FELLES ADMINISTRATIV PLANGRUPPE 2013.09.05
1000-1500
Gjemnes - vertshuset Hjorten
Til
Helse M&R: Espen Remme (tlf)
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
Møre og Romsdal fylkeskommune: Johnny Loen (referent)
Referat: Orientering om status anbud KU: tre tilbud er evaluert og evalueringsgruppa var
samstemt om tilråding. Protokoll er oversendt Helse M&R for signering. Kan
offentliggjøres når signert.
Anbudskontrakt vil signeres i etterkant av felles synfaring av tomtealternativene.
Synfaringer planlegges 1 okt. Det må settes opp et møte for å forberede innhold på
oppstart/kickoff-samling. Sistnevnte er allerede berammet til 16-17 okt på Håholmen.
Vegvesenet og Fylkesmannen forutsettes å møte. Kommunene må melde hvem som
møter, forutsetningsvis 4-6 personer fra administrasjonen.
Foreløpig status utgreiinger: Naturmangfoldrapport skal ferdigstilles innen 1 okt.
Kulturminneundersøkelser settes igang omtrent samtidig og skal være ferdig medio
oktober. Rapport noe seinere. Fylkeskommunens bevilgning kan fylle inn kostnadene til
disse undersøkelsene.
Drøfting av det generelle kostnadsbildet: Noe av kunnskapen til KU må leveres fra
kommunene. Dette er kostnader kommunen må ta. Kostnader knyttet til
forhåndskvalifisering av tomter må også falle på kommunene. Siden Helse Møre og
Romsdal er eier av Opdøltomta, tar de likevel kostnadene til ny utgreiing av
oppskyllingshøyde (flodbølge jf Opstadhornet). Molde kommune stiler et særskilt brev til
helseforetaket om dette.
Kristiansund kommune antyder at de ønsker tilbud fra rådgiver om å lage k-delplanen.
Dette er trolig utenfor helseforetakets kontrakt, men Helsebygg Midt vil likevel sjekke ut
de juridiske begrensningene i anbudet.
Status planprogram: Få høringsinnspill innkommet (12). Neppe behov for nytt møte i
gruppa for å behandle disse. Fylkeskommunen sammenfatter, gjør nødvendige endringer
i planprogrammet og formulerer forslag til felles saksframstilling snarest.
Status i kommunene:
Molde har hatt åpent møte med beskjedent oppmøte og engasjement. Konkrete
tilbakemeldinger om alternativ ble gitt. Har sendt planprogrammet til en rekke lokale
aktører.
Gjemnes har sendt planprogrammet ut lokalt. Har også orientert om prosessen i
kommuneavis til alle husstander
Kristiansund har ikk gjort særskilte tiltak av slik karakter.
Det er generelt viktig at kommunenes kartavgrensinger er klar til synfaringene 1 okt. 13

Status idefasearbeidet:
Drøftinger om funksjoner og størrelse er igang. Må landes med ei konkret tilråding. I
tillegg må data i utviklingsplanen rekalkuleres. Man forbereder tilråding til konseptfasen i
samsvar med tidsplanen. Rundt dette må også drøftes hvordan man møter media
(åpenhet viktig). Behov for synkronisering i forhold til de kommunale prosessene.
Eventuelle forsinkelser i tidsplanen må nødvendigvis forklares godt.

