1

Styret i ROR 2020
Styresammensetning i ROR 2020:
• Torgeir Dahl, leder
• Geir Inge Lien, nestleder
• Yvonne Wold, styremedlem
• Per Sverre Ersvik, styremedlem
• Ingrid Husøy Rimstad, styremedlem
I tillegg har Tove Henøen og Odd Jørgen Nilssen møtt fast som observatører i styret.
Styret har i 2019 avholdt 9 styremøter i tillegg til et felles styremøte sammen med Sunnmøre
Regionråd.
Pga. Covid-19 har det i tillegg vært gjennomført en rekke digitale ordførermøter for oppdatering og
koordinering i forbindelse med den ekstraordinære situasjonen.
Alle saklister og referat fra styremøtene ligger på nettsiden til ROR.

Daglig leder
Alf Reistad er ansatt som daglig leder.
I tillegg er han, i sin funksjon i ROR, også styremedlem i Møreaksen AS og daglig leder i
Langfjordforbindelsen AS.

Innledning
Covid-19 har medført endringer i planlagte aktiviteter i ROR, og mange møter har blitt gjennomført
digitalt i stedet for fysiske samlinger. Dette har sine ulemper, men har samtidig i all hovedsak fungert
bra.
Større samlinger som f.eks. Rundebordskonferansen under Moldejazz, årlig samhandlingsseminar
mellom Molde sjukehus og ROR-kommunene, møte med Mørebenken på Stortinget samt
medlemsmøte i ROR som var planlagt i Rauma i juli ble avlyst.
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Medlemsmøter
Til medlemsmøtene som arrangeres inviteres Statsforvalteren, Møre og Romsdal Fylkeskommune, KS
Møre og Romsdal i tillegg til Høgskolen i Molde.
Statsforvalteren holder under hvert møte innlegg om aktuelle saker fra embetet.
Medlemsmøter i 2020:
• 13. mars
Medlemsmøte i forbindelse med årsmøte (Molde) - avlyst
• 4. - 5. juni
Medlemsmøte (Rauma) - avlyst
• 23. oktober
Medlemsmøte (Molde) – kombinasjon av fysisk og digitalt møte
Tema under medlemsmøtet i oktober:
• Kraftsituasjonen inkludert innlegg fra Istad og Statnett
• Omorganiseringen av politiet i Møre og Romsdal
• Høgskolen i Molde – fokus på ny samarbeidsavtale og behovet for å utdanne flere sjuke- og
vernepleiere
• Klima og bærekraft inkludert Klimanettverk Romsdal, «Berekraftfylke Møre og Romsdal» og
Smart Molde

