PROTOKOLL ARBEIDSUTVALGSMØTE
ORKidè – Nordmøre Regionråd
Nr. 4/2020
Fredag 3. april 2020 kl. 10.00 – 11.15 Teams
Tilstede:
Andre:

Kjell Neergaard, Ingrid Rangønes, Svein Roksvåg, Birgit Eliassen, Knut Haugen,
Margrethe Svinvik, Eivind Ryste
Ellen Engdahl, administrasjon, referent

Saksliste
Sak 28/20
Sak 29/20
Sak 30/20
Sak 31/20
Sak 32/20
Sak 33/20
Sak 34/20
Sak 35/20
Sak 36/20
Sak 37/20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte 06.03.2020
Orienteringssaker og saker fra administrasjonen
Prosjekt rehabilitering
Status ny organisering av regionrådet
Grafisk profil Nordmøre IPR
Sak i fylkesutvalget om fylkeskommunale arbeidsplasser i Kristiansund
Høringsuttalelse Domstolstruktur
Aktuelle felles satsingsområder fra statlige krisepakker
Eventuelt

Sak 28/20

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 29/20

Godkjenning av protokoll fra møte 06.03.2020

Vedtak
Protokoll fra møte 06.03.2020 godkjennes.

Sak 30/20

Orienteringssaker og saker fra administrasjonen

Tilleggspunkt i møtet:
•
•

•

Eiermøte NII 20. april endres til Teams
Det utarbeides uttalelse til NTP fra felles samferdselsgruppe med hovedpunkter:
o Mer penger til fylkene for å forbedre vedlikehold/drift og utbedringer av fylkesveinettet
o Halsafjordsambandet som pilotprosjekt
o Kryssing av Trondheimsleia med fergeforbindelse Aure-Hitra
o Deler av Orkdalspakken – fv65
o Fergekostnader vurderes
Innspill fra Smøla om behov for beredskapsferge på natt da ambulansebåten ikke anbefales brukt
i smittesituasjoner. Smøla utarbeider henvendelse til fylkeskommunen som oversendes
regionrådet.

Vedtak
Sakene tas til orientering.
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Sak 31/20

Prosjekt rehabilitering - oppfølging

Vedtak
Kristiansund og Aure kommuner har formøte før styringsgruppemøtet 22. april.
Sak 32/20

Ny organisering av regionrådet

Vedtak
Saken tas til orientering.

Sak 33/20

Grafisk profil Nordmøre IPR

Vedtak
AU anbefaler Alt.01 overfor regionrådsmøtet som logo og grafisk profil for Nordmøre IPR.

Sak 34/20

Sak i fylkesutvalget om fylkeskommunale arbeidsplasser i Kristiansund

Forslag til uttalelse var ettersendt.
Vedtak
Regionrådet sender uttalelse til fylkesordføreren justert for innspill i møtet.

Sak 35/20

Høringsuttalelse Domstolstruktur

Vedtak
AU får uttalelse til behandling før høringsfristens utløp.

Sak 36/20

Aktuelle felles satsingsområder fra statlige krisepakker

Bildet er et noe uoversiktlig ift statlige krisepakker for kommuner og næringsliv.
Pakke 5 mrd. omhandler 3,75 mrd. til dekning av kommunenes inntektstap fra skatteinntekter,
barnehager/SFO mm.
KS har bedt kommunene komme med oversikt over nye prosjekter som kan bidra til økt aktivitet i
næringslivet. Det gjelder prosjekter ut over det som er inkludert i dagens budsjetter. Frist i dag.
Fylkeskommunen offentliggjør i dag forslag til tiltakspakke for behandling i fylkestinget 20.4.20.
Fylkeskommunen får tildelt ekstra midler til utbygging av bredbånd som kommunene kan søke på på
vanlig måte.
Vedtak
AU anbefaler at informasjon om statlige krisetiltak kan legges ut på Rådmannskollegiet sine sider i
Teams.

Sak 37/20

Eventuelt

Ingen saker.

Kjell Neergaard
Leder

Ingrid O. Rangønes
Nestleder
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