Regionrådsmøte 1-2020
Orkidé – Nordmøre Regionråd
Kristiansund 14. februar 2020 kl. 1000 – 1500
Quality Grand Hotel

Deltakere
Hanne Berit Brekken
Håvard Sagli
Ingrid O. Rangønes
Berit Hannasvik
Knut Sjømæling
Birgit Eliassen
Kjell Neergaard
Arne Ingebrigtsen
Svein Roksvåg
Ståle Refstie
Randi Dyrnes
Margrethe Svinvik
Knut Haugen
Ingrid Waagen
Odd Arild Bugge

Aure kommune
Aure kommune
Averøy kommune
Averøy kommune
Gjemnes kommune
Gjemnes kommune
Kristiansund kommune
Kristiansund kommune
Smøla kommune
Sunndal kommune (frem til RM 5-2020)
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Surnadal kommune
Tingvoll kommune
Tingvoll kommune

Øvrige
Eivind Ryste
Merete Maurset
Ellen Engdahl

Møre og Romsdal fylkeskommune
Prosjektleder Plansamarbeid Nordmøre
Daglig leder, referent

Innledere
Berit Brendskag Lied
Kjetil T. Fjalestad
Lena Waage
Hans Chr. Ofstad
Joakim Varvin
Kjetil Leirbekk
Alf Reistad
Jan Kåre Aurdal

Ass. fylkesmann
Prosjektleder Klimanettverk Nordmøre
Samhandlingssjef HMR
Prosjektleder SNR
Prosjektleder DMS Kristiansund
Ass. rådmann Averøy kommune
Daglig leder Romsdal regionråd
Daglig leder Sunnmøre Regionråd IKS
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SAKER
RM 1-2020

Ny organisering og strategi v/Ellen Engdahl

Daglig leder og ordførere orienterte om diskusjonene i kommunene, spesielt med hensyn på;
-

Antall politikere i representantskapet fra hver kommune
Prinsipiell diskusjon om flere kommuner kan bli medlem i nytt IPR

Anbefaling fra regionrådsmøtet er at;
-

Hver kommune har ett medlem i representantskapet, - enkel modell som gir størst slagkraft
Ordfører representerer sin kommune; - varaordfører som vara
IPR etableres med de 8 kommunene; - behov for samling
Ønske om sterkere samarbeid med regionrådene rundt oss
Navnet blir Nordmøre IPR
Bedre forankring mellom IPR og kommunene
Årlige felles formannskapsmøter vurderes

Vedtak
AU utarbeider felles saksfremlegg for videre politisk behandling i kommunene.
RM 2-2020 Klimanettverk Nordmøre
Kjetil Tore Fjalestad, leder Klimanettverk Nordmøre, orienterte om initiativ til ny søknad til
Miljødirektoratet om Klimasats-midler.

Vedtak
Regionrådsmøtet støtter opp om initiativet og tilslutter seg at det sendes søknad til
Miljøverndirektoratet om Klimasats-midler innen fristen 15.02.2020.
RM 3-2020

Fylkesmannens halvtime v/ass.fylkesmann Berit Brendskag Lied

Tema
-

-

Sikkerhet og beredskap; spesielt ift. corona-virus og verneutstyr, samt at «rød
værmelding» fra meteorologene videresendes kommunene
Klima; - prosjekt Tredriveren ift bygg i massivtre.
o Ikke dyrere løsning
o Kurs 23. mars i Kristiansund
o Muligheter for prosjektmidler fra fylkesmannen
Forventningsbrevet 2020; - akkurat sendt kommunene
Skjønnsmidler; - prosjektskjønnsmidler med søknadsfrist 1. juni 2020
o Fokus på;
 Ungt Entreprenørskap
 Bærekraft og klima
 Digitaliseringsarbeid
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-

-

Tilsynskalender 2020;
o Rådmann/kommunedirektør må søke om rolle i
tilsynskalenderen
Statsborgerseremoni; - Seremoni for Nordmøre og Romsdal 13. juni 2020 i Molde

RM 4-2020



Samhandling spesialist- og primærhelsetjenesten

Status reforhandling samarbeidsavtaler v/HMR samhandlingssjef Lena Waage, og Kjetil Leirbekk,
repr. for kommunene i forhandlingsutvalget
Status SNR inkl. DMS v/prosjektleder SNR Hans Chr. Ofstad og prosjektleder DMS Joakim Varvin

Det er lagt ny tidsplan for forhandlingene, som medfører at ny reforhandlet avtale ikke vil foreligge
før sent på høsten 2020.
Vedtak
Orienteringene tas til orientering.
Kjetil Leirbekk sender over forslag til sak for kommunestyrene med tanke på å flytte
opphørstidspunkt for dagens Samhandlingsavtale.

RM 5-2020

Tema samferdsel NTP

Daglig leder presenterte hovedtrekk i tema og prosjekter for innspill til NTP 2022 – 2033.
Frist 28.02.2020 for innspill til fylkeskommunen.
Vedtak
Regionrådsmøtet ber samferdselsgruppen utarbeide utkast til felles uttalelse til NTP basert på
tilsendt notat og innspill i møtet.

RM 6-2020

Samarbeid mellom regionrådene

Romsdal regionråd v/Alf Reistad og Sunnmøre regionråd v/Jan Kåre Aurdal orienterte om de aktuelle
samarbeidstema som regionrådene har diskutert, presentasjon vedlagt:
-

Fengselsstruktur
Kraftsituasjonen
Klimanettverk og bærekraft
Renovasjon
Helse
Godstransport på Raumabanen
Pålegg fra Fylkesmannen til 13 skipsverft og kartlegging av sjøbunnsforurensning og
tilhørende handlingsplan
Regionale hovedprioriteringer i NTP
Omdømme og rekruttering
o Bli med hjem
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I fellesskap har regionrådene i Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre utarbeidet følgende skisse til et
felles prosjekt:
-

Utvidet regionalt samarbeid for å styrke Møre og Romsdal

Skisserte formål:
1. Bli bedre kjent både i eget fylke og med regionrådene
- Felles møter mellom AU/styrene i regionrådene minst 2 ganger pr år på omgang, primært
kombinert med lokale arrangement eller begivenheter
- Bygge kunnskap om regionenes ståsted og utfordringer/muligheter
- Bygge gjensidig tillit
2. Felles innsats for regionale rammebetingelser med stor betydning for kommuner/næringslivet
 Felles uttalelser og opptreden overfor Storting og andre sentrale aktører for å
sikre gjennomslag for våre saker
3. Felles arbeid for å styrke alle regionene innen sentrale områder som;
 Kompetanseutvikling og rekruttering
 Flere statlige arbeidsplasser
 Omdømme og attraktivitet
 Fremtidens helsetjenester
 Klimasatsing og bærekraft
 Bidra til å bygge opp regionale/nasjonale fyrtårn innen spesielle områder…
Rekrutteringsmessen Bli med hjem i Oslo 16. april 2020
-

Nordmøre og Romsdal deltar med felles stand på samme måte som i 2019

Vedtak
Regionrådsmøtet støtter positivt opp om tettere samarbeid mellom regionrådene.

RM 7-2020

Referatsaker og uttalelser

Referatsak:


Høring av Skattelegging av havbruksvirksomhet NOU 2019:18

Vedtak om uttalelse om Rehabiliteringsprosjektet etter innspill fra Aure kommune




Forslag til uttale ble gjennomgått og vedtatt i møtet.
Justert vedtak ble godkjent av ordførerne pr mail 17.02.20, vedlagt
Uttalen er sendt HMR v/adm.dir. med kopi til Romsdal og Sunnmøre regionråd.
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