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Protokoll styremøte ROR 27. november2020 

Sted:  Storgata 33, Molde 

Dato: 27. november 2020 

Tid: Kl. 12.00-15.30 

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

Ersvik 

Observatører: Tove Henøen og Odd Jørgen Nilssen. Odd Helge Gangstad deltok under sak 79/20. 

Administrasjon: Alf Reistad 

 

Saker til behandling 

Sak 70/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

                          Vedtak: 

Styret godkjenner innkalling og dagorden. 

 

Sak 71/20 Godkjenning av referat fra styremøte 25. september 2020 

Vedtak: 

Styret godkjenner referat fra styremøte 25. september 2020. 

 

Sak 72/20 Daglig leder orienterer  

 Daglig leder ga en kort orientering om status for noen sentrale aktiviteter som ROR 

arbeider med. 

 Det ble blant annet vist til tema som ble tatt opp under siste medlemsmøte og i 

Kontaktmøte Gass - kraftsituasjonen og eventuell framtidig hydrogenproduksjon. Det 

er besluttet å videreføre disse temaene sammen med blant annet Gassco og Shell 

over nyttår. 

I tillegg ble det orientert om status for Trafikkstasjonen i Årødalen, der de store 

profesjonelle kundene nå har tatt en mer aktiv rolle inn mot både SVV og 

Samferdselsdepartementet. 
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Vedtak: 

Styret i ROR tak saken til orientering og ber daglig leder utarbeide en ny henvendelse 

til Samferdselsdepartementet angående Trafikkstasjonen i Årødalen. 

 

Sak 73/20 Status for etableringen av Romsdal Interkommunale Politiske Råd 

Det ble orientert om nytt svar fra KMD om spørsmålene rundt representasjon fra 

kommunene og styre versus representantskap. 

I svaret fra KMD går det fram at en kan se på valg av medlemmer og varamedlemmer 

som to separate valg.  

 

Ulike alternativ til ny logo ble presentert og diskutert. 

Vedtak: 

Daglig leder får i oppdrag å utarbeide utkast til ny samarbeidsavtale til neste 

styremøtet. Endelig utgave skal legges fram på årsmøte i 2021. 

Styret besluttet valg av logo, og at det skal utarbeides en variant med underteksten 

Interkommunalt Politisk Råd. 

 

Sak 74/20 Samarbeid og informasjonsutveksling  

Samarbeid og informasjonsutveksling mellom ROR-kommunene ble tatt opp til 

drøfting i møtet. 

Bakgrunnen for saken er at vedtak/utspill fra en kommune kan ha påvirkning for en 

eller flere av de øvrige medlemskommunene. I diskusjonen ble det vist til flere 

konkrete eksempel der kommunikasjonen kunne ha vært bedre. 

Vedtak: 

Styret i ROR er opptatt av et godt og konstruktivt samarbeid mellom 

medlemskommunene, og ser fordelen med en tettere dialog. Det etableres nå en 

digital møteplass annenhver fredag for ordførerne (korte Teams-møter).  
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Sak 75/20 Tema Helse 

Under dette punktet ble orientert om følgende tema, og som ble tatt opp til drøftelse 

i møtet: 

 

A. Status for realisering av SNR 

Det ble orientert om status for SNR inkludert innhold, finansiering og 

byggestart. I denne forbindelse ble det også informert om betingelsene som 

er satt for økonomisk bevilgning fra GassROR IKS. Målet er fortsatt 

byggestart før nyttår. 

Når det gjelder funksjonsfordelingen mellom SNR og DMS Kristiansund, ble 

det orientert om at innbyggerne i Romsdal skal motta 

spesialisthelsetjenestene ved SNR på Hjelset. Tilbudet ved DMS Kristiansund 

vil primært være for innbyggerne på Nordmøre. 
 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

B. Finansieringsmodell for HMN 

Utkast til høringsbrev angående ny finansieringsmodell for Helse Midt-Norge 

ble presentert. Denne uttalelsen er utarbeidet i samarbeid med Nordmøre 

IPR. 
 

