra
Elevbedriftsmateriellet og lokalt næringsliv til bruk i undervisningen.
UE MR ønsker å kjøpe kamerautstyr og redigeringslisens for å lage film helt tilpasset våre lokale behov.
Økonomi
Budsjett
Kurspakke for 30 lærere
Foredragsholder/e
Kamerautstyr og lisens
Lønn og reise for medarbeider 2 år

30 000
50 000
20 000
200 000

Skapt verdi*

300 000

Sum

600 000

Søknadsbeløp kr. 200 000,-.
*Det er en utfordring å verdsette den skapte verdien UE MR skaper gjennom å tilby kurs og materiell til
skolene. Verdien stipuleres til kr. 150 000 pr år.

www.ue.no
Copyright © UE Forlag

Sluttord
UE MR har gode samarbeidspartnere som finansierer andre deler av aktiviteten og som vil være med
videre.
Aktivitetstallene fra forrige skoleår viser at det er potensiale for at flere nye skoler å drive elevbedrift, og
det er potensiale for at flere elever på skole som bruker elevbedrift som metode kan starte Elevbedrift.
Midler fra GassROR IKS vil gi UE MR mulighet til å veilede lærerne bedre og gi dem kompetanse, slik at
flere elever får øvd entreprenørielle ferdigheter og får kunnskap om lokalt næringsliv.
Vennlig hilsen

Sissel Tegelsrud Kolstad
Daglig leder
Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

www.ue.no
Copyright © UE Forlag

Saksframlegg
Sak 46/18 Søknad fra Romsdal Regionråd – støtte til strategisk
utviklingsarbeid og prosjekter i 2018
Forslag til vedtak:

GassROR IKS gir tilsagn om støtte på opptil 500.000 kroner til Romsdal Regionråd (ROR) til
utviklingstiltak i 2018, slik tiltakene er beskrevet i søknad.
Tilsagnet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader ved gjennomføring av prosjekt.

Vurdering mot formålsparagraf:

Tiltaket vurderes å være av nytte for alle eierkommunene i GassROR IKS, og å ligge innenfor
formålsparagrafen for hva GassROR IKS kan gi støtte til med tanke på:
•
•
•

•

Regionalt: De 8 eierkommunene i GassROR IKS, samt Møre og Romsdal fylkeskommune, har
nytte av å fremme utviklingen innen ROR-kommunene.
Fysisk infrastruktur: ROR arbeider bl.a. med nytt sykehus og felles samferdselsutfordringer.
Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling: Tiltaket vil fremme
samfunnsutvikling i regionen, og bidra til næringsutvikling gjennom samarbeid med
næringsfora.
Samordning: RORs søknad med tilhørende aktiviteter oppfyller også målet om at GassROR
IKS skal bidra til ei effektiv og samordna «leiing av interkommunale/regionale tiltak innafor
selskapets sitt verkeområde».

Administrasjonens øvrige vurdering:

ROR søker støtte til «strategisk utviklingsarbeid» og til å etablere «prosjekt/arenaer for
relasjonsbygging, møteplasser og profilering av regionen og kommunene». Den største delen av
tilsagnet er øremerket arbeidet med fastlegedeltakelse i Helseplattformen 2018.
Dette har ROR budsjettert slikt:

Den resterende er planlagt brukt slik (jfr. e-post av 30.08 fra søker):
«Når det gjelder den resterende summen på NOK 200.000,- vi søker om er denne knyttet opp
mot strategiske møteplasser inkludert Medlemsmøte i Oslo 17.-18. oktober med inntil 25
deltakere fra ROR-kommunene.
1

Under medlemsmøtet i Oslo skal vi møte strategiske beslutningstakere hvor temaet er
Helseplattformen, SNR og Møreaksen. Om kvelden er det avtalt møte med Mørebanken på
Stortinget.
Her søkes det om støtte til utgifter i forbindelse med reise, arrangementsutgifter og middag
sammen med Mørebenken for inntil 25 personer fra ROR-kommunene.»
ROR har dokumentert fjorårets virksomhet gjennom årsrapport og søknad, som er vedlagt. Årets
plan, deriblant de omsøkte aktiviteter, er gjort rede for å vedlagte handlingsplan.

