Protokoll Regionrådsmøte
4/2017
Torsdag 19. og fredag 20. oktober 2017 - Quality Hotell Grand, Kristiansund
Tilstede:
Kommune

Deltaker

Aure

Ingunn Golmen (torsdag)

Aure

Håvard Sagli

Aure

Hanne Berit Brekken

Averøy

Ingrid Rangønes (torsdag)

Averøy

Roald Røsand

Gjemnes

Knut Sjømæling

Halsa

Ola E Rognskog

Halsa

Anita Ørsal Oterholm

Kristiansund

Kjell Neergaard

Kristiansund

Arne Ingebrigtsen

Kristiansund

Maritta Ohrstrand

Rindal

Ola Heggem (torsdag)

Rindal

Magnar Dalsegg

Smøla

Roger Osen

Smøla

Kirsten S. Skaget (torsdag)

Sunndal

Ståle Refstie

Sunndal

Randi Dyrnes

Surnadal

Lilly Gunn Nyheim (torsdag)

Surnadal

Råg Ranes

Tingvoll

Olaug Haugen (fredag)

Tingvoll

Gunnar Waagen (fredag)

Øvrige:
Brannsjef Kristiansund

Kjell Inge Mathisen

IKT Orkide

Steinar Holm

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Arnt H. Honstad

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Henriette Sandnes

Møre og Romsdal fylkeskommune

Torbjørn D. Jakobsen

Møre og Romsdal fylkeskommune

Eivind Vartdal Ryste

Administrasjon:
Orkide – Nordmøre regionråd

Ellen Engdahl, referent

Møteleder Roger Osen ønsket velkommen, og gikk gjennom dagens agenda.
Innledningsvis ble det diskutert utforming av uttalelser knyttet til Statsbudsjettet, og det ble nedsatt
arbeidsgrupper for uttalelser innenfor følgende tema:
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-

Samferdsel
Kommunal eiendomsskatt
Regionale utviklingsmidler

Ovennevnte uttalelser, med tillegg av sak 28/2017, ble behandlet 20.10.17.
Uttalelsene er protokollert under sak 37/2017 Eventuelt.
RM = Regionrådsmøte

Saksliste
RM 24/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

RM 25/2017
-

-

Saker fra administrasjonen

Status Sjøområdeplanen: Alle kommuner har enten vedtatt planen eller satt dato for behandling.
Vedtak i den enkelte kommune sendes Tingvoll kommune som sender ut på høring.
Møte med næringsorganisasjonene i Sunndal 2.11.17. God deltagelse. Møtekollisjon med Møre og
Romsdal Revisjon IKS.
Mørebenken i Oslo 14.11.17. Hovedtema: samferdsel, kompetanse mm.
Utviklingsplan HMR og kommunal referansegruppe for SNR-prosjektet.
Utviklingsplanen skal behandles i styremøte HMR 25.10.17 for utsendelse på høring.
Regionrådet har oppnevnt 4 repr. for kommunal faglig referansegruppe i SNR-prosjektet.
Informasjon om forskningsprosjekt for integrering og språkopplæring på Nordmøre. Undine AS vil kontakte
hver enkelt kommune med informasjon om prosjektet og invitasjon til deltagelse.
Aktuelle møter:
- Kick off for fylkets FOI-strategi for kommunal sektor 5.10.17 på Vestnes
- Kick off for fylkets strategi for Forskningsorientert og innovativt næringsliv i Møre og Romsdal
20.10.17 i Kristiansund
- Dialogmøte om Utviklingsplan HMR i Molde 30.10.17
- Samhandlingskonferansen HMR «Akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus og helseberedskap» i
Molde 31. 10.17
- Workshop om Samhandlingsavtalene i Molde 7.11.17

Innspill i møtet
Viktig å delta på arenaene knyttet til HMR og SNR. Hver enkelt kommune er ansvarlig for egne
Samhandlingsavtaler.
For å få bedre samordning og informasjonsflyt er det ønske om å koordinere informasjon fra ulike
representanter som er oppnevnt fra regionrådet i ulike arbeidsgrupper. Saken følges opp med
Samhandlingsutvalget ORKide.

