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Protokoll styremøte ROR 25. september2020 

Sted:  Molde rådhus 

Dato: 25. september 2020 

Tid: Kl. 09.00-12.00 

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

Ersvik 

Observatører: Tove Henøen og Odd Jørgen Nilssen  

Administrasjon: Alf Reistad 

 

Saker til behandling 

 

Sak 60/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

                          Vedtak: 

Styret godkjenner innkalling og dagorden. 

 

Sak 61/20 Godkjenning av referat fra styremøte 21. august 2020 

Vedtak: 

Styret godkjenner referat fra styremøte 21. august 2020. 

 

Sak 62/20 Daglig leder orienterer  

  Daglig leder ga orientering om aktiviteten siden forrige møte. 

Vedtak: 

Styret i ROR tak saken til orientering og ber daglig leder henstille LSU Molde om å ta 

opp organisering av den lokale rehabiliteringstjenesten som egen sak. Styret i ROR 

ber om at ordførerne i Hustadvika, Molde og Rauma blir invitert som observatører til 

styremøter i Langfjordforbindelsen AS.   
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Sak 63/20 Status for etableringen av Romsdal Interkommunale Politiske Råd (IPR) 

Det ble vist til sak 45/20 og Samarbeidsavtale for Nordmøre Interkommunalt Politisk 

Råd. I tillegg ble det orientert om at administrasjonen på nytt har tatt kontakt med 

KMD om spørsmålene rundt valg av representanter fra kommunene til IPR samt 

etablering av styre versus representantskap.  

Vedtak: 

Styret ber daglig leder om å utarbeide utkast til ny samarbeidsavtale for framleggelse 

under årsmøte i 2021.  

 

Sak 64/20 Marine grunnkart 

Det ble vist til sak 56/19. 

ROR har fått henvendelse fra Kartverket der de ønsker å kartlegge interessen for 

utarbeidelse av marine grunnkart for Romsdalskysten. 

Vedtak: 

Styret ber daglig leder orientere Kartverket om at Romsdal Regionråd ser det som 

naturlig at Romsdalskysten prioriteres så snart arbeidet med marine grunnkart for 

Sunnmøre er ferdigstilt.  

 

Sak 65/20 Finansiering av HMR 

«Styret i Sunnmøre Regionråd er tydelege på at vi har klare forventningar om at 

Helse Midt følger opp konklusjonane frå den reviderte modellen for ressursfordeling 

mellom Helseforetaka – Magnussen 2 modellen. Denne modellen fangar opp mange 

fleire omsyn enn den førre og syner klart at Helse Møre og Romsdal er 

underfinansiert.» 

Vedtak: 

Styret ber daglig koordinerer et felles brev til styreleder i Helse Midt-Norge fra de tre 

regionrådene i fylket der en viser til tidligere brev fra alle ordførerne i Møre og 

Romsdal. 
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Sak 66/20 Forslag til endring av fergetilbudet 

Det ble orientert om at MRFK har lagt fram forslag om redusert fergetilbud for 

mange samband med virking fra 01.01.2021.  Forslaget vil ha negativ effekt for flere 

av sambandene i Molderegionen. I tillegg ble det poengtert at det tidligere er tatt 

beslutning om at hurtigbåten mellom Vestnes og Molde legges ned fra kommende 

nyttår. 

Vedtak: 

Styret ber daglig leder utarbeide utkast til høringsuttale i samarbeid med de 

kommunene som blir berørt.  

 

Sak 67/19 Fra gassknutepunkt til hydrogenknutepunkt? 

Etter initiativ fra ROR, Gassco og Shell arrangeres det er kontaktmøte om gass den 5. 
november. 
 
Etter innspill fra blant annet ordføreren i Aukra er det foreslått at en under samlingen 
setter fokus på Nyhamna sin framtid, og eventuell mulighet for framtidig storskala 
hydrogenproduksjon. 
 

Vedtak: 

Styret gir daglig leder mandat til å fortsette programarbeidet for Kontaktmøte Gass 

den 5. november sammen med Gassco og Shell. 

 

Sak 68/19 Tema for medlemsmøte 23. oktober 

Det ble lagt fram forslag om følgende tema for medlemsmøtet i oktober: 

▪ Kraftsituasjonen med informasjon fra Istad og Statnett om tre ulike 
kraftsystemutredninger  

▪ Samordning av klima- og bærekraftsarbeid i samarbeid med MRFK og 
Fylkesmannen  

▪ Fylkesmannens halvtime 
▪ Nytt fra HiMolde med fokus på samarbeidsavtalen med ROR-kommunene og 

målet om økt kapasitet på utdannelsen av sjuke- og vernepleiere  
▪ Status for etableringen av Romsdal IPR 
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Vedtak: 

Styret besluttet å avlyse styremøtet i forkant av medlemsmøtet, og utvide rammen 

for medlemsmøte med en time (09:00-16:00). Styret ber daglig leder planlegge  

medlemsmøtet med de tema som var foreslått. 

 

Sak 69/20 Eventuelt 

a) Geografiske driftsenheter for politiet i Møre og Romsdal 

 

Det ble orientert om dialog med politimesteren som har lagt fram forslag om kun 

to geografiske driftsenheter i fylket, noe som i realiteten betyr Ålesund og 

Kristiansund. Dette vil medføre at Molde politistasjon ikke vil være representert i 

politimesterens ledergruppe, og at det lokale samarbeidet mellom ROR-

kommunene vil bli på nivå 3. 

 

Vedtak: 

Styret er sterkt uenig i foreslått organisering med kun to geografiske 

driftsenheter og ber styreleder om å lage utkast til felles høringsuttale. 

 

b) Organisering av kommunal krisehåndtering  

 

Organiseringen av kommunal krisehåndtering inkludert krisestab ble diskutert. 

 

Vedtak: 

Styret ser det som hensiktsmessig at dagens praksis videreføres. Ordførerne har 

det overordnede ansvaret inkludert ekstern kommunikasjon.  

 

 

Torgeir Dahl (sign) Alf Reistad (sign) 
 

 
 

 


