Innkalling til regionrådsmøte i
ORKidé - Nordmøre regionråd
Tid: 7. april 2017 kl. 0830 – 1400
Sted: Scandic Hotel Kristiansund
0830 – 0845
0845 – 0915
0915 – 1130
1245 – 1345
1345 – 1400

Velkommen - Ordfører og AU-leder
Del 1: Formalia
Del 2: Strategi og tilknyttede saker
Del 3: Aktuelle tema
Del 4: Andre saker

Velkommen til regionrådsmøtet!
Saksliste
Del 1: Formalia kl. 0845 - 0915
RM 5/2017
Godkjenning av innkalling
RM 6/2017
Aktuelle saker
RM 7/2017
Felles regionrådsmøter
RM 8/2017
Rådmannsutvalg
Del 2: Strategi og tilknyttede orienteringssaker kl. 0915 - 1130
RM 9/2017
Strategidokument 2017 - 2020 for ORKide – Nordmøre regionråd
RM 10/2017
Statlige arbeidsplasser
RM 11/2017
Campus Kristiansund – orientering om prosjektet v/prosjektleder Roland Mauseth
RM 12/2017
Forskningsmidler MobPro (tidl. VRI) v/Møreforsking Molde Gøril Groven
Del 3: Aktuelle tema kl. 1245 - 1345
RM 13/2017
Bergmesteren Raudsand AS – planer for deponi i Nesset kommune
Informasjon om planene ved Harald Storvik, adm. dir. Bergmesteren Raudsand AS
Innspill fra Knut A. Hjelt, Regionsjef havbruk midt, Sjømat Norge AS
Del 4: Andre saker kl. 1345 – 1400
RM 14/2017
Eventuelt
Oppsummering og avslutning – og GOD PÅSKE!

Med vennlig hilsen
ORKidé – Nordmøre regionråd

Roger Osen/sign.
Leder
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Saksdokumenter
RM 5/2017

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

RM 6/2017

Aktuelle saker
-

Møtekollisjon Dialogmøte HMR 7.april 2017
Møter med kommunene

Forslag til vedtak
Informasjonen tas til orientering.

RM 7/2017

Felles regionrådsmøter
Orkdalsregionen inviterer til felles regionrådsmøte i Kristiansund torsdag 8. og fredag
9. juni. KNN arrangerer Samferdselskonferansen 8. juni hvor flere kommuner deltar,
og fellesmøtet starter etter konferansen kl. 1700.
Administrasjonen samarbeider med daglig leder i Orkdalsregionen om det praktiske
knyttet til arrangementet.
Regionrådsmøtet bes om innspill til aktuelle tema for møtet.
Oversikt regionrådsmøter 2017:
Torsdag 8. juni kl. 1700 - fredag 9. juni 2017 kl. 1400
– fellesmøte med Orkdalsregionen
Torsdag 15. og fredag 16. juni 2017 – lunsj – lunsj (AU-møte 2. juni 2017)
Torsdag 12. og fredag 13. oktober 2017– lunsj – lunsj (AU-møte 6. oktober 2017)
Forslag til vedtak
Administrasjonen tar med innspillene fra regionrådsmøtet i det videre arbeidet.

RM 8/2017

Rådmannsutvalg
Det foreslås å aktivere et rådmannsutvalg med månedlige møter. Møtene kan holdes
den 3. fredagen i hver måned, noe som gir god flyt for å bringe saker inn for
påfølgende møte i Arbeidsutvalget. Administrasjonen er sekretær for
rådmannsutvalget.
Forslag til vedtak
Regionrådsmøtet anbefaler at rådmennene og administrasjonen avklarer organisering
av Rådmannsutvalget.

