
Referat medlemsmøte for Nordmørslista 26.11.2015  

Agenda: 

1. Livet som fylkestingsrepresentant 

2. Nordmørslista – organisasjon, fortid, nåtid og fremtid 

3. Politimesteren – høringsuttalelse 

4. Fylkestilhørighet 

5. Kommunereform 

Medlemsmøtet på Grand Hotel Kristiansund startet klokken 19.00 ved at 

undertegnede ønsket de oppmøtte velkomne og presenterte agendaen. Deretter tok 

fylkestingsrepresentantene Mette Belden, Nils Fløystad og Runar Vestheim ordet og 

fortalte om hvordan de opplever hverdagen på fylkestinget.  

 

Livet som fylkestingsrepresentant 

Runar begynte med å fortelle litt rundt deres første tur til Geiranger, som besto av 

mye venting, mens Mette (gruppeleder og fylkesutvalgsmedlem) var aktiv i møter 

mesteparten av tiden. Som leder av Regional- og Næringsutvalget fortalte Runar at 

han har blitt godt mottatt og har fått nok av klapp på skuldra for jobben han legger 

ned. Det som kommer tydelig frem fra Regional- og Næringsutvalget er hvor lite 

søknader som kommer fra Nordmøre når det gjelder fylkeskommunale støtte og 

midler. Her tar Sunnmøre og Romsdalen en betydelig del av kaka uten stor 

konkurranse fra Nordmøre.  

Nils og Mette sitter sammen i Utdanningsutvalget, hvor førstnevnte er nestleder. Det 

Nils trekker frem som hovedtrekk er at de fleste vedtakene er «no-brainers» - sunn 

fornuft som avgjør de fleste slagene. Som eksempel støttet Nordmørslista bygging av 

ny storhall i Spjelkavik, dette på grunn av behovet for nybygg samt at videre leie av 

hall vil i lengden koste fylket mer enn å bygge nytt. 

Mette fortalte om den generelle stemningen mellom partiene, hvilke personer kan 

man forvente støtte av, og hvem er det som kun tenker postnummer. 

Politimestersaken illustrerer fogderikampen i fylket godt. Sunnmøringen og 

fylkesordfører Jon Aasen skal opptre på vegne av hele fylket. Dette gjennomfører han 

også i praksis. Varaordfører Gunn Berit Gjerde (V) derimot, gjorde kuvending fra 

forrige avstemning og førte til at det forventede 8 mot 5 stemmer i favør Kristiansund 

falt til 7 mot 6. Et betydelig svakere signal fra fylket til POD, og viser hvordan 

fogderistriden lever i beste velgående i fylkesutvalget. 

Rent resultatmessig kan våre folkevalgte vise til en «Nordmørssatsing» i budsjettet, 

da rettet spesielt mot FoUer (les mer om dette i Tidens Krav 01.12.2015). Fagskolen i 

Kristiansund ble også truet med nedlegging av to linjer, men dette tok Nordmørslista, 

sammen med blant annet leder i Utdanningsutvalget, Bjarne Elde, og fikk stoppet 

vedtaket. Medlemmene hadde anledning til å stille spørsmål underveis. 

Elisabeth Jørgenvåg (Samferdselsutvalget) hadde dessverre ikke anledning til å delta. 

 



Nordmørslista – organisasjon, fortid, nåtid og fremtid 

Neste del av medlemsmøtet stod undertegnede for. Denne delen var en gjennomgang 

av hvordan Nordmørslista fra sin spede begynnelse til nåtiden hvor vi har fire 

fylkestingsrepresentanter. Medieoppslagene varierte fra Jenny Klinges uttalelse om 

at det ikke var behov for Nordmørslista, til Knut Anders Oskarsson som klarte å lire 

av seg følgende «Dette verkar meir som eit sysselsetjingstiltak for dei som står på 

desse listene enn eit ønske om å påverke i politikken». 

Etter presentasjonen var det viktigste spørsmålet: Hvordan utnytter vi posisjonen vi 

nå innehar?  

Dette spørsmålet har mange svar, men det som står som vår største utfordring er 

kommunikasjonen. Å kommunisere innad i medlemsmassen utad til folket har vist 

seg utfordrende. Facebook med sine fordeler og ulemper er ikke et fullgodt alternativ. 

Å få i stand fysiske møter er heller ikke alltid mulig, med de økonomiske 

utfordringene organisasjonen har. Andre hindringer som vårt brede geografiske 

medlemsgrunnlag består av gjør også at ikke alle kan møte til enhver tid (eksempelvis 

ved medlemsmøte og storm som gjør ferger utilregnelige). 

