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Innkalling og saksliste til møte 3/18 i Arbeidsutvalget
Tid:

Fredag 4. mai 2018 kl. 1000 – 1400

Sted:

Formannskapssalen, Kristiansund rådhus

Det blir servert enkel lunsj kl. 11.30.
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

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 31/18

Godkjenning av referat fra siste møte 06.04.18

Forslag til vedtak
Referat fra AU-møte 06.04.18 godkjennes.

Sak 32/18
–
–
–
–
–
–

Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

Status Klimanettverk Orkide: Kort orientering om handlingsplan v/Kjetil Tore Fjalestad
Helseinnovasjonssenteret: Status søknad prosjektmidler v/Signe Sefland
Samling regionrådene i Ålesund under The NorthWest
Prosjekt Ut mot hav – Regional strategi for havnæringer
Møte med næringsorganisasjonene på Nordmøre: Hvem, dato og prioriterte saker
«Sammen skaper vi fremtiden – region Nordmøre 2040»

Forslag til vedtak
Sakene tas til orientering med innspill i møtet.
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Sak 33/18

Status arbeidsprogram

Handlingsprogrammet ble vedtatt i Regionrådsmøtet 20.10.17. I AU-møtet 03.11.17 i sak 72/17 ble
oversikten nedenfor vedtatt som førende for prioritering av arbeidsinnsats og ressurser for pågående
og kommende tiltak neste 6 mnd (til sommer 2018)
Arbeid og tiltak mot
sommeren 2018
Felles eierstrategi

Kommentar

Tid

Status pt

Kartlegging interkommunale
samarbeid

Frem mot
nyttår 2017

7 kommuner kartlagt. Mangler Aure, Smøla og
Tingvoll.
Sendt søknad til fylkesmannen om prosjektskjønn
for utredning av en «God og effektiv struktur på
interkommunale samarbeid for Nordmøre».
AU vedtatt utsettelse til høsten pga uavklart
situasjon for Gjemnes.

Dialog
fylkesmannen
Frist 1.3.18

Sak over. Utsatt til høsten.

Nyttig oversikt for dagens
samarbeid og verktøy for
fremtidige samarbeid

Fellesprosjekt
interkommunale
tjenester
Tjenestesamarbeid
og
kompetansemiljø

Koble til FOI strategi
kommunal sektor

Starte delstrategi
innovasjon og
tjenestedesign
Samarbeid med
næringslivet

Dialog IKT ORKide ift
mandat og ansvar

Dialog byregion/
IKT ORKide

Roller og forventninger.
Felles strategier og tiltak.
Innspill Utviklingsplan 2025.
Plan for videre dialog.

Offentlige
arbeidsplasser/
Forskningsmiljø
Etablere
rådmannsutvalg
Kompetanse i
kommunene:

Inngår i prosjekt fylket.
Eget arbeid.

«Felles strategi etterog videreutdanning»

Strategisk Kompetanseplan
som virkemiddel?

Byregion – status?
IKT ORKide: Forslag LØP III og byggesaksløsning
Brannsamarbeid 7 kommuner:
koordineringsrolle i arbeidsgruppen
Klimanettverk Nordmøre: 6 kommuner
Hmmm.

Sunndal 2.11.
Oppfølgingsmøte

Snarest
Kartlegging behov
Vurdere utdanningstilbud.

Plan for arbeidet frem mot
felles liste.

Støtte de etablerte
traineeordningene

Benytte nettverket mhp
kartlegge rekrutterings- info
Nordmørs-perspektivet

Invitere til nytt møte i juni (eller august).
Møter med NIBIO, Nofima og Norsøk.
Arbeidsgruppemøter i prosjektet og konkrete
saker. Se sak AU 34/18.
OK. Hatt 2 møter.
Strategiske tema.
Hatt dialog kompetanseveileder KSU.
EVU diskutert Rådmannskoll. 4.4.18. Ulike behov
i kommunene.
Henvendelse fra MRFK om lærlinger helse og
oppvekst. Ønsker møte med Regionrådet.
Tema Samhandlingsutvalget ORKide juni - helse.

«Kartlegge fremtidig
lærlingebehov»
Prioriteringsliste
Samferdsel

Møtet gjennomført, men ikke tid til å diskutere
felles saker og prioriteringer.

