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Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for kommuneutvikling 03.06.2020 32/20 

2 Kommunestyre 23.06.2020 22/20 

 
 

Hovedutvalg for kommuneutvikling har behandlet saken i møte 03.06.2020 sak 32/20 
 

Møtebehandling 

Aure Høyre synes det er beklagelig at Ordfører og Rådmann ikke involverer og gir øvrige politikere 
anledning til å delta i prosessen med innspill og utarbeidelse av høringsuttalelse til NTP. 
 
Rådmannens innstiling tas opp til votering. 
 

Votering 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Hovedutvalg for kommuneutviklings innstilling  

Aure kommune slutter seg til uttalelse av 28.02.2020 fra Orkide – Nordmøre regionråd – «Innspill til 
prioriteringer til transportområdet NTP 2022 – 2033». Kommunen slutter seg også fellesuttalelse fra 
Orkide og Orkdalsregionen. 
 
 
 
 

 

Kommunestyre har behandlet saken i møte 23.06.2020 sak 22/20 
 

Møtebehandling 

Aure Høyre synes det er beklagelig at Ordfører og Rådmann ikke involverer og gir øvrige politikere 
anledning til å delta i prosessen med innspill og utarbeidelse av høringsuttalelse til NTP. 
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Votering 

Hovedutvalg for kommuneutvikling sin innstilling ble vedtatt enstemmig. 
 

Kommunestyres vedtak  

Aure kommune slutter seg til uttalelse av 28.02.2020 fra Orkide – Nordmøre regionråd – «Innspill til 
prioriteringer til transportområdet NTP 2022 – 2033». Kommunen slutter seg også fellesuttalelse fra 
Orkide og Orkdalsregionen. 
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Rådmannens innstilling: 
Aure kommune slutter seg til uttalelse av 28.02.2020 fra Orkide – Nordmøre regionråd – «Innspill til 
prioriteringer til transportområdet NTP 2022 – 2033». Kommunen slutter seg også fellesuttalelse fra 
Orkide og Orkdalsregionen.  

 

Saksopplysninger 
Saken gjelder: 

Uttalelse til Nasjonal Transportplan 2022 – 2033, frist fra Samferdselsdepartementet er satt til 
1.juli. Møre og Romsdal fylkeskommune har som et ledd i prosessen invitert kommunene til å 
komme med innspill og anmodet om at innspillene samordnes gjennom regionrådene. 

Vurdering 
Nasjonal transportplan legger føringer for «de store pengene» som skal brukes på 
samferdselssektoren. Det er viktig at å ha denne forståelsen som bakgrunn for lokale/regionale 
uttalelser. 

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterte kommuner til å komme med innspill til 
prioriteringer i transportområdet for NTP 2022 – 2033. Det ble anmodet om at kommunene 
samordnet sine innspill gjennom regionrådene.  

Aure kommune har i fulgt opp dette ved å delta i utarbeidelsen av felle uttalelsen som er gitt 
fra Orkide/regionrådet. 

Milepæler i prosessen i Orkide for å komme fram til fellesuttalelsen; 
 

- Invitasjon til alle kommuner fra fylkeskommunen datert 9.12.19 om å komme med 
innspill.  

- 16.12.19 Mail fra fylkeskommunen til regionrådet om å samle kommunene i ett felles 
møte med informasjon og diskusjon 

- 08.01.20 Prosessen for innspill til NTP ble behandler i AU, innkalling vedlagt. 
Vedtaket ble å avholde fellesmøtet med fylkeskommunen 29.1.20. 

- 29.01.20 Avholdt møte om NTP med deltakere fra fylkeskommunen, næringsliv og 
kommunene. 

- 31.01.20 Felles NTP-møte mellom regionrådet og Orkdalsregionen hvor 
fylkeskommunene også deltok.  

- 14.02.20 Regionrådsmøte der med innspill og diskusjon om hovedinnspill  
                  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.  

 
- 25.02.20 Forslag til høringsuttalelse til NTP sendt ordførerne, som innkalling til 

Teams-møte.  
- 26.02.20 Teams-møte med ordførerne.  
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- 27.02.20 Utsendelse av revidert forslag til ordførerne for kritisk gjennomgang 
- 28.02.20 Oversendelse av endelig høringsuttalelse til fylket m fl. 

I februar har det vært løpende dialog med Orkdalsregionen for å få til en felles uttalelse. 
Daglig leder ble sykemeldt, og uttalelsen ble først oversendt fylket ganske nylig 
 

Aure kommune har deltatt og bidratt til innholdet i felles uttalelsen. Både rådmann og 
ordfører har ligget tett på prosessen. 

Aure kommune har løftet fram og fått inn følgende lokale samferdselsprosjekt i felles 
uttalelsen fra Ordide. 

 

➢ Realisering av ferge Aure – Hitra og utvikling av Kystekspressen med miljøferger/-
hurtigbåter. Jfr. pkt. 2 på side 3 i fellesuttalelsen. 

➢ Fergefri ytre kystvei langs Nordmøre med tunnel under Talgsjøen og Edøyfjorden. Jfr. 
pkt. 1 på side 9 i fellesuttalelsen. 

➢ Realisering av ferge Aure – Hitra medfører at fylkeskommunen oppgraderer fylkesvei 
680 over Skardsøya for å legge til rette for fremtidig trafikk. 

I tillegg til fellesuttalelsen fra Orkide har Orkide og Orkdalsregione sendt en felles uttalelse til 
samferdeselssjefen i Møre og Romsdal, uttalelsen er vedlagt. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at Aure kommune har fått inn sentrale samferdselsprosjekter 
som er svært viktig for Aure og Nordmøre i fellesuttalelsen. Det vil være viktig i det videre 
arbeidet med realisering av prosjektene at fokus på disse prosjektene opprettholdes. 

Selv om uttalelsen fra regionrådet er oversendt Fylkeskommunen, så vil det være en styrke at 
Aure kommune på egen hånd slutter seg til uttalelsen gjennom eget vedtak. 

 

Vedlegg 
Felles innspill til NTP fra regionrådene på Nordmøre og Orkdalsregionen.pdf 
Innspill til NTP fra ORKide - Nordmøre Regionråd sign.pdf 
Nasjonal transportplan 2022-2033- invitasjon til å komme med innspel om prioriteringar på 
transportområdet 

 
RETT UTSKRIFT 
DATO 25.juni.2020 
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