FELLES ADMINISTRATIV PLANGRUPPE 2013.05.03
0900-1345
Gjemnes - vertshuset Hjorten
Til
Helse M&R: Espen Remme, Roland Mauseth
stades:
(Helse Midt: Nils Arne Bjordal; frafall)
Helsebygg Midt: Bjørn Remen
Gjemnes kommune: Birgit Eliassen, Olav Inge Hoem
Kristiansund kommune: Helge Carlsen, Odd‐Arild Bugge
Molde kommune: Eirik Heggemsnes, Jostein Bø
(Fylkesmannen i M&R: Bjarne Otnes; frafall)
Statens vegvesen M&R: Jan‐Kristian Janson
Møre og Romsdal fylkeskommune: Ole Helge Haugen, Johnny Loen (referent)
Referat: Merknader til referat sist møte: Det må komme tydeligere fram hva som er Helsebygg
Midt sin rolle i prosessen. Tas til etterretning.
Drøftinger om forslaget til felles planprogram:
‐ Framlegg om presisering/avgrensing av de arealmessige rammene i HMR HF's tidligere
vedtak vil bli lagt fram for styret 29 mai. Administrasjonens forslag kommuniseres til
partene. Grunnlaget for avgrensing må være tydelig.
‐ Kravet til hellingsgrad og topografi må være presist og grunngitt tilsvarende.
‐ Det må tas høyde i planprogrammet for at de tre kommunene i denne tidlige fasen kan
ha noe ulike forutsetninger med sikte på eksakte tomteforslag.
‐ Det må også tas høyde for at konkrete tomteforslag kan komme fram gjennom
høringsprosessene.
‐ Det må presiseres tydeligere at det er snakk om tre ulike kommunedelplaner
‐ Nasjonal helse‐ og omsorgsplan må inn som referanse i kapitlet om rammer.
‐ Det må refereres konkret til Statsrådens brev om aksept for at lokaliseringsvalget kan
skje før konseptfasen
‐ Utredningskapitlet må være mer spesifikt om utreders plikt til samarbeid med den
enkelte kommune.
‐ Kommunene må hver for seg synliggjøre hvordan de har tenkt medvirkning lokalt og
hvordan de har tenkt at kommunene skal bidra til utgreiingene/organisere prosessen
‐ Felles administrativ plangruppe vil fortsette arbeidet med koordinering gjennom
utredningsperioden. Må stadfestes gjennom vedtak av planprogram.
‐ Tilrår temavise medvirkningsmøter i samarbeid med kontraktøren.
‐ Må synliggjøre tydelig hva som hører til utgreiers ansvar og hva som inngår i
kommunenes ansvar som planmyndighet (gjelder medvirkningsprosessene, men også
produksjon av konkret materiell, kart, dokumenter etc).
‐ Opsjon for et siste møte i felles administrativ plangruppe månedsskiftet mai/juni
Om anbud og kontrakt:
‐ Helsebygg Midt har begynt arbeidet med anbudsdokumenter
‐ Forventer kunngjøring Doffin medio juni
‐ Flere spørsmål gjestår til avklaring, jamfør også ovenfor
Leveranser til arbeidet videre:
‐ Fylkeskommunen retter opp referat fra forrige møte jamfør merknad. Oversendes
partene.

‐ Kommunene produserer pdf‐kart for respektive arealer når vedtak om avgrensing er
klart
‐ Fylkeskommunen utarbeider forslag til felles saksframstilling. Vedtak må være
substansielt likelydende.
‐ HMR HF skaffer konkret referanse til Statsrådens brev
‐ HMR HF kommuniserer saksframlegg vedr. arealgrenser, hellingsgrad og topograf innen
17 mai.
‐ Kommunene utarbeider hver for seg et oppsett for medvirkning/prosess
‐ Kommunene bør drøfte hva de ser for seg av kostnadskrevende elementer knytta til
medvirkning/dokumentasjon/saksproduksjon.
‐ Fylkeskommunen oppdaterer planprogrammet innen neste møte i gruppa, subsidiært i
god tid før først utløpende skrivefrist, som er 4 juni
‐ Helsebygg Midt oppdaterer framdriftsplanen i Gant‐diagram