RM 9/2017

Strategidokument 2017 - 2020 for ORKide – Nordmøre regionråd
Arbeidsgruppen har revidert strategidokumentet etter høringsuttalelsene fra
kommunene. Revidert Strategidokument ble behandlet i AU 31.03.17 og oversendes
Regionrådsmøtet for vedtak.
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Bakgrunn
Strategidokument/handlingsprogram for regionrådet skal
rulleres. Nåværende handlingsprogram gjelder for 2012-2016.
Det har vært nedsatt en administrativ arbeidsgruppe bestående
av Roland Mauseth og Monika Eeg fra regionrådets sekretariat,
rådmann Knut Mostad fra Averøy kommune og Eivind Ryste fra
Møre og Romsdal Fylkeskommune (observatør i
Arbeidsutvalget). Ny daglig leder Ellen Engdahl har deltatt i
arbeidet fra og med høringsrunden i kommunene.
Strategidokumentet skal:
Fokusere på de overordnede utfordringene som er felles på tvers av kommunene.
Beskrive hvordan regionrådet kan utvikle sin arbeidsform for å sikre én felles
stemme i viktige saker.
Peke ut retning, hvilket medføre at man aktivt velger bort noe, for å lykkes med
det man vil aller mest.
Gi grunnlag for å utarbeide et årlig arbeidsprogram som konkretiserer hvordan
prioriterte tiltak skal gjennomføres.
Status
Arbeidsgruppen har vurdert høringsinnspillene fra kommunene og innarbeidet disse i
vedlagte reviderte forslag til Strategidokument. Oversikt over høringsinnspillene og
arbeidsgruppens kommentarer følger vedlagt. Det er kommet mange gode innspill fra
kommunene, og arbeidsgruppen har vurdert hvert innspill ut fra innhold:
Er allerede tilstrekkelig ivaretatt i strategidokumentet.
Innarbeides i den reviderte versjonen, enten i tekstdelen eller i formulering av
tiltakene.
Gir nye tiltak på tiltakslisten under de ulike satsingsområdene.
Er konkrete innspill som hører hjemme i det årlige Arbeidsprogrammet.
Høringsuttalelsene fra kommunene
Det er kommet tilbakemeldinger fra alle kommunene.
Kommunene ble spesielt bedt om å gi tilbakemelding på følgende tre spørsmål:
1. Strategien har fire satsingsområder: Vekst og nyskaping på Nordmøre, Utdanning
og kompetanseutvikling, Tjenestesamarbeid og innovasjon, og Samferdsel. Er
dette de fire viktigste satsingsområdene for Nordmøre? Hvis ikke, bør noen av
dem tas ut og noe annet legges til?
2. Vil de foreslåtte tiltakene bidra til å lykkes med hvert satsingsområde? Er de
realistiske? Er det andre tiltak som bør være med, og som er gjennomførbare med
de ressursene regionrådet rår over?
3. I strategien foreslås det å løfte regionrådsmøtet som den viktigste strategiske
arenaen i ORKidé. For å få det til bør de enkelte «regionrådsmedlemmenes rolle
først og fremst være å forvalte helhetsperspektivet for Nordmøre, og dernest egen
kommunes behov som en del av helheten» (side 4 i strategien). Er kommunene
enig i en slik rolleforståelse?
Tilbakemelding på de tre spørsmålene
1. Alle tilbakemeldingene fra kommunene har uttrykt støtte til de fire
satsingsområdene som de viktigste områdene.
2. Når det gjelder tiltakene under hvert satsingsområde har de fleste kommuner
meldt inn forslag til justeringer av opprinnelige tiltak og det er kommet nye forslag
til konkrete tiltak. Ingen har kommentert spesielt i hvilken grad forslagene er
realistiske eller gjennomførbare med ressursene regionrådet rår over.
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3. Av høringsuttalelsene som har meldt tilbake på dette
punktet har alle støttet opp om Regionrådets strategiske
funksjon med Regionrådsmøtet som den viktigste
strategiske arenaen i ORKidé. Det er enighet om at
Regionrådets overordnede rolle er å forvalte
helhetsperspektivet for Nordmøre og at det gir resultater
når kommunene står samlet bak initiativ og prioriteringer.
Regionrådet vil i sentrale saker søke å forankre initiativ og prosjekter ute i
kommunene i en tidlig fase på en hensiktsmessig måte. Regionrådsmedlemmene har
et naturlig ansvar for å informere inn i egne kommuner om relevante saker i
Regionrådet.
Videre arbeid med Arbeidsprogram
Arbeidsprogrammet skal rulleres årlig. Forliggende strategiplan inneholder 24 tiltak av
ulikt omfang. Det skal utarbeides et arbeidsprogram som i størst mulig grad inneholder
kvantifiserbare delmål, spesifiserte tiltak, tidshorisont og ansvar. Deretter må tiltakene
prioriteres ut fra betydning og hvor mye de bruker av tilgjengelige ressurser. AU skal
vurdere organiseringen av arbeidet og fungere som styringsgruppe.
Oppsummering av høringsuttalelsene
Følger i eget vedlegg.
Vedlegg:
 Revidert Strategidokument for ORKidé – Nordmøre Regionråd
(merket «Behandlet i AU 31.mars 2017 og Vedtatt i Regionrådet 07.april 2017»)
 Oversikt høringsuttalelser fra kommunene
Forslag til vedtak
Strategidokument ORKidé – Nordmøre næringsråd 2017-2020 datert 7.april 2017
vedtas.

