FELLES ADMINISTRATIV PLANGRUPPE 2013.04.11
1000 - 1400
Molde rådhus - formannskapssalen
Til
Helse M&R: Espen Remme, Helse Midt: Nils Arne Bjordal
stades:
Helsebygg Midt: Bjørn Remen
Gjemnes kommune: Birgit Eliassen, Olav Inge Hoem
Kristiansund kommune: Helge Carlsen, Odd‐Arild Bugge
Molde kommune: Eirik Heggemsnes (Jostein Bø; frafall)
Fylkesmannen i M&R: Bjarne Otnes
Statens vegvesen M&R: Jan‐Kristian Janson
Møre og Romsdal fylkeskommune: Ole Helge Haugen, Johnny Loen (referent)
Referat: Utgangspunktet for møtet var forslag til planprogram. I tillegg ble det lagt fram et forslag
til pressemelding fra helse M&R. Sistnevnte ble tilrådd med små endringer.
Planprogrammet ble gjennomdrøfta med følgende innspill fra gruppa:
‐ må ta utgangpunkt i at tomtevalget skal være best for alle potensielle modellvalg
‐ Helse M&R må klargjøre konkret for kommunene hva det arealmessige
handlingsrommet i styret sitt vedtak er.
‐ kommunene må innafor dette handlingsrommet vekte og prioritere i sin saksbehandling
før kommunens forslag legges fram for helseforetaket
‐ viktig å skille mellom
‐ absolutte krav til tomt, altså kvalifiseringskrava til tomta
‐ kriterium som kvalifiserte tomter skal vurderes etter
‐ planprogrammet konsentrerer seg om forhold som er beslutningsrelevante når en skal
velge mellom kvalifiserte tomter.
‐ krav om tilleggsutgreiinger vil komme dersom beslutningsgrunnlaget anses
utilstrekkelig. Må ha som mål å unngå dette.
‐ KU legges ut på anbud samla. En håndfull anbydere synes aktuelle.
‐ utgreiinger om regionale forhold vil være en del av den samla utgreiinga.
‐ viktig å synliggjøre beslutningstidspunkt i kommuneplanprosessen og hvordan disse
sammenfaller med beslutningstidspunkter i helseforetakets prosessystem.
‐ bør tone ned (i forhold til fremlagt forslag) detaljene i omtalen av helseforetakets
prosessregler, og fokusere på den prosessen som planprogrammet faktisk gjelder (altså
kommunedelplanen)
‐ en rekke mindre merknader av redaksjonell karakter
Bestillinger til deltakerne:
‐ Helse M&R styre sitt handlingsrom blir konkret definert og oversendt kommunene av
Espen Remme snarest praktisk mulig
‐ Molde kommune må, innenfor dette handlingsrommet drøfte hvilke konkrete tomter
som skal utgreies videre
‐ Helse M&R må vere presis på absolutte kvalifiseringskrav til tomta
‐ Kommunene melder frister for saksframstilling til møtesekretær, planprogrammet må
legges til høring før sommerferien
‐ Møtesekretær bearbeider planprogrammet jamfør drøftingene i møtet innen nytt møte
‐ Møtesekretær legg også til rette ei felles saksutgreiing med forslag til vedtak om
utlegging.
‐ Møtesekretær innkaller til nytt møte 3 mai i Gjemnes
‐ Gjemnes kommune besørger møtefascilitetene

‐ Gruppa ønsker at Helsebygg Midt, på vegne av helse Møre og Romsdal HF, er den som
formelt står som oppdragsgiver og bestiller av felles utredninger.