Vedlegg:
•
•
•
•
•

Søknad fra Romsdal Regionråd
Søknad vedr. deltakelse i helseplattformen
E-post av 30.08.18 med tilleggsopplysninger
Årsregnskap for 2017 for ROR
Årsberetning for 2018 for ROR
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Til
GassROR IKS
Att.: Arnt Sommerlund
Molde, 21. august 2018

Søknad fra Romsdal Regionrå d om tilskudd til
strategisk relasjonsbygging og arbeid med
Helseplattformen

Romsdal Regionråd har over flere år mottatt tilskudd fra GassROR IKS. Disse tilskuddene har hatt helt
avgjørende verdi for ROR sin muligheter til relasjonsbygging internt og eksternt, og til å prioritere
viktige regionale utviklingsområder i regionrådets regi.
Høsten 2018 har ROR planlagt å legge høstens medlemsmøte over to dager, med inntil 25 deltakere
fra regionen, til Oslo. Bakgrunnen for å legge samlingen til Oslo er å møte Mørebenken på Stortinget
og sentrale beslutningstakere for store strategiske regionale prosjekt som f.eks. SNR, Møreaksen og
Helseplattformen.
Alle kommunene i ROR har skrevet en opsjonsavtale om deltakelse om innføring av Helseplattformen
– «én innbygger – én journal». Dette er et meget oppfattende prosjekt for hele Midt-Norge inkludert
blant annet helseforetak, kommuner og primærhelsetjenesten. ROR vil ha en sentral koordinerende
rolle for ROR-kommunene i det videre arbeidet. Den 16. august 2018 ble det gjennomført et møte
mellom de som så langt har representert regionen i dette arbeidet sammen med rådmennene i ROR.
Møtet innstilte på foreslått organisering for kommunene i ROR som angitt på slide 29 i vedlagt
presentasjon. I tillegg til prosjektleder Helge Storøy (ROR IKT) vil det kreve bredt engasjement og
stort tidsforbruk for ROR og medlemskommunene. For prosjektet er det viktig at vi har økonomiske
midler til frikjøp av nøkkelpersoner for å koordinere det videre arbeidet på vegne av regionen.
Styret i ROR søker om et tilskudd på NOK 500 000.-, for 2018, og vil benytte dette til strategisk
utviklingsarbeid, prosjekt/arenaer for relasjonsbygging, møteplasser og profilering av regionen og
kommunene og videre arbeid med Helseplattformen.
Vi håper på positivt svar om tilskudd for 2018!
På vegne av styret i ROR
Torgeir Dahl (sign)

Alf Reistad (sign)

Styreleder ROR

Daglig leder ROR
Romsdal Regionråd
Torget 4, 6413 Molde
Mail: alf.reistad@romsdalregionrad.no

FASTLEGEDELTAKELSE I
HELSEPLATTFORMEN 2018
SØKNAD OM STØTTE FRA GASSROR IKS

Ved Cato Innerdal, Helge Storøy, Thormod Spilling
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BAKGRUNN OG MOTIVASJON FOR SØKNADEN