Vedtak: 

Styret godkjenner framlagt høringsuttalelse. 

 

C. Status for ny samarbeidsavtale mellom HMR og kommunene i fylket 

Det ble gitt en kort orientering om at ny samarbeidsavtale er behandlet i 

Overordnet Samarbeidsutvalg, og nå sendt ut til endelig godkjennelse.  

I møtet ble det gitt honnør til arbeidet som ROR sine representanter, Cato 

Innerdal og Jan Morten Dale, har bidratt med. 
 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

D. Orientering om fire prioriterte forbedringsprosjekt initiert av LSU Molde  

Arbeidet i Lokalt Samhandlingutvalg Molde (LSU Molde) har endret karakter. 

Tidligere informasjonsmøter er erstattet med en møtearena for konkrete 

forbedringsarbeidet. 

Det ble gitt en kort orientering om fire konkrete forbedringsprosjekt i regi av 

LSU Molde.  
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Vedtak: 

Styret tar saken til orientering og poengterer spesielt viktigheten av å lykkes 

med prosjektet som har mål om å utdanne flere sjukepleiere. 

 

E. Status for eventuell felles kommunal samhandlingsressurs i fylket. 

Det ble orientert om at ROR nettopp har mottatt sluttrapporten som 

Møreforsking har utarbeidet på oppdrag fra KS Møre og Romsdal. Rapporten 

har vært behandlet i styret i KS Møre og Romsdal. Dens skal nå inn til endelig 

behandling i KS sentralt. 
 

Vedtak: 

Styret er fortsatt kritisk til behovet for en eventuell felles kommunal 

samhandlingsressurs. ROR vil avvente endelig innstilling fra KS, med 

tilhørende beskrivelse av konkrete ansvars- og arbeidsoppgaver, før en 

treffer endelig beslutning. 

 

Sak 76/20 Tema – Politi, domstolstruktur og Kriminalomsorgen 

Under dette punktet ble det orientert om følgende tema, og som ble tatt opp til 

drøftelse i møtet: 

 

A. Politiet - overgang fra fire til to geografiske driftsenheter 

Det ble vist til skriftlig henvendelse fra ordførerne i ROR med tilhørende svar 

fra politimesteren. 

 

Diskusjonen i møtet viste at styret i ROR verken er fornøyd eller beroliget 

etter politimesterens svar. 
 

Vedtak: 

Styret mener møtet i Molde den 23. oktober har svekket tilliten til 

politimesteren, og at ROR er sterkt kritisk til at man har valgt å utelate 

representasjon fra Romsdal i politimesterens ledergruppe.  

Styret ber daglig leder lage utkast til en ny henvendelse om denne 

bekymringen, i tillegg til at en ber om klare svar på hvilke fagavdelinger som 

skal ledes og ha bemanning i Molde.  

 

B. Domstolstruktur 

Det ble orientert om ROR og styrelederen sitt arbeid med denne saken. Det 

har her vært jobbet inn mot høyt politisk nivå for å sikre at det er 

regjeringen, og ikke Domstoladministrasjonen (DA), som skal ha det siste 

ordet mht. plassering av rettssteder. På same måte er det lagt press på DA 

om signering av langsiktig kontrakt for leie av lokaler til Tingretten i Molde. 
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Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

C. Fengselsstruktur 

ROR har i lengre tid vært i dialog med Sunnmøre Regionråd (SR) angående 

ønsket om å bygge et nytt soningssenter på Digerneset. ROR har gitt 

tilbakemelding om at størrelsen på dette soningssenteret må tilpasse slik at 

det ikke går ut over muligheten for å utvikle Hustad fengsel. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. Styret ber om at daglig leder, i samarbeid 

med ordføreren i Hustadvika, inviterer til et møte ved Hustad fengsel. 

