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Saksliste
Leder Roger Osen ønsket velkommen, og gikk gjennom dagens agenda.
RM 5/2017

Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

RM 6/2017

Aktuelle saker
- Kontakt mot Mørebenken
- Daglig leder vil invitere seg til kommunestyremøter i kommunene før sommeren
- Desentralisert førskolelærerutdanning
- Samferdsel/Samspleis som tema på neste regionrådsmøte
- IKT ORKide sin strategikonferanse arrangeres 14. og 15 september 2017

RM 7/2017

Felles regionrådsmøter
- Møte med Orkdalsregionen 8. og 9. juni
- Orkide vil invitere til egne møter med ROR og Sunnmøre Regionråd

RM 8/2017

Rådmannsutvalg
Det er kommet forslag om å starte opp rådmannsutvalget igjen. Målet er å få en
arena for å bringe saker inn for påfølgende møte i Arbeidsutvalget.

Vedtak:

Regionrådsmøtet anbefaler at rådmennene og administrasjonen avklarer
organisering av Rådmannsutvalget.

RM 9/2017

Strategidokument 2017 - 2020 for ORKide – Nordmøre regionråd
Daglig leder gikk igjennom innspillene som var kommet inn etter at dokumentet har
vært på høring i kommunene. Revidert strategidokument ble sendt ut sammen med
innkallingen.

Vedtak:

Strategidokument ORKidé – Nordmøre næringsråd 2017-2020 datert 7. april 2017
vedtas med et nytt tiltak inn under satsingsområde Samferdsel; Arbeide for å
koordinere ferge og kollektivtransporten inn mot flyplassen i Kristiansund.

RM 10/2017

Statlige arbeidsplasser

Vedtak:

1) I tråd med vedtatt strategiplan vil ORKide- Nordmøre regionråd jobbe for å få
flere offentlige kompetansearbeidsplasser til Kristiansund og Nordmøre. I tråd med
fylkeskommunens planer, oppfordres kommunene til å melde inn aktuelle fag-/
kompetansemiljø i egen kommune som kan utgjøre et godt grunnlag for tilførsel av
relevante arbeidsplasser/miljø som i dag er lokalisert i Oslo.
2) ORKide skal i første omgang jobbe for å få etablert på Nordmøre hele eller deler
av;
- Sekretariatet til bioteknologirådet
- E-helsedirektoratet
- Arbeids og velferdsdirektoratet (NAV)
- Avd. for økologisk landbruk i Landbruksdirektoratet
- Fergekontoret i veidirektoratet
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RM 11/2017

Campus Kristiansund – orientering om prosjektet
Prosjektleder Roland Mauseth orienterte om Campus Kristiansund-prosjektet, som er
et samarbeidprosjekt for å skape en felles campus for høyere utdanning, forskning og
innovasjon i Kristiansund.
Det er eierne i dagens Høgskolesenter som er hovedaktørene i prosjektet:
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal
fylkeskommune og Høgskolen i Molde. Fylkeskommunen har tatt på seg
prosjektansvaret på vegne av alle aktørene og har bevilget midler til prosjektleder
over fire år. Prosjektet er nærmere beskrevet i det vedlagte statusnotatet.
Campus Kristiansund er tenkt å bestå av fire hovedelementer: En avdeling av en
høgskole, et bredt forskningsmiljø, fagskole med tilbud rettet mot de innovative
næringene på Nordmøre, og en kunnskapspark med næringslivet sine
innovasjonsfunksjoner. Samtidig vil prosjektet samarbeide tett med andre forskningsog utviklingsmiljøer på Nordmøre og ellers i regionen.
Prosjektet er nå i gang og styringsgruppe etableres over påske. Fremover vil man
utrede fagtilbud, arealbehov og lokalisering (campus skal være sentralt i Kristiansund
sentrum). I 2017 arbeider også Høgskolesenteret med å sikre langsiktig finansiering
av strategiske viktige fagtilbud, blant annet en bachelorgrad i marin logistikk og
økonomi (Høgskolen i Molde) og den etablerte bacheloren i undervannsteknologi
(Høgskulen på Vestlandet) som nå utvides til havteknologi. Studieplassfinansiering
(rammefinansiering) av disse tilbudene er helt sentralt for videre faglig utvikling av
campusprosjektet, og dette er en svært viktig politisk oppgave i 2017.
Prosjektet har fått hjemmeside www.campusksu.no

Vedtak:

Tas til orientering

RM 12/2017

Forskningsmidler MobPro (tidl. VRI)
Møreforsking ved Molde Gøril Groven orienterte om muligheten som ligger i
MobPro. Her kan det gis støtte til bedrifter og kommuner for mindre
forskningsbaserte forprosjekter som bidrar til innovasjon og videre forskning
innenfor «muliggjørende teknologier» og «bærekraftige og smarte løsninger».
Søknadene må gå gjennom en kompetansemegler.

Vedtak:

Tas til orientering.

RM 13/2017

Bergmesteren Raudsand AS – planer for deponi i Nesset kommune
Presentasjonene fra Bergmesteren Raudsand AS ved Harald Storvik, og Sjømat Norge
representert ved Knut A. Hjelt, som hadde med seg Tore Mjelde fra Aqua Gen, Sven
Amund Fjeldvær fra Lerøy Midt.
KU skal være ferdig 1.oktober 2017, som deretter vil ha en høringsperiode.

Vedtak:

Tas til orientering
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RM14/2017

Eventuelt
A: NTP
Ola Rognskog la frem et forslag til en umiddelbar kommentar fra regionrådet til det
fremlagte forslaget på NTP;
Nordmøre Regionråd krever tydelige løft for regionen i NTP 2018-29 og forventer at
Mørebenken jobber sammen for at følgende prosjekt må sikres framdrift.
 Kryssing av Halsafjorden må i likhet med øvrige prosjekter på ferjefri E39 sikres
fortsatt planmidler. SVV er i full gang med viktig teknologiutviklingsarbeid på
Halsafjorden, som påregnelig vil ha stor overføringsverdi for flere av de andre
prosjektene. Pilot kan være aktuell tilnærming.
 Innfartsveien RV 70 til regionsenteret Kristiansund. Utbedring av denne
flaskehalsen må sikres framdrift gjennom NTP.
 E39 Astad-Bjerkeset gjennom Gjemnes kommune og innfartsveien til
Kristiansund må i likhet med strekninga Årø-Hjelset sikres planleggings- og
gjennomføringsmessig framdrift, særlig med hensyn til likeverdig sikker og
effektiv transport for alle inn til nytt sykehus på Hjelset står ferdig i 2021.

Vedtak:

Regionrådsmøtet støtter seg til fremlagte forslag som brukes som regionrådets
umiddelbare kommentar til forslaget til NTP.
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