MØTE I ARBEIDSUTVALGET
ORKidé - Nordmøre Regionråd Nr. 4/2016
Tid:
Sted:
Tilstede:
Forfall:
Andre:

Fredag 01.april 2016 kl 0945 – 1300
Nordmøre Næringsråd, Kongens plass 1, møterom 2 (3 etg)
Ola Rognskog, Ståle Refsti, Knut Mostad, Birgit Eliassen og Ragnhild Helseth
Kjell Neergaard, Olaug Haugen, Ingrid Rangønes
Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal Fylkeskommune, observatør
Heidi J. Gjersvold og Monika Eeg, administrasjonen

Sak 37/16

Godkjenning av møteinnkalling og agenda
Ola Rognskog meldt inn at sak 32/16 Regionrådets administrasjon fra sist
møte tas inn under drøftinger. Sak 45/16 Regionalt senter for
helseinnovasjon og samhandling trenger vedtak og flyttes opp og blir sak
43/16 og resten av nummereringen justeres etter det.

Vedtak:

Møteinnkalling og agenda godkjennes med de nedringer som er beskrevet.

Sak 38/16

Godkjenning av referat mars 2016

Vedtak:

Referatet godkjennes med signatur

Sak 39/16

Regionrådsmøter
Det kommer en rekke forespørsler fra forskjellige aktører som ønsker å
møte regionrådet og presentere seg selv eller en sak. Regionrådet har de
siste årene jobbet med flere store saker som rådet trenger tid til å diskutere
og jobbe med i fellesskap. Det kan i perioder være krevende å få nok tid til
dette. Hvilken møtestruktur ønsker man utover sommeren og høsten?

Vedtak:

Frem til strategien og ferdig arbeidsprogram foreligger, åpnes det opp for
maks 1 time pr møte for eksterne aktører og sakene bør ha en regional
karakter.

Sak 40/16

Regionrådsmøte juni 2016
Planlagte møte 16. og 17. juni kommer i konflikt med flere arrangement i
kommunene.

Vedtak:

Regionrådsmøtet flyttes til 22. og 23. juni, og legges til Kristiansund og
tahitifestivalen.

Sak 41/16

Møre & Romsdal 110-Sentral KF
De skal oppnevnes nye kandidater til styret i 110 sentralen. Søknad om
dispensasjon fra kravet om kjønnsbalanse i styret til Møre & Romsdal 110Sentral KF er avslått. På denne bakgrunn må det foretas nytt valg av styre vedtas av Ålesund bystyre. Alle som er representert i styret har ansvar for å
innfri kravet, og u.t. foreslår at alle parter gjør nye vurderinger om nye
representanter i styre. Ålesund bystyre behandler sak om oppnevning av
nytt styre den 12. mai. Ny frist for tilbakemelding for å kvalitetssikre at
kravene er oppfylt vil da være 29. april.

Vedtak:

Ingunn Golmen og Eilif Magne Leirvik foreslås som representanter fra
ORKide.

Sak 42/16

Møte i arbeidsutvalget 6.mai 2016
Neste møte i arbeidsutvalget er satt dagen etter en helligdag, er det aktuelt
med en utsettelse til 13.mai 2016.

Vedtak:

Møtet flyttes til 13.mai

Sak 43/16

Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling
Heidi J Gjersvold orienterer.
For videre fremdrift av prosjektet trengs det tilførsel av økonomiske
ressurser. Heidi J Gjersvold legger frem forslag til søknad på skjønnsmidler.
Det er sendt separat søknad på skjønnsmidler i forhold til videre arbeid med
responssenter. Heidi J Gjersvold reiser sammen med en gruppe fra lokalt
næringsliv på studiereise til USA, gruppen vil blant annet besøke en rekke
av de fremste miljøene i verden innen helseinnovasjon og
omsorgs/velferdsteknologi.
Orkide sine representanter inn i arbeidsgrupper i SNR som jobber med DMS
er Atle Betten og Olaug Haugen og pre-hospitale tjenester er Askill Sandvik
og Heidi J Gjersvold.

Vedtak:

Søknad om skjønnsmidler sendes fylkesmannen.

Sak 44/16

Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre
Dette skulle behandles som egen sak i møtet 4.mars, prosjektleder Jens –
Eric Eliassen ba om å få utsatt saken til møtet 1.april. I regionrådsmøtet
19.februar 2016 ytret prosjektleder Eliassen et ønske om for forlengelse av
prosjektperiode fra august 2016 til februar 2017.

Jens- Eric Eliassen orienterer i møtet og legger fram forslag til finansiering
og fremdriftsplan.
Vedtak:

Arbeidsutvalget støtter seg til fremlagte fremdriftsplan for å få prosjektet
ferdigstilt. Det sendes søknad til fylkeskommunen og kommunene om
midler. Det er ønskelig at man klarer å ferdigstille prosjektet raskt, helst en
måned eller tre tidligere enn fremlagt forslag. Midler fra kommunene kan
også erstattes av egeninnsats, dersom prosjektleder ser dette
hensiktsmessig.

Sak 45/16

Nasjonal transport plan (NTP) / ferjefri E39
Ola Rognskog innleder generelt om NTP og E39, skal regionrådet jobbe med
denne saken, og eventuelt hvordan. Bør man lage en liste over prioriterte
strekninger på Nordmøre, eller kan regionrådet omforenes om det forslaget
som er utarbeidet i 6 kommunesammenslåingsalternativet. Inntil strategien
og den administrative ressursen er på plass, kan det være en mulighet å
støtte seg til Samspleis uttalelse. Administrasjonen utarbeider en uttalelse
fra regionrådet med utgangspunkt i samspleis sin høringsuttalelse.
Eventuell uttalelse kan sendes på sirkulasjon på epost blant au medlemmer,
og besluttes i et telefonmøte. Olav Ellevset til neste møte 13.mai for å
orientere om Samspleis.

Sak 46/16

Møte Orkdalsregion 2. og 3. juni 2016
Det er planlagt et fellesmøte mellom Orkide og Orkdalsregionen på Frøya 2.
og 3. juni, innspill til tema ønskes. Dette kolliderer med et planlagt AU møte
og foreslår at det flyttes til uken etter.
Møtet i arbeidsutvalget flyttes en uke frem, og aktuelle tema som spilles inn
til fellesmøtet er Havrommet, samferdsel og kommunereform.
Program sendes ut når det er klart.

Sak 47/16

Regionrådets administrasjon
Saken ble utsatt.