 

D. Kriminalomsorgen 

ROR har mottatt informasjon om forslag til omorganisering der antall nivå i 

Kriminalomsorgen reduseres fra tre til to. Samtidig blir det foreslått å endre 

regionstilknytning fra Region Vest til Region Midt-Norge for Møre og 

Romsdal. Dette vil i tilfelle medføre at Møre og Romsdal vil bli underlagt og 

styrt fra Trøndelag. 

 

Vedtak: 

Styret er positiv til reduksjonen fra tre til to nivå modell, men ber om at 

administrasjonen i samarbeid med de to andre regionrådene og 

fylkeskommunen arbeider for at Møre og Romsdal skal være en egen enhet. 

 

Sak 77/20 Arbeidet med Langfjordforbindelsen AS 

Daglig leder i ROR tok våren 2019 over den daglige driften av Langfjordforbindelsen 

AS. Arbeidet med å arbeide fram et konsept, som kan gjennomføres som et 

selvfinansierende prosjekt, har vært ressurskrevende. 

 

Etter gjennomført strategisamling den 28. september, har styret i 

Langfjordforbindelsen AS besluttet å gjennomføre en konseptvalgutredning med 

fokus på ulike flytebroalternativ. Selskapet vil da gå over i en fase som vil kreve 

ytterligere ressurser fra daglig leder, i tillegg at det planlegges å leie inn en ekstern 

prosjektressurs. 

Vedtak: 

Styret er positiv til at daglig leder fortsatt prioriterer arbeidet med 

Langfjordforbindelsen AS høyt, men at det samtidig leies inn eksterne 
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tilleggsressurser i prosjektet. Styret vurderer det som naturlig at en tar ROR sin rolle 

opp til ny vurdering etter gjennomført konseptvalgutredning.  

 

Sak 78/20 Lønnsjustering for daglig leder 

Lønnsjustering for daglig leder ble tatt opp til diskusjon i møtet. Etter 

lønnsjusteringen med virkning fra 01.05.2019 er daglig leders årslønn NOK 824.800,- 

Vedtak: 

Styret besluttet å benytte den generelle lønnsutviklingen på 0,56% fra 01.01.2020. 

Med virkning fra 01.01.2020 fastsetter styret ny årslønn til daglig leder til NOK 

830.000,-  

 

Sak 79/20 Eventuelt 

A. Kjerringsundet 

Odd Helge Gangstad orienterte om at framlegg i Samferdselsutvalget mht. 

Kjerringsundet.  Dette er utformet på en slik måte at en vil komme i utakt med 

NTP (Møreaksen).  
 

Vedtak: 

Styret ber styreleder, i samarbeid med styreleder i Kjerringsundet AS, om å ta 

saken opp med lederen av Samferdselsutvalet i fylket. Styret presiserer 

viktigheten av at videre krav til Kjerringsundet AS må komme som et betinget 

vedtak, og som ikke setter framdriften for Møreaksen og prioriteringen i NTP i 

fare. 

 

B. YSK-linje på videregående skole 

Geir Inge Lien tok opp viktigheten av et YSK-tilbud videregående skole i Romsdal, 

og at det må startes en ny klasse i 2021. Utfordringen for de aktuelle skolene, 

Fræna vgs og Romsdal vgs, er tilgangen på ekstra læreplasser. Begge skolene er 

tydelige på at de ønsker å bli vurdert som studiested dersom et YSK-tilbud blir 

reetablert i regionen. 

 

Vedtak: 

Styret støtter en reetablering av YSK tilbud i regionen. 
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C. Møte med Romsdals Budstikke 

Lokalpressens rolle ble tatt opp til diskusjon. Yvonne Wold fremmet forsalg om 

at ROR bør avtale et møte med redaktøren i RB for en dialog rundt tema. 

 

Vedtak: 

Styret ber daglig leder sende henvendelse til RB om et slik møte over nyttår. 

 

 

D. Neste møte 

Daglig leder ber styret om å komme med foreløpige innspill til Handlingsplanen 

for 2021 på neste styremøte, som gjennomføres som fysisk møte fredag 18. 

desember.  

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Torgeir Dahl (sign.) Alf Reistad (sign.) 
 