Programmet Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny pasientjournal ved sykehus, kommuner,
fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Helse Midt-Norge og Trondheim kommune er
hoveddrivere i anskaffelsen, og alle ROR kommunene er med via opsjonsavtaler. Helseplattformen er
også en regional pilot for den nasjonale målsettingen «Én innbygger – én journal». Kontrakt med valgt
leverandør skjer i begynnelsen av 2019.
Målsetningen for Helseplattformen er å gi innbyggerne tilgang til egne helseopplysninger, bedre
informasjon om diagnose, mer involvering i egen behandling, tettere dialog med helsetjenesten og en
helsetjeneste som oppleves som sammenhengende mellom alle aktørene i tjenesten. De ansatte både
i primær- og spesialisthelsetjenesten får delt informasjon om pasientene, sammenhengende og
standardiserte pasientforløp, beslutningsstøtte, samhandlingsverktøy og en strukturert journal.
Kommunene får et bedre verktøy for å arbeide forebyggende, bedre analyseverktøy for styring og
folkehelsearbeid, og bedre samhandlingsverktøy mot innbyggere og spesialisthelsetjeneste. Disse
målene er bare mulig å realisere dersom Helseplattformen innføres både på sykehus, i kommunene,
hos fastlegene og med gode innbyggertjenester.
I 2022/2023 åpnes det nye SNR sykehuset, der det er en målsetning at Helseplattformen skal være på
plass. Det gir en god anledning til å etablere nye måter å arbeide på, og Helseplattformen bør innføres
samtidig i kommuner og hos fastleger knyttet mot SNR for maksimal gevinst. Siden Helseplattformen
er et mulig startpunkt for resten av landet blir dette også et viktig erfaringsprosjekt for andre kommuner
i landet.
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Før Helseplattformen kan innføres så må det gjøres en større jobb i alle kommunene, et arbeid
spesialisthelsetjenesten har jobbet med siden 2012. Arbeidsprosesser må analyseres, og
organisasjonen må forberedes på at det vil bli endringer i hvordan det jobbes. Fastleger, kommuner og
sykehus må jobbe sammen for å utnytte potensialet i økt samhandling rundt pasienten.
Trondheim Kommune har jobbet med Helseplattformen i flere år, og er i sluttfasen med å skissere
detaljerte prosesser som skal overleveres til leverandør i starten av 2019. Disse prosessdiagrammene
må gjennomgås og tilpasses både av kommuner og fastleger i hele Midt-Norge slik at vi sikrer
prosesser som fungerer i alle kommuner og for fastlegene. Denne søknaden er for frikjøp av fastleger
for at de kan delta i validering av arbeidsprosesser med tilhørende tilbakemelding, et arbeid som
påbegynnes i oktober 2018, og der første fase er planlagt fullført innen utgangen av 2018.
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MÅL

Gjennomsnittsalderen øker i de fleste kommuner i Midt-Norge, og trykket på helsetjenesten øker også
fra de yngre innbyggerne. Det medfører at det blir stadig færre yrkesaktive for hver tjenestemottaker.
Helsepersonell må derfor få mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt, i tillegg til at innbyggere må
involveres tettere i egen helse. Helseplattformen har definert følgende 11 effektmål for
Helseplattformen:
1. Høyere behandlingskvalitet og færre pasientskader
2. Tilgang til kontinuerlig oppdatert klinisk kunnskap basert på beste praksis (beslutningsstøtte)
3. Innbyggerne i Midt-Norge får enkel tilgang til egen journal og større mulighet til å påvirke eget
behandlingsforløp
4. Bedre samhandling i og mellom primær-og spesialisthelsetjenesten
5. Bedre data-og informasjonsgrunnlag for forskning og innovasjon
6. Økt effektivitet og bedre ressursbruk
7. Bedre styringsinformasjon som grunnlag for kvalitets-og forbedringsarbeid i daglig drift
8. Redusert tidsbruk på dokumentasjon og leting etter helseopplysninger
9. Tilfredsstille nasjonale krav og standarder
10. Mulighet til å bo lengre i egen bolig
11. Helhetlig vurdering av pasientens behov og funksjonsevne skal redusere den enkeltes behov
for offentlig tjenesteyting

De kommunale gevinstene av Helseplattformen er definert slik:

For at målene skal oppnås er det en kritisk suksessfaktor at alle aktører er med. Fastlegene er en
kjerneaktør i vårt helsevesen, men er ikke knyttet til en organisasjon som en kommune eller et
sykehus, og det er derfor nødvendig med ekstern finansiering for å sikre at de også bidrar fullt når vi
skal forme fremtidens helse- og omsorgstjenester.

4

OMFANG

Denne søknaden er begrenset til fastlegene sin innsats i gjennomgangen av prosesser som det nye
systemet skal støtte, og begrenset til innsats i 2018. Omfanget er estimert til følgende:
1) Deltakelse på oppstartssamling i Trondheim 17. september
a. Omfang: 1 fastlege 1 dag, samt reise
2) Deltakelse på lokale samlinger i Romsdal for validering av prosesser, både for fastlegene
isolert og i samarbeid med kommuner og sykehus.
a. Omfang: 4 fastleger à 7 dagsverk (5 samlinger samt for- og etterarbeid)
Totalt sett blir omfanget da 29 dagsverk, pluss reiseomkostninger.
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ØKONOMI

Det legges til grunn samme kostnadsdekning som Trondheim kommune praktiserer for frikjøp av
fastleger, som er kr. 10.000 per dag (eller kr. 1.333 per time). Den totale kostnaden som det søkes om
blir da:
Kostnadstype