Innen
31.12.17

Diskusjon Regionrådsmøtet 26.5.18
Invitere Samspleis til AU 1.6.18.
Avventer Transportanalyse.
Møte felles samf.utv. med Orkdalsregionen
9.5.18.
Diskusjon Regionrådsmøtet 26.5.18
Medlem i Kom Trainee fra 1.1.18.
Årsmøte 8.5.18.
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Dialog Mørebenken

Uttalelser og møter om
sentrale saker

Løpende
Oslo 14.11.17
Oslo 04.04.18

Ordførermøter i Oslo
Pres. 04.04.18 vedlagt.
Oppfølging saker til S19.
Invitere ifm Campus-konferansen 27. juni?

Forslag til vedtak
Informasjon og innspill i møtet inngår i tema i regionrådsmøtet.

Sak 34/18

Prosjekt Statlige arbeidsplasser

Status i prosjektet, se vedlegg.
o
o
o
o
o
o
o

Oppsummering fra siste møte i arbeidsgruppen
Status dialog NIBIO, Norsøk og Nofima
Konfliktrådet
Skattekontor Surnadal
Eldreombud
E-helse/velferdsteknologi
Desentralisering av oppgaver til regionalt folkevalgt nivå «Hagen-utvalget»

Videre tiltak diskuteres i møtet.
Forslag til vedtak
Arbeidet videreføres hensyntatt innspill fra møtet.

Sak 35/18

Uttalelse Campus Kristiansund

Det er mål om å få Campus Kristiansund omtalt i Statsbudsjettet for 2019. Forslag til uttalelse
ettersendes.
Forslag til vedtak
AU vedtar uttalelsen om Campus Kristiansund som sendes Forsknings- og høyere
utdanningsminister, Utdannings- og forskningskomiteen og Mørebenken.

Sak 36/18

Forslag til ny Havne- og farvannslov

Roger Osen orienterer i møtet om forslaget fra utvalgsleder Kristin Bjella som ble overlevert
Samferdselsdep. 1. mars 2018. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-4/id2592147/
NOU 2018: 4 Sjøveien videre — Forslag til ny havne- og farvannslov
«Havne- og farvannslovutvalget overleverte sin utredning til Samferdselsdepartementet 1. mars 2018.
I utredningen legger utvalget frem forslag til ny havne- og farvannslov. Formålet med lovforslaget er å
fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av
havn og bruk av farvann. Det foreslås blant annet at ansvar og myndighet for sikkerhet og
fremkommelighet i farvannet som hovedregel legges til staten, mens kommunene har myndighet i
havneområdet. Som en konsekvens av forslaget er det foreslått å fjerne den kommunale
anløpsavgiften. Det foreslås også at kommunen som havneeier på visse vilkår kan ta ut utbytte fra
overskudd i havnevirksomheten, uten krav om at utbyttet må benyttes til havnevirksomhet.
Reguleringen av losordningen foreslås tatt inn i havne- og farvannsloven, slik at man samler
regulering av statens tjenester for å ivareta sikkerhet i farvannet i én lov. Utvalget foreslår også en
hjemmel for kommunen til å midlertidig begrense fartøyers opphold i havn for å unngå eller begrense
ulovlig akutt lokal luftforurensning.»
Forslag til vedtak
Diskuteres i møtet.
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Sak 28/18

Regionrådsmøte lørdag 26. mai 2018

AU ønsker å ha fokus på Nordmøres fremtid som overordnet tema i regionrådsmøtet, med oppfølging
av tiltak i arbeidsprogrammet.
Innspill
– Velkommen til Surnadal ved Lilly Gunn
– Tema «Nordmøre for fremtiden»
– Kultursamarbeid på Nordmøre med utspring i nytt Opera- og kulturhus v/kultursjefene
– IKT Orkide - omorganisering
– Tiltak i arbeidsprogrammet
Innspill til arbeidsform, sentrale tema, innledere og ønsket resultat diskuteres i møtet.
Forslag til vedtak
Det jobbes videre med agenda for regionrådsmøtet hensyntatt innspill i møtet.

Sak 29/18

Eventuelt

Roger Osen
Leder
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