RM 10/2017

Statlige arbeidsplasser
Kommunal- og moderniseringsdepartementet presenterte 17. februar 2017 sin plan for
lokalisering av statlige arbeidsplasser som del av «Berekraftige byar og sterke distrikt»
Meld St.18 (2016-2017).
I den anledning er det lagt frem en sak for fylkesutvalget 3. april 2017 om muligheter
for Møre og Romsdal.
Regionrådet støtter fullt opp om fylkets fokus på å arbeide for flere statlige
kompetansearbeidsplasser til Møre og Romsdal. Nordmøre regionråd har i sin nye
strategi vektlagt økt antall offentlige arbeidsplasser som et sentralt tiltak for et attraktivt
og mangfoldig arbeidsmarked for Kristiansund og Nordmøre på kort og lang sikt.
AU behandlet saken i møte 31.03.17. Kommunene oppfordres til å vurdere fag/kompetansemiljø i egen kommune som kan være aktuelle for tilflytting av statlige
arbeidsplasser.
Forslag til vedtak
I tråd med vedtatt strategiplan vil ORKide - Nordmøre regionråd ha spesiell
oppmerksomhet på å få flere offentlige kompetansearbeidsplasser til Kristiansund og
Nordmøre. I tråd med fylkeskommunens planer, oppfordres kommunene til å melde
inn aktuelle fag-/kompetansemiljø i egen kommune som kan utgjøre et godt grunnlag
for tilførsel av relevante arbeidsplasser/miljø som i dag er lokalisert i Oslo.
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RM 11/2017

Campus Kristiansund
Orientering om prosjektet v/prosjektleder Roland Mauseth
Forslag til vedtak
Orienteringen tas til orientering.

RM 12/2017

Forskningsmidler MobPro (tidl. VRI)
v/Gøril Groven, Møreforsking Molde
Gjennom MobPro kan det gis støtte til bedrifter og kommuner for mindre
forskningsbaserte forprosjekter som bidrar til innovasjon og videre forskning innenfor
«muliggjørende teknologier» og «bærekraftige og smarte løsninger».
Forslag til vedtak
Orienteringen tas til orientering.

RM 13/2017

Bergmesteren Raudsand AS – planer for deponi av i Nesset kommune
Informasjon om planene ved Harald Storvik, adm. dir. Bergmesteren Raudsand AS
Innspill fra Knut A. Hjelt, Regionsjef havbruk midt, Sjømat Norge AS
Forslag til vedtak
Orienteringen tas til orientering.

RM14/2017

Eventuelt

Oppsummering og avslutning

GOD PÅSKE!
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