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Innkalling og saksliste til møte 05/17 i Arbeidsutvalget
Tid:
Sted:

Fredag 5. mai 2017 kl. 0900 – 1200
Møterom 2 i KNN sine lokaler i Kongens plass 1

Det blir lunsj i overgangen til møte i styringsgruppen for Helseinnovasjonssenteret samme sted
kl. 1200 – 1400.
Saksliste
Sak 27/17
Sak 28/17
Sak 29/17
Sak 30/17
Sak 31/17
Sak 32/17
Sak 33/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte 31. mars 2017
Saker fra administrasjonen
Utviklingsplan HMR - videre prosess
Drøftingssaker
Orienteringssaker
Eventuelt

Med vennlig hilsen
ORKidé – Nordmøre regionråd

Roger Osen/sign
Leder
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Saksunderlag:

Sak 27/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 28/17

Godkjenning av protokoll fra møte 31. mars 2017
Forslag til vedtak
Protokoll fra møte 31. mars 2017 godkjennes.

Sak 29/17

Saker fra administrasjonen
-

Årsrapport 2016
Dialog med Mørebenken
Program for felles regionrådsmøte med Orkdalsregionen

Forslag til vedtak
Sakene tas til orientering.

Sak 30/17

Utviklingsplan HMR - videre prosess
Etter dialogmøtet 7. april mellom HMR og kommuner ble følgende utviklingsområder
prioritert som viktige å satse på i planperioden for utviklingsplan HMR 2019-2022;
- Barn og unge
- Nok helsepersonell med rett kompetanse
- Styrking av akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
- Prioritere psykisk helse og rusbehandling
- Teknologi og innovasjon
Områdene vedtas i styringsgruppen 2. mai, og det skal deretter nedsettes
arbeidsgrupper fra HMR og kommuner for hvert område. Regionrådene bes om å
vurdere sammensetningen av gruppene, og Samhandlingsutvalget Orkide vil
behandle saken i sitt neste møte.
Om ønskelig stiller HMR i eget møte med regionrådet for informasjon om
utviklingsplanarbeidet.
Forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Sak 31/17

Drøftingssaker
-

Felles utredningsarbeid for felles brann- og redningstjeneste:
Tilbakemeldingene fra kommunene så langt er positive, foruten Surnadal som har
takket nei. Avventer formell tilbakemelding fra noen kommuner. Aure og Halsa har
utsatt frist. Videre prosess diskuteres i møtet og legges frem for vedtak på neste
møte.
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-

Miljødirektoratet har sendt ut på høring søknad fra Bergmesteren Raudsand
AS om tillatelse til deponi av ordinært avfall. Tingvoll og Gjemnes kommuner er på
høringslisten med frist 1. juni 2017. Saken gjelder «ordinært avfall» som skal
lagres ute i åpne deponi og dekke til eksisterende avfall, ikke deponi av farlig
avfall som det ble informert om i siste regionrådsmøte.
- Tingvoll kommune orienterer i møtet.

Forslag til vedtak
Sakene drøftes i møtet.

Sak 32/17

Orienteringssaker
-

Samspleis AS og NTP v/daglig leder Olav Ellevset
Informasjon om prosjektet "Den gode oppveksteier 2040 - region Nordmøre"
v/Nettverk Nordmøre - Astrid Høivik og Christina Gregersen
KS bevilget nylig kr 4,7 mill. til prosjektet som også omfatter leder- og
kompetanseutvikling for ansatte.

Forslag til vedtak
Sakene tas til orientering.

Sak 33/17

Eventuelt
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