Sekretariatsfunksjoner
Daglig leder i ROR har hatt sekretariatsfunksjon i følgende møtearenaer:
• Månedlige kommunedirektørmøter inkludert styringsgruppemøter for Helseplattformen
• Lokalt Samhandlingsutvalg Molde Sjukehus
• Fellesmøter mellom Lokalt Samhandlingsutvalg Molde Sjukehus og Lokalt
Samhandlingsutvalg Kristiansund Sjukehus
• Årlig samarbeidsmøte mellom ROR-kommunene og Høgskolen i Molde
• Klimanettverk Romsdal med fokus på klimaregnskap og -budsjettering
Lokalt Samhandlingsutvalg (LSU)
Møtene i LSU Molde har historisk i stor grad vært en møteplass for rapportering og
informasjonsutveksling, og mindre en arena for konkrete forbedringer. I 2020 ble både mandatet og
arbeidet som er utført i utvalget evaluert. Konklusjonen var at mandatet er for omfattende, uklart og
med for lite fokus på å skape bedre samarbeid og forbedringer i grensesnittet mellom spesialist – og
kommunehelsetjenesten.
Under mottoet fra ord til handling utarbeidet LSU Molde et forenklet mandat, som nå er innarbeidet
i ny Samarbeidsavtale mellom HMR og kommunene i fylket.
På bakgrunn av disse punktene, og kartlegging av forbedringsområder, ble det etablert 4 konkrete
forbedringsprosjekt med representanter fra sjukehuset og kommunene. I det ene prosjektet, som har
som mål å øke antall uteksaminerte sjuke- og vernepleiere, er også Høgskolen i Molde representert.
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Årlig samarbeidsmøte mellom ROR-kommunene og Høgskolen i Molde
I regi av ROR ble det i 2020 framforhandlet en ny samarbeidsavtale mellom ROR-kommune og
Høgskolen i Molde. I denne avtalen er det beskrevet et årlig samarbeidsmøte mellom partene, blant
annet for at kommunene kan melde inn ønske om nye kurs- og studietilbud.
I begynnelsen av desember ble det første møtet gjennomført med følgende saker på dagsorden:
• Samarbeid om utdannelse av flere sjuke- og vernepleiere
• Framtidens sjukepleiere
• Kursprogram for omstilling i offentlig sektor
• Samarbeid om masteroppgaver i kommunene
Klimanettverk Romsdal
Med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet ble Klimanettverk Romsdal opprettet i 2020. Dette er et
samarbeid mellom kommunene, og med faglig bistand fra Fylkesmannen (Statsforvalteren) og
fylkeskommunen.
Det første året har en fokusert på kompetanseoppbygging rundt miljøregnskap for kommunene som
organisasjon og kommunene som samfunn. I tillegg har det vært gjennomført en rekke seminar om
klimaarbeid, inkludert utarbeidelse av klimaregnskap og -budsjett.
I slutten av januar 2021 skal Miljødirektoratet, i samarbeid med fire kommuner, legge fram en ny
veileder for klimaregnskap og -budsjettering. Planen er at Klimanettverk Romsdal skal planlegge
videre aktivitet på bakgrunn av denne veilederen.
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Høringer og uttalelser fra ROR
Styret i ROR har gitt uttalelser om følgende saker i 2020:
• Innspill til rulleringen av Nasjonal transportplan 2022-2033 i samarbeid med Sunnmøre
Regionråd og NHO Møre og Romsdal
• Høringsuttalelse til NOU 2019 17 Domstolstruktur - forslag om endringer i rettskretsene og
domstolloven
• Brev til statsminister Erna Solberg ang. Maritim næring i samarbeid med Sunnmøre
Regionråd
• Høringsuttalelse angående revidert nasjonalbudsjett om innføring av produksjonsavgift for
norsk havbruk og forslag om endringer i fordelingsnøkkelen for Havbruksfondet i samarbeid
med Sunnmøre Regionråd
• Brev til Helse Midt-Norge RHF med krav om rettmessig fordeling mellom helseforetaka i
forbindelse med innføringen av Magnusen2-modellen i samarbeid med Nordmøre IPR og
Sunnmøre Regionråd
• Høringsuttalelse til Møre og Romsdal fylkeskommune i forbindelse med forslag til reduksjon
av rutetilbudet for hurtigbåter og ferger i 2021
• Brev til Helse Midt-Norge RHF om ny finansieringsmodell i Helse Midt-Norge
• Brev til Møre og Romsdal fylkeskommune angående retablering av YSK-tilbud i Romsdal fra
skoleåret 2021/22
• Brev til politimesteren angående omorganisering av politiet i Møre og Romsdal
• Høringsuttalelse til KS Møre og Romsdal angående forslag om felles kommunal
samhandlingsressurs i fylket
• Henstilling om at NVE avviser Statnett sitt ønske om omklassifisering og salg av 132 kV-nettet
i Møre og Romsdal.
Alle høringene/uttalelsene er godkjent av styret, og de fleste er i tillegg sendt til media. Flere av
høringene har blitt redaksjonelt omtalt i Romsdals Budstikke, NRK Møre og Romsdal og andre
medier.
Alle høringene/uttalene ligger på nettsiden til ROR.

