PROTOKOLL ARBEIDSUTVALGSMØTE
ORKidè – Nordmøre Regionråd
Nr. 4/2018
Tid:
Sted:

Fredag 4. mai 2018 kl. 0930 - 1300
Formannskapssalen, Kristiansund Rådhus

Tilstede:

Roger Osen, Kjell Neergaard, Birgit Eliassen, Knut Haugen, Ingrid Rangønes,
Eivind Ryste (observatør)
Lilly Gunn Nyheim (samt vara Ståle Refstie og Ola Heggem)
Ellen Engdahl, administrasjon, referent
Signe Sefland, HIS

Forfall:
Andre:

Saksliste
Sak 30/18
Sak 31/18
Sak 32/18
Sak 33/18
Sak 34/18
Sak 35/18
Sak 36/18
Sak 37/18
Sak 38/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra siste møte 06.04.18
Orienteringssaker og saker fra administrasjonen
Status Arbeidsprogram
Prosjekt Statlige arbeidsplasser
Uttalelse Campus Kristiansund
Forslag til ny Havne- og farvannslov
Regionrådsmøte 26. mai 2018
Eventuelt

Saksfremlegg
Sak 30/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 31/18

Godkjenning av referat fra siste møte 06.04.18

Vedtak
Referat fra AU-møte 06.04.18 godkjennes.

Sak 32/18
–
–

–

–

Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

Status Klimanettverk Orkide: Handlingsplan utsendt i forkant.
Helseinnovasjonssenteret: Status søknad prosjektmidler v/Signe Sefland
- HIS arbeider med et dokument til helse- og omsorgsministeren for å sikre videre drift av senteret.
Det ble gitt innspill på dokumentet i møtet som tas med i det videre arbeidet.
Samling regionrådene i Ålesund under The NorthWest.
- Kjell N, Arne I og Ellen E deltok. Fylkeskommunen er medarrangør, og tema på
konferansedagene er aktuelle for hele fylket.
Prosjekt Ut mot hav – Regional strategi for havnæringer.
5 satsingsområder: Den blågrønne sirkelen (sirkulærøkonomien) – Verdikjede for hydrogen –
Havromsservice – Teknologiutvikling – Styrket attraktivitet gjennom koordinering av initiativ og
areal/infrastruktur.
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–

–
–

- ORKide har deltatt på workshops. Referat vedlegges.
Møte med næringsorganisasjonene på Nordmøre: Hvem, dato og prioriterte saker.
- Invitere til nytt møte, helst i tilknytning til eksisterende arena aug/sept.
- Forventinger og roller, fremtidsbildet, næringsaktørene utfordre kommunene…
«Sammen skaper vi fremtiden – region Nordmøre 2040»
- Finansieringssøknad håndteres av den enkelte kommune.
Fagskolen: Organisasjonsutviklingsprosess i arbeid hvor hovedtema er samordning og utvikling
av tilbudsstrukturen samt lederstruktur og adm.organisering.

Vedtak
Sakene tas til orientering med innspill i møtet.

Sak 33/18

Status arbeidsprogram

Mhp eierstrategi så er det ønskelig å effektivisere deltagelse og tidsbruk at de interkommunale
selskapene koordinerer utvalgte datoer for eiermøtene (generalforsamling/representantskapsmøter).
Vedtak
Arbeidsprogrammet inngår i regionrådsmøtet. Regionrådet sjekker ut om det er mulig å koordinere
eiermøtene til de interkommunale selskapene.

Sak 34/18

Prosjekt Statlige arbeidsplasser

Vedtak
Arbeidet videreføres hensyntatt innspill fra møtet.

Sak 35/18

Uttalelse Campus Kristiansund

Vedtak
Saken utsettes.

Sak 36/18

Forslag til ny Havne- og farvannslov

Roger Osen orienterte om det nye forslaget med høringsfrist 15.06.18.
Vedtak
Dette er en viktig sak for Nordmøre. AU utfordrer Kristiansund kommune til å lage et høringsutkast
som distribueres til ORKidé og hver enkelt kommune. Utkastet behandles på regionrådsmøtet 26. mai.

Sak 28/18

Regionrådsmøte lørdag 26. mai 2018

AU ønsker å ha fokus på Nordmøres fremtid som overordnet tema i regionrådsmøtet.
Ønske om at mediahusene i regionen, fylkeskommunen og ungdomspanelet/ungdomsrådene deltar
på samlingen.
Tema
– Velkommen til Surnadal
– Tema «Nordmøre for fremtiden» - innspill og diskusjon
– Kultursamarbeid på Nordmøre med utspring i nytt Opera- og kulturhus v/kultursjefene
– IKT Orkide – omorganisering
– Uttalelse til forslag til ny Havne- og farvannslov
– Tiltak i arbeidsprogrammet
Vedtak
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Det jobbes videre med agenda for regionrådsmøtet hensyntatt innspill i møtet.

Sak 29/18

Eventuelt

Møtetidspunkt
 AU-møtene flyttes frem til kl 0845 - 1245

Roger Osen
Leder

Kjell Neergaard
Nestleder
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