RM 26/2017

Oppnevnelse av to representanter til felles samferdselsutvalg med Orkdalsregionen

Vedtak
Regionrådet oppnevner regionrådsleder Roger Osen samt Lilly Gunn Nyheim som representanter til felles
samferdselsutvalg med Orkdalsregionen.
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RM 27/2017

Møteplan 2018

1) Fredag 16. februar Dagsmøte inkl. Årsmøtet ifm. Operafestukene
2) Lørdag 26. mai
Dagsmøte med påfølgende Vårsøg-samling
3) Torsdag 15. og
fredag 16. november 2 - dagers lunsj til lunsjmøte

Kristiansund
Surnadal
Sunndalsøra

I tillegg kommer årlige ordførermøter og egne møter i rådmannsutvalg.
Vedtak
Møteplan for 2018 vedtas.

RM 28/2017

Uttalelse asylsøkermottak

Vedtak
Uttalelsen «Bevar og utvikle integreringskompetansen i distrikts-Norge» sendes Mørebenken, Kommunal- og
forvaltningskomiteen og Møre og Romsdal fylkeskommune.

RM 29/2017

Budsjettforutsetninger 2018

Vedtak
Regionrådsmøtet tar budsjettforutsetningene for 2018 til orientering. Budsjett for 2018 opprettholdes på
samme nivå som 2017, tilsvarende kr 1.477.000,-. Endelig budsjett og kontingent vedtas på årsmøtet.

RM 30/2017

Prosjekt Statlige arbeidsplasser i Møre og Romsdal v/Oddbjørn Vassli

Prosjektleder Oddbjørn Vassli orienterte om bakgrunn og foreløpig strategi for fylkeskommunens prosjekt.
Foreløpig strategi legges frem for Fylkesutvalget 20.11.17. Presentasjonen er på våre hjemmesider.
http://www.orkideportalen.no/moeter/regionraadsmoeter

RM 31/2017

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
– Status v/havnesjef Arnt H. Honstad og Henriette Sandnes

Havnesjefen orienterte om tilsynssak fra Kystverket, likviditetsutvikling og prosjekter som havneselskapet er
delaktig i. Presentasjonen er på våre hjemmesider.
http://www.orkideportalen.no/moeter/regionraadsmoeter

RM 32/2017

Status for IKT ORKidé v/daglig leder Steinar Holm

Daglig leder orienterte om:
 Arbeid med strategiplan – Plan for digital transformasjon
 Nye nettsider, arbeid med Min side
 Digital transformasjon i praksis – Felles prosjekter og utvikling
 Endringer knyttet til medlemskommuner.
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Arbeid med ny organisering og vedtekter. Målsetning om at dette skal være
operativt pr. 1.1.19.

Presentasjon ligger på våre hjemmesider
http://www.orkideportalen.no/moeter/regionraadsmoeter
Innspill i møtet
IKT ORKide bes om å komme med innspill til tettere dialog mellom regionrådet og IKT ORKide.
Det kom forslag om IKT ORKide kan arrangere en temadag for regionrådets medlemmer med praktisk vinkling
på Digital transformasjon og hva det vil bety for kommunene.
RM 33/2017

Strategi for interkommunalt samarbeid

Saken ble lagt frem for diskusjon. Det ble gjennomført en workshop med utgangspunkt i følgende spørsmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skal det jobbes videre med felles eierskapsstrategi?
Utfordringer og muligheter med felles eierstrategi?
Prinsipper for økonomiske modeller tilpasset type samarbeid?
Fastere samarbeidskonstellasjoner eller ad hoc?
Hvilke områder er det behov for å samarbeid om?
Hvilke regionale kompetansemiljø kan bygges opp hvor?

