PROTOKOLL

REGIONRÅDSMØTE/NIPR 3-2020 på Smøla Havkroer
Onsdag 3. og 4. september 2020
Saksliste
Sak 15-20
Sak 16-20
Sak 17-20
Sak 18-20
Sak 19-20
Sak 20-20

Orienteringer
Konstituering Nordmøre Interkommunalt politisk råd
Uttalelser
Nettverk Nordmøre
Strategi
Eventuelt

Saksdokumenter
Sak 15-20
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Orienteringer v/adm. og ordførere

Klimasats: Søknad om støtte til klimaprosjekt innvilget. Rådmannskollegiet følger opp saken
videre.
Møteplan 2020 og forslag møteplan 2021: Møter innkalt i outlook.
Samarbeidsavtalen HMR, høringsfrist 26.10.20: Samhandlingsutvalget utarbeider felles forslag til
høringsuttalelse.
DMS og interkommunale tjenester: Kjell og Ellen orienterte om status og veien videre.
Avtalt felles workshop 12.10.20 mellom Samhandlingsutvalget og rådmannskollegiet.
Konsulent helse: 6 søkere, 2 til intervju 17.9.20
Finansieringsmodell Magnussen2: Kjell orienterte om felles ordføreropprop. Behandles i styret
HMR, deretter på høring. Videre håndtering fra NIPR og kommunene vurderes.
Jubileum: budskap og ekstern kommunikasjon ble presentert.
Marin verneplan; Svein og Kjell orienterte om forslaget fra fylkesmannen om å verne 612 km2 ved
Griphølen og Remman. 1/3 av Smøla er allerede vernet. Forslag på nytt verneområde er lett
tilgjengelig for næringsaktivitet. Smøla og Kristiansund har sendt krasse høringsuttalelser. Har
ikke vært åpne og gode prosesser. Fylkeskommunedirektøren innstiller på utsettelse.
Møte ordførere og Mørebenken 19. oktober i Oslo. Invitasjon sendt i outlook.
Både fergeruter og nye bussruter på Nordmøre må tas opp: Kommunene melder inn aktuelle
utfordringer og problemstillinger til Ellen.
Til info: Halsafjordkonferansen 2020, Tingvoll 23. sept.
Til info: Forskningsstrategi Møre og Romsdal workshop 16. okt. i Kristiansund

Vedtak
Orienteringene tas til orientering, og noe for oppfølging.

Sak 16/20

Konstituering Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd

Vedtak
Kjell Neergaard velges som leder for en periode på 2 år.
Ingrid Rangønes velges som nestleder for en periode på 2 år.
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Ingrid Waagen og Margrethe Svinvik ble valgt som valgkomite for en periode på 2 år.

Sak 17-20

Uttalelser

Vedtak
Representantskapet vedtar at utsendte uttalelse om rehabiliteringstilbudet i Møre og Romsdal
oversendes HMR fra Nordmøre IPR. Forslaget oversendes kommunene for egne uttalelser.
Representantskapet vedtar å ikke sende felles høringsuttalelse til Fylkesstrategi for tilbud i
videregående opplæring 2021-2024.

Sak 18-20

Nettverk Nordmøre v/Astrid Mogstad Høivik

Sentrale problemstillinger er:
-

Hvilke oppgaver skal være regionale?
Hvilken regional kapasitet er ønskelig videreført?
Hvilken organisasjonsmodell og økonomi er aktuell for å videreføre samarbeidet?

Presentasjon vedlagt.
Vedtak
Representantskapet tar orienteringen til orientering.

Sak 19-20

Strategi Nordmøre IPR

Sentrale spørsmål i strategiarbeidet:
•
•
•
•
•

Hvilken samfunnsutvikling ønsker vi for Nordmøre?
Hva er viktigst å satse på?
Hvorfor er det viktig?
Hvordan skal vi få det til?
Hva konkret skal vi gjøre på kort sikt for å få til det vi vil på lengre sikt?

Vedtak
Basert på «workshop Smøla» bes administrasjonen utarbeide et utkast til Strategi 2021-2024 som
grunnlag for innspillsmøter med kommunene. Representantskapet skal behandle utkast til Strategi
2021-2024 før kommunemøtene.
Representantskapet vil i Teamsmøte desember 2020 anbefale utsendelse av Strategi 2021-2024
for politisk behandling i kommunene.

Sak 20-20

Eventuelt

Ingen saker.

Nordmøre, 19. september 2020

Kjell Neergaard
Leder

Ingrid O. Rangønes
Nestleder

2

