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Protokoll styremøte ROR 18. desember 2020 

Sted:  Molde rådhus 

Dato: 18. desember 2020 

Tid: Kl. 09.00-11.30 

Tilstede: Torgeir Dahl, Yvonne Wold, Geir Inge Lien og Ingrid Husøy Rimstad  

Observatører: Odd Jørgen Nilssen 

Administrasjon: Alf Reistad 

Fravær: Per Sverre Ersvik og Tove Henøen (observatør) 

 

Saker til behandling 

 

Sak 80/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

                          Vedtak: 

Styret godkjenner innkalling og dagorden. 

 

Sak 81/20 Godkjenning av referat fra styremøte 27. november 2020                       

Vedtak: 

Styret godkjenner referat fra styremøte 27. november 2020. 

 

Sak 82/20 Forslag fra KS om felles kommunal samhandlingsressurs i fylket 

Det ble innledningsvis orientert om at Sunnmøre Regionråd har snudd i saken, og 

ikke ønsker at det skal opprettes en felles kommunal samhandlingsressurs for fylket. 

 

ROR har vært skeptisk, men avventende til behovet for en felles 

samhandlingsressurs. Etter gjennomgang av framlagt rapport, som KS Møre og 

Romsdal har fått utarbeidet av Møreforsking, konkluderte styret med at en ikke ser 

behov for en slik funksjon. 
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Vedtak: 

Styret i ROR støtter framlagt utkast til tilbakemelding til KS på forslaget om felles 

kommunal samhandlingsressurs for Møre og Romsdal. 

 

Sak 83/20 Politiet – overgang fra fire til to geografiske driftsenheter  

På bakgrunn i vedtak under forrige møte ble det lagt fram utkast til ny hevdelse til 

politimesteren i saken.  

Vedtak: 

Styret godkjenner utkast til henvendelse til politimesteren med de endringer som 

framkom i møtet. 

 

Sak 84/20 Kriminalomsorgen 

På bakgrunn i vedtak under forrige møte tok ROR initiativ til en felles høringsuttalelse 

fra fylkeskommunen og de tre regionrådene i fylket angående forslag om 

omorganisering av Kriminalomsorgen.  

Det ble utarbeidet et utkast i samarbeid med regionrådene. Deretter ønsket 

fylkeskommunen å inkludere et innspill om lokalisering av en nasjonal enhet for 

administrative fellestjenester i Kriminalomsorga lagt til Kristiansund.  Dette ble så 

frafalt, og det har nå kommet ny tilbakemelding fra fylkeskommunen om at man 

ønsker at hver av partene sender inn separate høringsuttalelser. Fylkesordføreren 

har innkalt til et koordineringsmøte om saken i begynnelsen av januar 2021. 

Vedtak: 

Styret ber daglig leder lage utkast til høringsuttalelse som legges fram for 

styrebehandling. 

 

Sak 85/20 Forslag om omklassifisering og salg 132 kV-nett   

Det vises til tema under ROR sitt medlemsmøte i høst, der Statnett orienterte om 

kraftsituasjonen og arbeidet med ulike tiltak. 

Statnett ønsker å omklassifisere og selge deler av sitt 132 kV-nett i Romsdal, før de 

har en langsiktig løsning på kraftforsyningen til regionen på plass. En slik tillatelse fra 

myndighetene vil også medføre økte nettkostnader for alle forbrukere i regionen – 

uten at forsyningssikkerheten blir forbedret. 
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Administrasjonen sitt utkast til henstilling til NVE, der en imøtegår Statnett sin 

argumentasjon, ble gjennomgått og drøftet. 

Vedtak: 

Styret godkjenner framlagt henstilling til NVE om å avvise Statnett sitt ønske om 

omklassifisering og salg av deler av 132 kV-nettet i Møre og Romsdal. 

 

Sak 86/20 Etablering av Romsdal Interkommunalt politisk råd. 

I henhold til tidligere vedtak og tilbakemeldinger ble oppdatert utkast til 

Samarbeidsavtale for Romsdal IPR framlagt og drøftet. Målet er at en har kommet så 

langt med kommunal behandling i medlemsmøtene slik at Romsdal IPR kan etableres 

på årsmøtet i ROR fredag 5. mars. 

Tre oppdaterte logo-forslag ble presentert for diskusjon. 

Vedtak: 

Styret gir tilbakemelding på framlagt utkast til samarbeidsavtale innen utgangen av 

fredag 7. januar. Daglig leder får deretter i oppgave å koordinere innspillene og legge 

fram en oppdatert utgave. Denne legges fram for behandling i formannskapene i 

ROR-kommunene i slutten av januar.   

Styret godkjenner logo alternativ nr 3 som logo for Romsdal IPR.  

 

Sak 87/20 Høringsuttalelse angående ny utsettelse av byggestart for SNR  

Det ble vist til sak 75/20 A og det faktum at prosjektledelsen for Sjukehuset 

Nordmøre og Romsdal ikke har kommet til enighet med Skanska om totalentreprisen. 

Avstanden mellom kostnadsrammen og Skanska sitt tilbud er, etter de signaler som 

er gitt, over det kostnadsgapet en hadde forrige gang prosjektet ble stoppet. 

Med bakgrunn i høringsuttalelse fra Molde kommune ble det lagt fram utkast til 

høringsuttalelse fra ROR.  

Vedtak: 

Styret støtter høringsuttalelsen fra Molde kommune, men ROR overlater det til 

kommunene å sende inn sine høringsuttalelser.  

 

  



 

4 
 

Sak 88/20 Innspill til Handlingsplan 2021 

Handlingsplanen for 2020, med kommentar på status for utført arbeid, ble framlagt. 

Vedtak: 

Styremedlemmene får frist til fredag 22. januar med å komme med innspill til 

prioriteringer for handlingsplanen for 2021. Daglig leder får i oppdrag å sy sammen 

innspillene og utarbeide utkast til ny handlingsplan til neste styremøte. 

 

Sak 89/20 Møteplan for første halvår 2021 

Forslag til vedtak: 

Styret fastsetter følgende møteplan for første halvår 2021: 

• Fredag 29. januar 12.00-16.00 – Styremøte 

• Fredag 5. mars - Medlemsmøte og Årsmøte 

• Fredag 26. mars 12.30-16.00 – Styremøte 

• Fredag 30. april 09.00-12.00 – Styremøte  
(Representantskapsmøte i RIR fra kl 13.00 i Årødalen) 

• Fredag 28. mai 12.00-15.00 

• Torsdag 10. juni fredag 11. juni – Medlemsmøte på Åndalsnes 
 

Etter samtale med RIR foreslås allerede nå også et møte på høsten: 

• Fredag 15. oktober 09.00-12.00 – Styremøte (det foreslås i tillegg 

representantskapsmøte i RIR fra kl. 13.00 i Årødalen – godkjennelse av budsjett) 

 

Sak 90/20 Eventuelt 

  Ingen saker til behandling. 

 

Torgeir Dahl (sign) Alf Reistad (sign) 
 