Antall

Enhetskostnad

Totalt

Frikjøp, dagsverk

29

Kr. 10.000

Kr. 290.000

Reisekostnader lokale
samlinger

29

Kr. 100

Kr. 2900

Reisekostnader
Trondheim

1

Kr. 2000

Kr. 2000

Sum
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Kr. 294.900

ORGANISERING

Organiseringen av arbeidet skjer ved Kommuneoverlege i Molde Cato Innerdal, samt prosjektleder
Helge Storøy. Disse vil samarbeide med Daglig Leder i ROR Alf Reistad om det praktiske.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Reistad, Alf
Post Gassror
SV: Utkast til søknad til GassROR IKS om økonomisk støtte til ROR for 2018 - søknad om støtte til
arrangement ifm strategiske møteplasser
torsdag 30. august 2018 10.45.31
image001.png
image006.png

Arnt;
Når det gjelder den resterende summen på NOK 200.000,- vi søker om er denne knyttet opp mot
strategiske møteplasser inkludert Medlemsmøte i Oslo 17.-18. oktober med inntil 25 deltakere
fra ROR-kommunene.
Under medlemsmøtet i Oslo skal vi møte strategiske beslutningstakere hvor temaet er
Helseplattformen, SNR og Møreaksen. Om kvelden er det avtalt møte med Mørebanken på
Stortinget.
Her søkes det om støtte til utgifter i forbindelse med reise, arrangementsutgifter og middag
sammen med Mørebenken for inntil 25 personer fra ROR-kommunene.

Med vennlig hilsen
Alf Reistad
Daglig leder
Romsdal Regionråd (ROR)
Telefon: +47 94 17 00 03
Mail: alf.reistad@romsdalregionrad.no
www.romsdalregionrad.no

Fra: Post Gassror [mailto:post@gassror.no]
Sendt: 27. august 2018 16:13
Til: Reistad, Alf <alf.reistad@romsdalregionrad.no>
Emne: SV: Utkast til søknad til GassROR IKS om økonomisk støtte til ROR for 2018
Hei igjen Alf.
Har gått gjennom det tilsendte.
Som du kjenner til, så har kravet til dokumentasjon i GassROR IKS økt de siste årene – både mht.
til søknad og utbetaling av tilsagn.

Derfor er det være ønskelig med en søknad som beskriver noe mer detaljert i en handlingsplan
og budsjett hva pengene faktisk skal brukes til:
Møter
Innleie av konsulenthjelp
Reiser
Annet
I 2017 var det opplyst slik fra ROR:

Slik at det også er mulig å rapportere fra dere på hva tilsagn er benyttet til, siden GassROR IKS
ikke har tradisjon for å støtte drift, men utviklingstiltak.
Legg gjerne ved årsmelding og årsregnskap for 2017 som dokumentasjon.
Arnt Sommerlund
Daglig leder, GassROR IKS
Mobil: 900 88 300
E-post: post@gassror.no
Nettsted: www.gassror.no

Fra: Reistad, Alf <alf.reistad@romsdalregionrad.no>
Sendt: tirsdag 21. august 2018 08.37
Til: Arnt Sommerlund <arnt@aukranf.no>
Emne: Utkast til søknad til GassROR IKS om økonomisk støtte til ROR for 2018
Arnt;
Vedlagt følger et utkast til søknad fra ROR.
Er denne søknaden tilstrekkelig for (positiv) behandling i GassROR IKS?
Mvh
Alf

Regnskap 2017 - Romsdal regionråd
Resultatregnskap
2017
Tidligere års inntekter (IB)
17001
STATSTILSKUDD, ORDINÆRE *
17501
REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER *
18105
PROSJEKTSKJØNNSMIDLER*
Sum tidligere års inntekter (IB)*

560 219,95
2 998 309,27
1 213 232,38
4 771 761,60

Inntekter:
16921
ANDEL FRA VERTSKOMMUNE
17501
REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER
17701
OVERFØRINGER FRA ANDRE
Sum inntekter

