Behandling i Fylkesutvalet - 26.10.2015
Iver Nordseth (V) fremma følgjande forslag:
«Tilleggsavsnitt "fergedrift":
Raskere fornyelse av fergeflåten!
Som landets største fergefylke - med 22 fylkesveg- og 4
riksvegfergestrekninger - opplever vi til stadighet at flere
enkeltstrekninger er utsatt for forskjellige tekniske problemer pga gammelt
og utrangert fergemateriell, der en ofte må vente alt for lenge på deler
mv. Dette i tillegg til manglende reservemateriell. Konsekvensene er store
framkommelighetsutfordringer for befolkning og et verdiskapende
næringsliv.
MRFK krever derfor at staten stiller midler til rådighet for bygging av nye
ferger med nasjonale teknologi- og utslippskrav. Dette vil bidra til langt
bedre framkommelighet for innbyggere og næringsliv, gi god klimaeffekt
gjennom innfasing av nullutslippsteknologi, samt gi oppdrag til
høykompetente skipsverft langs kysten i ei utfordrende tid med minkende
offshoremarked.»
Steinar Reiten (KrF) fremma følgjande forslag på vegner av seg sjølv, Charles
Tøsse (H) og Frank Sve (FRP):
«Nytt tinghus i Molde må få startbevilgning på 22 mill kr i 2016. Statsbygg
leverte allerede i 2012 et ferdig forprosjekt for nytt tinghus i Molde, der
Romsdal tingrett, Frostating lagmannsrett og Romsdal jordskifterett blir
samlokalisert i et nytt og tidsmessig bygg. Tomtegrunn er klarert og
regulert, så dette er et gryteklart prosjekt som kan igangsettes så snart det
blir gitt startbevilgning. Total kostnadsramme er beregnet til 221 mill kr. Det
prosjekterte tinghuset i Molde er pr i dag det eneste som er klart for
bygging i Norge. Den nåværende lokaliseringen i fylkeshuset blir beskrevet
som svært utilfredsstillende, blant annet med manglende avskjerming av
rettssalen som brukes av alle tre rettsinstanser.»

AP v/Per Vidar Kjølmoen fremma følgjande forslag:
«Et enstemmig utdanningsutvalg sluttet høsten 2013 seg til en søknad om
landslinjetilbud innen Tilkomstteknikk og Fjellsport ved Rauma vgs. Møre og
Romsdal har lange tradisjoner på dette området, noe som har dannet
grunnlag for flere bedriftsetableringer og et internasjonalt anerkjent miljø for
fjellsport. Slik kompetanse er også svært etterspurt av næringslivet i Møre
og Romsdal. Møre og Romsdal fylkeskommune ber derfor om at dette
landslinjetilbudet blir prioritert i neste års statsbudsjett.»
Votering:
Fylkesordføraren og fylkesrådmannen vil utarbeide eit korrigert forslag til uttale til
statsbudsjettet 2016 på bakgrunn av drøftingane i møtet. Uttalen blir sendt til
fylkesutvalet sine medlemer til gjennomgang før innsending.
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