Vedtak
Regionrådet ber om at kartleggingsarbeidet videreføres for å få oversikt over ulike samarbeid og gjeldende
økonomiske modeller. Med utgangspunkt i innspill og diskusjonen fra møtet ber Regionrådet AU vurdere
videre prosess og nivå for felles eierstrategi for interkommunale samarbeid og selskap.
RM 34/2017

Styrkeanalyse Nordmøre

Rådgiver Torbjørn D. Jakobsen, fylkeskommunen, presentere innhold og resultat av «Styrkeanalyse Nordmøre»
som belyser utvalgte sentrale trekk innen arbeidsmarked og næringsliv, demografi og bostedsattraktivitet,
vedlagt.
Presentasjonen ligger på våre hjemmesider: http://www.orkideportalen.no/moeter/regionraadsmoeter
Styrkeanalysen oppdateres hver høst basert på data for 1. halvår. Næringsstruktur er basert på informasjon fra
80 næringer iht SSB og gir et bilde av sårbarhet mhp bredde i næringslivet. Tall fra analysen bør kobles med
lokal kunnskap i kommunene.
Regionrådsmøtet setter pris på at fylkeskommunen har utarbeidet Styrkeanalysen for Nordmøre, og ser stor
verdi i å benytte Styrkeanalysen for utviklingsarbeidet både for den enkelte kommune og for
byregionene/arbeidsmarkedene.
Vedtak
Regionrådet tar Styrkeanalysen for Nordmøre til orientering og ber om at fylkeskommunen gjennomføre en
årlig oppdatering. Innspill og diskusjon i møtet tas med i det videre arbeidet.
RM 35/2017

Arbeidsprogram 2017 - 2020

Daglig leder orienterte om Arbeidsprogrammet 2017-2020 med fokus på aktiviteter for 2017/18 med følgende
hovedtema:
–
–

Plan for de store samfunnssakene gjennom en Utviklingsplan Nordmøre 2025
Samarbeid med næringslivet
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–
–
–
–
–
–

Samarbeidsmuligheter kommunene i mellom
Kompetansebygging og kompetansemiljø for hele Nordmøre
Nordmørspakke Samferdsel
I front på digital transformasjon
Tettere på fylkeskommunens strategier og planer
Tettere på sentralt politisk miljø

Arbeidsprogrammet oppdateres årlig på høstmøtet, der oppdatert Styrkeanalyse utgjør en del av
beslutningsgrunnlaget.
Vedtak
Regionrådsmøtet vedtar vedlagte Arbeidsprogram 2017-2020.

RM 36/2017

Status felles utredning av brann- og redningstjeneste på Nordmøre

Daglig leder og brannsjef Kristiansund orienterte om status for arbeidet så langt.
•
•
•
•

•

•
•

Deltagende kommuner: Averøy, Aure, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Tingvoll
ROS-analyse ferdigstilt
– Dagens brannvernstruktur opprettholdes
Nye forskrifter fra DSB skal ut på høring 1.11.17
Utgangspunkt
– Avtale Averøy og Kristiansund
– Alle tjenester (feiing, brann, beredskap)
– Pgf. 28 vertskommunesamarbeid
– Virksomhetsoverdragelse
– Dagens øk. modell med kr. pr. innbygger.
GAP-analyse
– Status for den enkelte kommune ift. utstyr og kompetanse
– Sette en felles standard
– Oppstartskostnad med finansiering
Kostnadsberegning for felles brannvern
Endre tidsplan – utsendelse beslutningsgrunnlag 31.12.17

Vedtak
Orienteringen tas til orientering.
RM 37/2017

Eventuelt

Regionrådet utarbeidet følgende uttalelser til Statsbudsjettet:
-

-

«Statsbudsjettet 2018 og sentrale samferdselsprosjekter på Nordmøre» til Transport- og
kommunikasjonskomiteen, parlamentariske ledere, Mørebenken, Statens Vegvesen Region Midt,
Fylkesutvalget og Samferdselsutvalget i møre og Romsdal
«Bevar den kommunale eiendomsskatten» til Finanskomiteen og Mørebenken
«Midler til regionale utviklingsarbeid i Statsbudsjettet» til Kommunal- og forvaltningskomite,
Mørebenken og Møre og Romsdal fylkeskommune

Roger Osen/sign.
Leder
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