394 311,05
777 685,02
566 652,00
1 738 648,07

Utgifter:
10111
LØNN FASTE STILLINGER
10511
FAST BILGODTGJØRELSE
10910
PENSJONSANDEL - MKP
10991
ARBEIDSGIVERAVGIFT
11001
KONTORMATERIELL
11002
FAGLITTERATUR/ABONNEMENT
11152
KOMMUNAL BEVERTNING
11220
GAVER TIL ANSATTE
11231
HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL
11291
INTERNFAKTURERT ADMINISTRASJON
11298
REFUSJON PARKERINGSUTGIFTER
11299
ANDRE UTGIFTER
11302
MOBILTELEFON (bruk)
11401
ANNONSEUTGIFTER - STILLING
11402
ANDRE ANNONSER
11422
GAVER IKKE ANSATTE
11501
KURS/KONFER. INKL. REISE/OPPH-IKKE OP
11521
KURSARRANGEMENT
11601
REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT
11731
REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT
11901
HUSLEIE
11952
KONTINGENTER
11969
ANDRE LISENSER
12721
ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL
15009
ANDRE RENTEUTGIFTER
Sum utgifter
Resultat før bruk av fond

538 994,10
547,20
84 290,07
87 960,36
570,40
2 225,00
137 104,00
1 159,00
3 139,00
28 756,00
75,00
294,00
12 428,21
34 698,40
5 000,00
570,00
4 050,80
33 188,54
4 634,00
2 410,18
153 880,00
750,40
5 400,00
288 351,20
86,54
1 430 562,40
308 085,67

Bruk og avsetning fond
15501
AVSETNING BUNDNE DRIFTSFOND
19501
BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND

1 174 520,40
866 434,73

Avsetning tidligere års fond*
15501
AVSETNING BUNDNE DRIFTSFOND *
Totalt

4 771 761,60
-

Balanse
31.12.2016
Eiendeler
Omløpsmidler
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Anleggsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
ROR ordinær
Samhandlingsreformen 9985
Utvidet interkommunal 9986
Int. kom. Ps. Helsearbeid 9989
Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

31.12.2017

4 771 761,60 5 079 847,27
4 771 761,60 5 079 847,27
4 771 761,60 5 079 847,27

2 998 309,27 4 172 829,67
234 037,17
233 137,05
1 213 232,38
361 838,77
326 182,78
312 041,78
4 771 761,60 5 079 847,27
-

5 079 847,27

Note
Fra 1. januar 2017 ble regnskapet til ROR lagt i regnskapet til Molde kommune og ROR blir
behandlet som et interkommunalt samarbeid. Mindreforbruket blir satt av til bundne driftsfond.
IB 2017 er inntektsført i regnskap 2017 og avsatt til fond. Dette er inntektsført på artene 17001,
17501, 18105 og utgiftsført på 15501 (merket *)

Molde kommune
Økonomisjefen

Regnskap per prosjekt for Romsdal Regionråd (ROR) 2017
Negative saldi betyr at Molde kommune har forskuttert utgifter. Positive saldi viser at ROR har midler til gode på prosjektene.

Saldo bundne fond per 01.01.2017
Inntekter:
16921
17001
17501
17701
18105
Utgifter:
10111
10511
10910
10991
11001
11002
11152
11220
11231
11291
11298
11299
11302
11401
11402
11422
11501
11521
11601
11731
11901
11952
11969
12721
15009

ROR ROR - Utvidet
ROR - interkomm
Samhandlingsref interkommunalt psyk helsearb for
Uten prosjekt
ormen
samarbeid
voksne
Total
9985
9986
9989
2 998 309,27
234 037,17
1 213 232,38
326 182,78
4 771 761,60

ANDEL FRA VERTSKOMMUNE
STATSTILSKUDD, ORDINÆRE
REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER
OVERFØRINGER FRA ANDRE
PROSJEKTSKJØNNSMIDLER
LØNN FASTE STILLINGER
FAST BILGODTGJØRELSE
PENSJONSANDEL - MKP
ARBEIDSGIVERAVGIFT
KONTORMATERIELL
FAGLITTERATUR/ABONNEMENT
KOMMUNAL BEVERTNING
GAVER TIL ANSATTE
HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL
INTERNFAKTURERT ADMINISTRASJON
REFUSJON PARKERINGSUTGIFTER
ANDRE UTGIFTER
MOBILTELEFON (bruk)
ANNONSEUTGIFTER - STILLING
ANDRE ANNONSER
GAVER IKKE ANSATTE
KURS/KONFER. INKL. REISE/OPPH-IKKE OP
KURSARRANGEMENT
REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT
REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGAVEPLIKT
HUSLEIE
KONTINGENTER
ANDRE LISENSER
ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL
ANDRE RENTEUTGIFTER