Prosjekt
Prosjekt som ROR har hatt en koordinerande rolle i gjennom 2020:
• Innspill til NTP 2022-33.
Felles innspill til rulleringen av NTP i samarbeid med NHO Møre og Romsdal og Sunnmøre
Regionråd, inkludert deltakelse i møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide.
• Godstransporten på Raumabanen.
Arbeidet har resultert i at godstransporten startes opp av Onrail i løpet av våre 2021.
Arbeidet utført i samarbeid med Rauma kommune, Sunnmøre Regionråd, LO, NHO og
transportselskapet Freja.
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Pålegg fra Fylkesmannen til 13 skipsverft om kartlegging av sjøbunnsforurensing og
tilhørende handlingsplan.
Omfattende arbeid på dette området også i 2020, uten at myndighetene har kommet med
noen avklaring. Saken ble lagt fram for klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på et
digitalt møte høsten 2020. Arbeidet har vært utført i samarbeid med verftene, Norsk
Industri, LO, NHO og Sunnmøre Regionråd.
Helseplattformen
Stor aktivitet i dette prosjektet.
Prosjektleder: Helge Storøy.
Interkommunalt samarbeid – psykisk helsearbeid for voksne
Redusert aktivitet i 2020 pga. Covid-19.
Prosjektleder: Ragnhild Naas.

Prosjekt hvor ROR har vært deltaker i 2020:
• Prosjektgruppe for økning av antall statlige arbeidsplasser i regi av Møre og Romsdal
fylkeskommune og i samarbeid med Fylkesmannen, Orkidé og Sunnmøre Regionråd. Her har
det vært lav aktivitet i 2020 pga. omorganisering i fylkeskommunen.
• Prosjektgruppe for DMS Kristiansund.
• Observatør i styret for Molde lufthavnutvikling.
Utvalg av øvrige saker som ROR har vært involvert i:
• Fengselsstruktur i Møre og Romsdal i samarbeid med Sunnmøre Regionråd
• Omorganisering av Kriminalomsorgen i samarbeid med Sunnmøre Regionråd og Nordmøre
IPR
• Domstolstruktur (tingrett og jordskifterett) inkludert rettslokaler i Molde
• Forslag om nedleggelse av Trafikkstasjonen i Årødalen
• E136 Romsdalen
• E39 Ålesund – Molde, Møreaksen
• E39 Lønset-Hjelset
• Langfjordforbindelsen
• Kraftsituasjonen for Romsdal og Nordmøre
• SNR – det nye akuttsjukehuset med traumefunksjoner på Hjelset
• Reforhandling av samarbeidsavtalen med HMR
• Rehabiliteringstilbudet i Møre og Romsdal
• Felles legevakt
• Forslag fra KS om felles kommunal helseressurs i fylket
• Marine grunnkart
• Fergetilbudet
• Hydrogen
• Kontaktmøte Gass med fokus på aktiviteten i tilknytning til Nyhamna
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Kommentarer til regnskapet
For 2020 var det for ROR, eksklusiv Helseplattformen, budsjettert et negativt resultat på NOK
191.000,-. Pga. Covid-19 har aktivitetsnivået vært noe lavere en planlagt på en del områder. Dette er
har medført noe mindre utgifter, men også mindre inntekter da flere aktiviteter og prosjekt var
budsjettert delfinansiert med eksterne støttemidler. Driftsresultatet ble på NOK 79.304,09. I tillegg
har det vært underforbruk i arbeidet med Helseplattformen på NOK 425.680,61
Prosjektet Utvidet interkommunalt samarbeid ble avsluttet i 2020, og tilhørende fond på NOK
55.314,96 ble overført til ordinært driftsfond. Driftsfond for Heleplattformen ble tilført NOK
425.680,61 og er pr. 31.12.2020 på NOK 495.624,05. Dette resulterte i at den totale
fondsavsetningen i ROR, inkludert Helseplattformen, økte fra NOK 4.604.879,22 til NOK 5.109.863,92
i løpet av regnskapsåret.
I prosjektet Helseplattformen var det i 2020 budsjettert med et underskudd på kr. 25.000, men endte
med et overskudd på kr. 485.000, inkludert overføring av ca. kr. 70.000 fra 2019. Årsaken til det store
overskuddet er at prosjektleder ble utlånt på 50% til Trondheim kommune i perioden mars til og med
desember, for å bistå i det midt-norske prosjektkontoret for Helseplattformen som Trondheim driver
med midler fra Statsforvalterne i de to fylkene. Denne ordningen vil fortsette i 2021, og de oppsparte
midlene vil benyttes til å finansiere en prosjektkoordinator i tillegg til prosjektleder. Dette for å dekke
det kommende behovet for prosjektkoordinering både mellom kommuner, i hvert kommuneprosjekt
og overfor det midt-norske prosjektet.

