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Protokoll styremøte ROR 5. juni 2020 

Sted:  Teams (digitalt møte) 

Dato: 5. juni 2020 

Tid: Kl. 09.00-11.00 

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

Ersvik 

Observatører: Tove Henøen, Odd Jørgen Nilssen og Odd Helge Gangstad 

Administrasjon: Alf Reistad 

Gjester: Britt Rakvåg Roald under sak 44/20 og Helge Storøy under sak 48/20 

 

Saker til behandling 

Sak 41/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

                          Vedtak: 

Styret godkjenner innkalling og dagorden. 

 

Sak 42/20 Godkjenning av referat fra styremøte 7. mai 2020 

Referat fra styremøte 7. mai 2020.                        

Vedtak: 

Styret godkjenner referat fra styremøte 7. mai 2020. 

 

Sak 43/20 Daglig leder orienterer 

Daglig leder ga kort oppsummering over de viktigste sakene som det har arbeidet 

med siden forrige styremøte. 

Vedtak: 

Styret i ROR tak saken til orientering. Mediestrategi tas opp som et eget punkt under 

neste møte. 
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Sak 44/20 Orientering om endelig rapport fra prosjektet «Utvikling av 

rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal»  

Britt Rakvåg Roald, som er ROR sin representant i styringsgruppen for prosjektet 

«utvikling av rehabiliteringstjenesten i Møre og Romsdal», orienterte om innholdet i 

sluttrapporten. 

Sluttrapporten, som representanten fra Orkidé har tatt disens på, anbefaler en 

modell med samdrift mellom de aktuelle kommunene og HMR for Aure og Mork. 

I Molderegionen har Hustadvika, og delvis Molde, etablert dedikerte avdelinger for 

rehabilitering.  I de øvrige tre kommunene gir man sitt lokale tilbud knyttet opp mot 

egne sykehjem. 

Det er naturlig at det først og fremst er kommune med kort avstand til Aure og Mork 

som går i samarbeid med HMR om drift av disse institusjonene, mens ROR-

kommunen kan kjøpe de tjenester de ikke selv kan tilby. 

Status for bygningsmassen, spesielt for Aure, ble kommentert. 

Det ble videre henvist til at det allerede er sendt ut invitasjon til digitalt høringsmøte 

den 25. august sammen med prosjektledelse og representanter fra HMR.  

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering, og oppfordrer kommune til å gi egne høringsuttaler ut 

fra lokale behov. 

 

Sak 45/20 Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd for Romsdal  

Det ble vist til tidligere diskusjon i styret om utfordringene med etablering av 

samarbeidsavtale for Romsdal interkommunale politisk råd. Det ble videre referert til 

mail datert 27. mai med eksempel på hvordan andre interkommunale politiske råd 

har organisert seg. 

På møtet ble det gitt en orientering om dialogen med KMD, med fokus på 

styresammensetning. Torsdag 4. juni ble det gjennomført et digitalt møte med KMD 

om saken, der statssekretær Paal Pedersen deltok sammen med to representanter 

fra kommunalavdelingen. 

ROR fikk belyst utfordringene, spesielt mht. etablering av styre. KMD lyttet 

interessert til innspillene. I tillegg ble muligheten av å «omgå loven» gjennom 

forholdstallsvalg drøftet. 
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Vedtak: 

Styret besluttet å avvente videre arbeid med samarbeidsavtalen til nærmere 

avklaring fra KMD foreligger. Styret har mål om at utkast til ny samarbeidsavtale skal 

legges fram for generalforsamlingen i 2021.  

 

Sak 46/20 Utvikling av statlige arbeidsplasser  

Hovedpunktene i sysselsettingsstatistikk for 2019 ble kommentert:  

• Nedgang i antall statlige arbeidsplasser i alle de tre største bykommunene 

(etter fjorårets kommuneinndeling) i Møre og Romsdal. 

• Relativt sett størst nedgang i Molde 

• Omtrent tilsvarende (i absolutte tall, ikke relativt sett) i Ålesund 

• Svak nedgang i Kristiansund  

• Volda har en relativt sterk økning  

Det ble videre vist til mail datert 12. mai fra daglig leder med detaljert oversikt over 

utviklingen av statlige arbeidsplasser pr ROR-kommune de siste tre årene. 

Prosjektlederen i fylkeskommunen har orientert om at det jobbes med følgende 

pågående saker: 

• Støtte til Kystverkets forslag til ny organisering og konsolidering i Ålesund. 

• Når det gjelder ligningskontorene og «statliggjøringen» av skatteinnkrevingen 

er det ingen anledning til å gi innspill. Prosjektleder ønsker innspill fra 

kommunene. 

• Volda har meldt seg på i kampen for å bli en «Statens hus»-pilot. Det er lagt 

fram utkast til ei støtteerklæring fra fylkeskommunen til behandling i kultur-, 

næring- og folkehelseutvalget 9. juni. Om saka går gjennom der går den videre 

til behandling i fylkesutvalget senere i juni. 

• Kristiansund arbeider for å få lagt det nye NAV-ombudet til byen. 

 

Vedtak: 

Styret ber daglig leder se nærmere på muligheten for flere arbeidsplasser knyttet opp 

mot arbeidet med bærekraft, og er i tillegg opptatt av å opprettholde eksisterende 

offentlige arbeidsplasser i Molderegionen. 
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Sak 47/20 Høring angående revidert nasjonalbudsjett / norsk havbruk 

Det ble referert til høringsuttalelsen fra NFKK, som flere av kommunene i fylket har 

stilt seg bak. 