Resultat pr 31.12.17 - bruk og avsetning bundne fond
Saldo bundne fond per 31.12.17

394 311,05
777 685,02
566 652,00
-

-

-

-

-261 412,31
-385,80
-39 292,00
-42 453,85
-570,40
-2 225,00
-940,99
-1 159,00
-1 590,00
-28 756,00
-75,00
-294,00
-7 131,74
-34 698,40
-5 000,00
-570,00
-1 800,80
-3 645,50
-2 410,18
-84 686,30
-750,40
-5 400,00
-38 880,00
-

-104,40
-14,72
-172,00
-609,00
-

-277 581,79
-57,00
-44 998,07
-45 491,79
-121 850,01
-1 549,00
-5 296,47
-2 250,00
-33 188,54
-379,50
-69 193,70
-249 471,20
-86,54

-14 141,00
-

394 311,05
777 685,02
566 652,00
-538 994,10
-547,20
-84 290,07
-87 960,36
-570,40
-2 225,00
-137 104,00
-1 159,00
-3 139,00
-28 756,00
-75,00
-294,00
-12 428,21
-34 698,40
-5 000,00
-570,00
-4 050,80
-33 188,54
-4 634,00
-2 410,18
-153 880,00
-750,40
-5 400,00
-288 351,20
-86,54

1 174 520,40
4 172 829,67

-900,12
233 137,05

-851 393,61
361 838,77

-14 141,00
312 041,78

308 085,67
5 079 847,27

Årsberetning 2017
Romsdal Regionråd, ROR
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Styret i ROR 2017
Styret i ROR er valgt frem til 2018 og for 2017 har styret bestått av:
Torgeir Dahl, leder
Bernhard Riksfjord, nestleder
Tove Henøen, styremedlem
Anne Grete Klokset, styremedlem
Ole Bjørn Moen, styremedlem
Styret har i 2017 avholdt 8 styremøter. Alle saklister og referat fra styremøtene ligger på nettsiden til
ROR.

Daglig leder og administrasjon
Britt Rakvåg Roald har vært ansatt som daglig leder i ROR i 2017 i 30 % stilling. Hun har også vært
prosjektleder for «Samfunnsutvikling og kommunestruktur i ROR» og «Samhandlingsreformen i
ROR». Andrea Lode var ansatt som prosjektrådgiver i ROR frem til august 2017. Fra august 2017 frem
til 31.12.2017 valgte styret å leie inn ekstern konsulenthjelp for å bistå daglig leder. Alf Reistad har
vært innleid i sekretariatet og Harald Espeland for å utarbeide regional samferdselsplan.
Daglig leder har sagt opp stillingen sin fra 1. desember 2017, og styret er i gang med å rekruttere ny
daglig leder.

Medlemsmøter og andre fellesmøter
Medlemsmøtene i 2017 har vært avholdt slik:
3. mars
1.-2. juni
18. oktober
8. desember

Medlemsmøte med årsmøte
Medlemsmøte på Hustadvika gjestegård
Medlemsmøte Oslo med møte med Mørebenken
Medlemsmøte
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Tema i medlemsmøtene i 2017 har mellom annet vært: Strategiprosess i ROR 2017-2020, Nasjonal
transportplan med Møreaksen, Lønset-Hjelset og E 136, Sykehuset Nordmøre og Romsdal,
digitalisering i kommunene, planer for etablering av avfallsdeponi i Rausand, brannvern,
Langfjordforbindelsen, Hustad fengsel, Høgskolen i Molde, statlige arbeidsplasser, interkommunale
samarbeid, regional transportplan, konsekvenser av etablering av nye kommuner. Til
medlemsmøtene inviteres Fylkesmannen, KS, direktør og rektor fra Høgskolen i Molde og Møre og
Romsdal Fylkeskommune. Fylkesmannen holder hvert møte et innlegg om aktuelle saker fra
embetet.