Forslag om omorganisering
Etter at kommuneloven ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at regionråd må omdannes til kommunalt
oppgavefellesskap eller interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til annen
selskapsform (IKS, AS elle SA) senest fire år etter at kommuneloven trådte i kraft.
Styret innstiller på at Romsdal Regionråd omdannes til Romsdal Interkommunalt Politisk Råd
(Romsdal IPR).
Daglig leder har i samarbeid med styret, og etter dialog med Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, utarbeidet utkast til Samarbeidsavtale for Romsdal IPR med
tilhørende logo. Utkastet legges fram til diskusjon i årsmøte i mars 2021 før behandling i de
respektive medlemskommunene.
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Styrets kommentarer
Aktiviteten i 2020 har blitt påvirket av Covid-19 situasjonen. Selv om ikke alle planlagte aktiviteter har
latt seg gjennomføre, har man i stor grad lykkes med å tilpasse seg situasjonen.
Omorganiseringer i statlige virksomheter pågår for fullt, og medfører at statlige arbeidsplasser i
Molderegionen er under kontinuerlig press. I tillegg arbeider sterke krefter for å flytte ut andre
offentlige arbeidsplasser fra Molderegionen til andre deler av fylket. I tillegg til selve arbeidsplassene
representerer dette i mange tilfeller dårligere tjenester for innbyggerne i Romsdal. Styret er opptatt
av å videreføre og styrke arbeidet med å sikre offentlige arbeidsplasser og funksjoner i regionen
Planen for fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset var byggestart på tampen av 2020.
Dessverre kom det nok en utsettelse gjennom at helseforetakets avtale med Skanska ble kansellert.
Byggestart er nå planlagt innen sommeren 2021, og at det nye akuttsjukehuset med
traumefunksjoner på Hjelset blir bygd med funksjoner og kapasitet som opprinnelig planlagt.
Sjukehussaken medfører betydelige spenninger i Møre og Romsdal, og har også påvirket samarbeidet
mellom regionrådene.
Det er tidligere dokumentert av Romsdals Budstikke at Romsdal har vært taperen i fylket mht. større
veg- og broprosjekt. Som så ofte før har samferdsel vært et prioritert arbeidsområde for ROR også
det siste året. Arbeidet med Møreaksen, E136 Romsdalen, Lønset-Hjelset og godstransport på
Raumabanen har vært prioritert høyt gjennom året. Det er med glede styret registrerer positivt
resultat for de to siste prosjektene. Styret vil, sammen med NHO Møre og Romsdal og Sunnmøre
regionråd, aktivt arbeide for å få de to første prosjektene prioritert i NTP for perioden 2022-33.
Styret har vært opptatt av at ROR-samarbeidet må prioritere arbeidet med myndighetskontakt,
inkludert politisk dialog på både nasjonalt- og fylkesnivå. Styret, i samarbeid med daglig leder, har i
tillegg valgt å prioritere et tett og konstruktivt samarbeid med de øvrige regionrådene. For å få
gjennomslag for viktige nasjonale prosjekt, er det avgjørende viktig at fylket står samlet.
Den nye kommuneloven medfører endringer for organisering av regionrådene. Styret i ROR innstiller
på omorganisering til et Interkommunalt politisk råd (IPR). Ny samarbeidsavtale legges fram til
behandling under årsmøtet i 2021.
Pga. den nye organiseringen kan ikke kommunedirektørene ha en formell rolle i IPR’et, men det
konstruktive samarbeidet mellom politisk- og administrativ ledelse søkes videreført gjennom
regelmessige samarbeidsmøter i Romsdal IPR, og som erstatter tidligere medlemsmøter i ROR.
Styret forventer at deler av 2021 vil bli sterkt påvirket av Covid-19, og man heller ikke første halvår
får gjennomført større fysiske seminar og samlinger på linje med tidligere år.
Styret takker daglig leder, prosjektledere, medlemmer og vertskommunene for innsatsen og
samarbeidet i 2020!
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Molde, 29.01.2020
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