I et forslag forankret i vedtekt §14 skal det avholdes et gruppemøte der 

«listekandidatene og styret møter», var det ønske om at slike møter bør avholdes i 

henhold til §14. Med 50 møter i året er en slik gjennomføring praktisk umulig. Videre 

står det i §14 at «Gruppemøtet tilrår hvordan kandidatene skal forholde seg til hver 

enkelt sak som skal behandles på en slik måte at det tjener til Nordmørslistas 

intensjoner best mulig». Fylkesutvalgene har en møteordning som gjør at sakene 

kommer på rullende bånd inn før og under møtet, noe som gjør det umulig for et slikt 

gruppemøte å kontrollere alt. Gjeldende praksis er at våre fire folkevalgte har møter 

med de som er varamedlemmer på fylkestinget (topp 11 av listekandidatene for valget 

2015). 

Det trengs bedre kommunikasjon, flere medlemsmøter og tydeligere organisering av 

Nordmørslista. Neste medlemsmøte ble foreslått innen utgangen av januar 2016.  

  

Politimesteren – høringsuttalelse 

Høringsuttalelsen ligger på våre internsider og politiet.no. Saken blir avgjort av POD i 

desember. Nordmørslistas argumenter er basert på møter med Kristiansunds 

ordfører, KOM Vekst og ledelsen i Nordmøre og Romsdal politidistrikt. Den baserer 

seg på fire hovedpunkter:  

- Sokkelansvaret og konsekvenser 

- Feilaktig konklusjon under «rekrutteringsgrunnlag» 

- Fordeling av statlige arbeidsplasser 

- Økonomi 

«Vår konklusjon er at selv om det er minimale forskjeller på Kristiansund og 

Ålesund når det gjeld lokalisering av politimesteren, står Kristiansund frem 

som det naturlige valget for lokalisering av Politimesteren i Møre og Romsdal» 

 



Fylkestilhørighet & kommunereform 

Begge disse sakene er aktuelle og er veldig eksplosive om Kristiansund taper kampen 

om politimesteren. Nordmørslista har som mantra at vi skal jobbe for befolkningen 

på Nordmøre, uansett hvilken form grensene rundt oss tar. Per nå var medlemsmøtet 

samstemte om at Nordmørslista bør forholde seg til dagens situasjon uten å føre 

kamp mot fylket eller kommunesammensetningen.  

Ang. fylkestilhørighet så vil det være å undergrave våre representanter på fylkestinget 

å flagge flytting til Trøndelag slik situasjonen er nå. De jobber for å få flyttet midler og 

arbeidsplasser til Nordmøre, med hele Møre og Romsdals hjelp. Resten av fylket vil 

naturlig nok være mindre interessert i å bidra om vi nå åpent prøver å flytte grensene. 

Kommunereformen er et område hvor vi tidligere har uttalt oss. Dette var i et 

leserinnlegg hvor vi argumenterer for at man må få store nok kommuner slik at de 

kan ta over fylkets forvaltningsoppgaver (i all hovedsak, drift av videregående skoler). 

Hvis dette ikke er oppnåelig fungerer dagens modell fremdeles. I begge disse sakene 

må vi avvente PODs vedtak om lokalisering av politimester, og heller se på sakene 

med nytt perspektiv etter avgjørelsen der.  

 

Viktige saker 

Her ble det åpnet for innspill fra medlemmene til styret og politikerne våre. Hvilke 

saker er det viktig å holde fokus på i tiden fremover? 

- Sykehuset, omtalt som «nye Molde sjukehus». Med den økonomien foretaket 

har og den endringen helseministeren også har foretatt med «ingen 

lokalsykehus skal legges ned», er det nå kanskje på tide å prøve å skyte ned 

luftslottet. 

- Ferge Hitra – Aure, et prosjekt som inngår i samarbeidsavtalen vår på tinget, 

og som det nå er blåst nytt liv i, må holdes varmt – selv om det ligger mange år 

frem i tid. 

- Strekningen fra Flyplasskrysset til Rensvikkrysset er i Kristiansund er svært 

utsatt for ulykker og bør få en løsning. Dette er dog Riksvei (70). 

- Todalsfjordsprosjektet. Nordøyvegen er på nytt usikker, selv om den ligger 

som prioritet #1 hos fylket kan det være rom for langtidsutsettelser, og mulig 

fremskyndelse av Todalsfjordsprosjektet. Uansett om dette er realistisk eller 

ei, må det jobbes for å holde prosjektet minst som prioritet #2. 

- Hurtigbåtsatsingen er truet av Sør-Trøndelag fylkeskommune, da 

hovedmengden av passasjerer går innad i ST. Lite trolig at ruta Kristiansund – 

Trondheim legges ned, men viktig å være obs. 

- Sunndalen må satses på, ikke bare for Nordmørslista, men for hele Nordmøre. 

- Fødeavdelingen i Kristiansund spås en usikker fremtid. Det må gjøres klart at 

denne skal bestå, og visse rykter om flytting allerede fra neste sommer av må 

avkreftes av Helseforetaket. 

 

 



Merk: Dette referatet ble skrevet vel sent, og flere saker gjengis kun etter 

hukommelse.  

 

 

Eirik Juul Jørgensen, styreleder og vikarierende sekretær. 

1.12.2015  

 

 

 


