Kjell Neergaard
Ingrid Rangønes
Roger Osen
Lilly Gunn Nyheim
Birgit Eliassen
Knut Haugen
Eivind Ryste

Tid:

vara
vara
vara
vara

vara

Ragnhild Helset
Milly Bente Nørsett
Ingunn Golmen
Ståle Refstie
1. vara Randi Dyrnes
2. vara Håvard Sagli
Ole H. Haugen

mandag 25. februar 2019 kl. 1100 – 1415 – Formannskapssalen Kristiansund Rådhus

Saksliste
Sak 15/19
Sak 16/19
Sak 17/19
Sak 18/19
Sak 19/19
Sak 20/19
Sak 21/19
Sak 22/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra mail 12.02.19
Orienteringssaker og saker fra administrasjonen
Spesialisthelsetjenesten på Nordmøre
Jobbmesse Oslo 24. april
«Nordmørspakke Veg»
Statsbudsjettet 2020
Eventuelt

Saksfremlegg
Sak 15/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 16/19

Godkjenning av referat fra mail 12.02.19

Forslag til vedtak
Referat fra AU utsendt på mail 12.02.19 godkjennes.

Sak 17/19
-

Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

Plansamarbeid Nordmøre - status
Møte felles Samf.gruppe 5.2.19.
Fellesmøte regionråd; Orkdalsregionen samt med ROR og Sunnmøre

Forslag til vedtak
Sakene tas til orientering med innspill i møtet.

Sak 18/19

Spesialisthelsetjenesten på Nordmøre

Hva gjør vi videre? Åpen diskusjon.
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Forslag til vedtak
Diskuteres i møtet.
Sak 19/19

Jobbmesse i Oslo 24. april – Bli med hjem!
Orientering v/KNN Cathrine Husby

Invitasjon fra KNN og Molde Næringsforum til deltagelse på Jobbmesse for Nordmøre og Romsdal i
Oslo onsdag 24. april 2019.
Sted:

Clarion Hotel the Hub – nytt midt i sentrum. Reservert 15 rom så langt.

Formål:

Synliggjøre ledige stillinger, fremtidige muligheter og regionen. Rekruttere.

Deltagere:

Næringsliv og kommuner med rekrutteringsbehov

For hvem:

Arena for utflyttere, studenter og andre.

Program:

Kl 12-15 Dagsseminar for de som deltar på stand og andre som ønsker å delta
- fokus på rekruttering
Kl 17-20 Jobbmesse
- Åpning ved ordførere Kjell og Torgeir
- Underholdning, nettverksbygging mm
Kl 20-23 Middag – på hotellet

Annonse TK, nett og mobil målrettet mot Oslo. Omfattende kampanje i sosiale medier.
Regionrådet har bestilt en stand på 10-15 meter og ba AU om å planlegge for deltagelsen på
jobbmessen.
Budskap:
-

Nordmøre eller «Nordmøre og Romsdal»?
Boattraktivitet/livskvalitet/fordeler og aktuelle stillinger

Moment for diskusjon:
-

Felles profilering for Nordmøre
Profilering av enkeltkommuner
Hovedbudskap
Utarbeidelse av standmateriell; omfang og kostnader
Deltagelse fra hver kommune
Annet?

Forslag til vedtak
Det nedsettes en arbeidsgruppe på 2-3 personer for å jobbe videre med utforming av stand og
budskap.

Sak 20/19

«Nordmørspakke Veg» - utredningsbehovet i en tidlig fase

Det vises til vedtak RM 24/18
AS

Trafikkanalyse Nordmøre – veien videre v/Olav Ellevset, Samspleis

Trafikkanalysen for Nordmøre tas til orientering. Regionrådet ser på funnene i analysen som
interessant kunnskap for å nå rådets fortsatte målsettinger for samferdselsutvikling på Nordmøre.
Regionrådet ber Samspleis AS om å skissere innhold og kostnad forbundet med å forberede og
etablere en Nordmørspakke Veg for samferdselsprosjekter etter de føringer som ble fremlagt i møtet.
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Innenfor avtalt ramme kr 15.000 har Samspleis utarbeidet en skisse for utredningsbehov med
kostnadsanslag for «Nordmørspakke Veg».
Notatet følger vedlagt som grunnlag for en første diskusjon.
Forslag til vedtak
Saken legges frem i senere AU-møte, med innspill fra møtet.

Sak 21/19

Statsbudsjettet 2020 – innspill saker

Forventningsbrev Statsbudsjettet 2020
- Helseinnovasjonssenteret – fast post på Statsbudsjettet
- Campus – husleiestøtte høyskolene (dialog med prosjektleder)
- Sikre bevilgning Opera-/kulturhus/Museum kr 150 mill.
- 40 års nedbetalingstid for fergeavløsningsprosjekter
- Finansiering av investeringer i Nødnett
- Økte rammer til bredbåndsbygging i distrikta, ikke minst dersom det skal være realisme i å
implementere/operasjonalisere offentlig/statlig digitaliseringssatsing i kommunene.
- Spesialisthelsetjenesten.
Forslag til vedtak
Innspill og videre prosess diskuteres i møtet.
Sak 22/19

Kjell Neergaard
Leder

Eventuelt

Ingrid O. Rangønes
Nestleder
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