De tre regionrådene i fylket arbeidet opprinnelig med mål om en felles høringsuttale, 

men Orkidé ønsket å kreve større utbetalinger til kommunal sektor enn det som ROR 

og SR konkluderte på.  

Høringsuttale som ROR har utarbeidet sammen med Sunnmøre Regionråd ble 

deretter kommentert.  

Diskusjonen viste at et samlet styre er positiv til innføringen av produksjonsavgift, 

men at det er nyanser når det gjelder hvor stor del av Havbruksfondet en mener skal 

gå til kommunal sektor. NFKK aksepterer en 50/50-fordeling mens Orkidé krever 

fortsatt 80/20-fordeling. ROR og SR er opptatt av at den totale utbetalingen til 

kommunal sektor skal holdes på dagens nivå når man inkluderer inntektene fra 

produksjonsavgiften. Samtidig ser ROR og SR det som en fordel at en større andel av 

de totale utbetalingene blir basert på en produksjonsavgift. Dette for å redusere de 

enorme svingningene en opplever i dag. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 48/20 Oppdatering ang. Helseplattformen 

Helge Storøy ga oppdatering om status for arbeidet med Helseplattformen, inkludert 

Akson som er løsningen for resten av landet. 

Han innledet med å vise følgende video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=2OCMQutXMRQ&t= 

 

Hovedpunkter fra presentasjonen (vedlegg 1) og påfølgende diskusjon: 

• Helseplattformen står fremdeles fram som et svært bra alternativ for både 

innbyggere og brukere av systemet, selv om det helt sikkert kommer til å bli 

både kostbart og krevende. 

• En arbeider nå med avklaring på om avskrivningstiden kan økes fra 5 til 15 år. 

• Det sentrale prosjektet går framover. Foreløpig plan for implementering for 

ROR-kommunene og HMR er mot slutten av 2022, men risikoen for 

framdriften i prosjektet økte med Covid-19 situasjonen. 

https://www.youtube.com/watch?v=2OCMQutXMRQ&t=
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• Ledergruppene i ROR- kommunene har i disse dager workshops om 

Helseplattformen. Det har gode diskusjoner og positive innspill, for eksempel 

at tilgangsstyring må være god med tanke på personvern. 

• Det er fremdeles uavklarte punkter knyttet til både kostnader og 

innføringsløp, som påvirker når vi bør ha saker i våre kommunestyrer. Det 

kan være aktuelt med en oppdatering for kommunestyrene i forkant av 

budsjettbehandlingen for 2021.Prosjektleder holder dialog med 

kommunedirektørene på dette, og følger opp fortløpende. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 49/20 Møteplan for andre halvår 2020 

Vedtak: 

Neste styremøte, som gjennomføres som et fysisk møte, fastsettes til fredag 21. 

august. Videre møteplan for høsten, inkludert mulig medlemsmøte, tas opp til 

behandling på dette møtet. 

 

Sak 50/20 Eventuelt 

a) ROR  

Under sak 47/20 ble det tatt opp til diskusjon i hvilken grad ordførerne kan forplikte 

sine respektive kommuner i høringer og vedtak i ROR.  

Iht. vedtektene skal ROR være en interesseorganisasjon for alle de deltakende 
kommunene på alle områder og alle nivå, herunder være pådriver for løsning av 
felles spørsmål og oppgaver for medlemmene.  
 

Det ble også kommentert at ordførerne i større grad representerer sine kommuners 

interesser enn partipolitiske interesser, når man deltar i ROR. 

Vedtak: 

Styret konkluderte med at ROR er et konsensusorgan som arbeider for å styrke felles 

interesser for medlemskommunene, men at vedtak og høringer i ROR ikke er juridisk 

bindende for medlemskommunene. 
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Styreleder orienterte om to saker: 

  

b) Felles legevakt 

Det har kommet signaler fra sentral prosjektleder på nasjonalt nivå om at man 

vurderer å ta Rauma og Sunndal ut av prosjektet. Lokalt er man uenig i forslaget, 

og mener at en slik løsning vil være en stor utfordring for de to kommunene. I 

tillegg vil en få mindre læringseffekt av et nedskalert prosjekt.  

 

Torgeir Dahl orienterte om at han vil ta opp saken med Helse- og 

omsorgsdepartementet. Yvonne Wold ba om å bli holdt løpende orientert da 

saken er svært viktig for Rauma. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

c) Status SNR 

Torgeir Dahl orienterte om møte mellom HMR og Moldekommune/GassROR IKS 

om status for arbeidet med å komme ned på vedtatt kostnadsramme for SNR. 

Siste oppdatering viser at man ligger ca 150 MNOK over prosjektrammen P50. 

 

GassROR er i utgangspunktet positiv til å bidra med økonomisk støtte til tiltak 

som kan gi høyere kvalitet på tjenestetilbudet. Både medisinsteknisk utstyr og 

mama- eller plastkirurgi er blitt lansert som mulige områder som GassROR kan 

støtte. 

 

Det ble orientert om at Odd Jørgen Nilssen, sammen med Britt Rakvåg Roald, vil 

representere GassROR i den videre dialogen med HMR om saken. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

Torgeir Dahl (sign) Alf Reistad (sign) 
 


