Roger Osen
Kjell Neergaard
Ståle Refstie
Ingrid Rangønes (forfall)
Birgit Eliassen
Olaug Haugen
Observatør:
Eivind Ryste (forfall)

vara
vara
vara
vara
vara
vara

Ingunn Golmen
Ragnhild Helset
Milly B. Nørsett
Knut Sjømæling
Knut Haugen
Knut Mostad

vara

Ole H. Haugen

Innkalling og saksliste til møte i Arbeidsutvalget
Tid:
Sted:

Fredag 3.mars kl 0900- ca. 1130
Møterom 2, KNN sine lokaler i Kristiansund

Sak 18/17
Sak 19/17
Sak 20/17
Sak 21/17
Sak 22/17
Sak 23/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte 13.januar
Utredning om brannvernsamarbeid
Karttegninger ifm ferdigstilling av sjøområdeplan Nordmøre
Nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand
Drøfting: Program regionrådsmøte 7.april

Med vennlig hilsen
ORKide – Nordmøre Regionråd

Roger Osen/sign
Leder

Postboks 161, 6501 Kristiansund www.orkideportalen.no

Saksunderlag:
Sak 18/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling og saksliste godkjennes

Sak 19/17

Godkjenning av protokoll fra møte 3.februar
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes

Sak 20/17

Utredning brannsamarbeid
Som en oppfølging til vedtaket i regionrådsmøte den 16. februar, følger det vedlagt
et utkast til invitasjon til kommunene om å delta i utredningen om et evt. felles
brannsamarbeid på Nordmøre.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget sender ut invitasjon til kommunene om å delta i utredningsarbeidet
for et eventuelt brannsamarbeid for Nordmørskommunene med frist for
tilbakemelding 25.april.

Sak 21/17

Karttegninger ifm ferdigstilling av sjøområdeplan nordmøre
Det er nå kommet et tilbud på karttegninger fra Robert Sørlie, MapOpp. Han har
tegnet sjøområdeplanen hittil.
Prosjektleder har bedt han sette i gang, i første omgang gjøre ferdig et nytt utkast for
Smøla – siden Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen, Norges Vassdrag og
Energidirektorat og Statens vegvesen hadde flest innsigelser for denne kommunen.
Arbeidsgruppen ga i siste møte (mandag 20. februar 2017) sin tilslutning til at vi tar
innsigelsene til følge og de omfatter:
 Fiskeområder for aktive redskaper (not, trål og snurrevad)
 Kaste- og Låssettingplasser
 Naturmangfold: Korallforekomster, Ålegras og Gyte- og oppvekstområder for fisk
 Kulturminner på land som har en hensynsone i sjø
 Arealer i forbindelse meg veier: i) bru over Halsafjorden E39 Bergsøya-Liabø og ii)
Atlanterhavsvegen
 Fjordkryssinger av kraftlinjer
Tilbudet og forslag til fordeling ettersendes eller legges frem i møtet, da prosjektet
venter på et nytt tilbud.
Forslag til vedtak
Formuleres i møte

Sak 22/17

Drøfting: Nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand
Postboks 161, 6501 Kristiansund www.orkideportalen.no

Etter sist regionrådsmøte ble det sendt inn et brev til Klima og
miljødepartementet, samt det var enighet om at dette skulle
opp igjen på regionrådsmøte den 7.april. Hvordan jobber au
videre med saken frem til neste regionrådsmøte?

Sak 23/17

Drøfting: Program regionrådsmøte 7.april
Møtet den 7 april er satt for at man skal vedta strategiplanen for ORKide, samt at
nasjonalt deponi for farlig avfall på Rausand skal på agendaen. I tillegg så burde ny
prosjektorganisasjon for helse innovasjonsprosjektet presentert seg. Er det mer på
programmet? Roland er på møtet, kunne det vært interessant og fått presentert
Campus kristiansund?
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