Høringer/uttaler fra ROR
Styret i ROR har på vegne av medlemskommunene gitt uttale om følgende saker i 2017:









Tilråding til struktur i Møre og Romsdal politidistrikt
NTP 2018-2029, Lønset-Hjelset
Utredning av etablering av deponi for farlig avfall på Rausand
Barnetilbudet i Sykehuset Nordmøre og Romsdal, sammen med Nordmøre regionråd
ATK-sentralen og Hustad fengsel
Videreføring av Molde lufthavnsutvikling
Utviklingsplan 2019-2022 Helse Møre og Romsdal HF
Statens vegvesens handlingsprogram 2018-2023

Alle høringene/uttalene er sendt til media og flere har blitt redaksjonelt omtalt i Romsdals Budstikke,
NRK Møre og Romsdal og andre medier. Alle høringene/uttalene ligger på nettsiden til ROR:
http://www.romsdalregionrad.no/site/main/les_mer.php?page_id=9817&show_paragraph_menu=0
&rand=j11us342 . Sakene som er sendt uttale om er enten sendt inn som forslag fra
medlemskommunene, fremmet i medlemsmøtet og/eller fremmet av representanter i styret.

Prosjekt
Prosjekt i regi av ROR har i 2017 vært:
1. Samhandlingsreformen i ROR, prosjektleder/koordinator Britt Rakvåg Roald
2. Interkommunal samarbeid – psykisk helsearbeid for voksne, prosjektleder Thore Folland
Vedlagt ligger egne oppdateringer fra de ulike prosjektene.
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Styrets kommentarer
Som de tidligere årene har 2017 også vært et år preget av sykehussaken. I tillegg har konsekvenser av
kommunereformen og samferdsel hatt stort fokus. Administrativt har disse områdene krevd store
ressurser. I og med at daglig leder har hatt delvis permisjon i 2017 var det høsten 2017 nødvendig å
leie inn eksterne ressurser. Prosessen rundt rekruttering av ny daglig leder er godt i gang.
Sykehussaken med planlegging av nytt sykehus på Hjelset følger den vedtatte fremdriften, og ROR
har prioritert å bruke mye ressurser på å følge denne saken også i 2017. Vi har også hatt
representanter i referansegruppe og en rekke arbeidsgrupper og følger planleggingsarbeidet tett. I
desember ble Forprosjektrapporten for SNR vedtatt i Helse Midt Norge RHF, og i Statsbudsjettet for
2018 ble startbevilgning til SNR vedtatt. Det er altså flere viktige milepæler i byggingen av det nye
sykehuset som er passert. I januar 2018 begynner grunnarbeidet på Hjelset, og høsten 2018 starter
byggingen av det nye sykehuset. Høsten 2017 har Helse Møre og Romsdal jobbet med en
utviklingsplan for alle sykehusene. Her har ROR gitte en uttale og dette er en viktig sak å følge
fremover 2018.
Vedtak i NTP i juni 2017 ble bra i forhold til mange samferdselstiltak i vår region. Møreaksen er inne i
andre planperiode, med mulighet for oppstart i første planperiode ved kostnadsreduksjon i
prosjektet, Lønset-Hjelset er inne i første planperiode, og flere tiltak på E 136 med oppstart nå.
Styret har prioritert å gi høringsuttalelser i en rekke aktuelle saker (egen liste), og ser at uttalene har
interesse for media og sentrale politiske aktører. Gjennom nettsiden til ROR legger administrasjonen
ut oppdatert informasjon innenfor aktuelle samarbeidsområder, prosjekt, høringer og uttaler, og her
finnes også sakliste og referat fra møter.
Styret opplever at det er et godt samarbeidsklima i ROR. De åtte kommunene jobber godt sammen
om felles saker, og det er et fellesskap med stor takhøyde. Det har vært arrangert regelmessige
arbeidsmøter for rådmennene. Daglig leder har koordinert praktiske gjennomføring av møtene.
Vi takker daglig leder, prosjektledere, medlemmer og vertskommunene for innsatsen og samarbeidet
i 2017.
Molde, 01.02.18

Torgeir Dahl, leder

Bernhard Riksfjord, nestleder

Tove Henøen

-----------------------------

------------------------------

-------------------------

Ole Bjørn Moen

Anne Grete Klokset

---------------------------

------------------------------
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