Protokoll styremøte ROR 29. januar 2021
Sted:

Molde rådhus

Dato:

29. januar 2021

Tid:

Kl. 12.00-15.30

Tilstede:

Torgeir Dahl, Yvonne Wold, Geir Inge Lien, Ingrid Husøy Rimstad og Tove Henøen

Observatører:

Odd Jørgen Nilssen

Fravær:

Per Sverre Ersvik

Administrasjon:

Alf Reistad

Gjester:

Ole Bjørner Loe Welde (Romsdals Budstikke) under sak 03/21.

Saker til behandling
Sak 01/21

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Styret godkjenner innkalling og dagorden.

Sak 02/21

Godkjenning av referat fra styremøte 18. desember 2020
Referat fra styremøte 18. desember 2020.
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøte 18. desember 2020.

Sak 03/21

Dialogmøte med redaktøren i Romsdals Budstikke
Det vises til sak 79/20 C angående lokalpressens rolle og dialog rundt hvordan ROR
skal få større oppmerksomhet rundt felles uttalelser og andre utspill.
Etter en innledning med Yvonne Wold ble det invitert til en dialog med redaktøren i
RB om teamet.
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Redaktøren orienterte om positiv utvikling for RB, og at avisa har spesiell fokus på
Molde og Hustadvika. Han orienterte også om hvordan de overvåker interessen for
ulike oppslag, og at dette påvirker prioriteringen av saker.
ROR opplever at det er vanskelig å bli prioritert i RB dersom man går gjennom
redaksjonen, selv for saker som regionrådet definerer som viktig for regionen.
Behovet for å «toppe» sakene, slik at de kan gi flere «klikk» ble diskutert. Det samme
ble oppslag av enkeltpolitikers utspill, og om det blir laget redaksjonelle omtaler av
rene leserinnlegg uten kritiske spørsmål fra avisen.
ROR mener det er viktig at RB «snakker» Romsdal sin sak, på lik linje som Tidens Krav
kjemper for Nordmøre og Sunnmørsposten for Sunnmøre.
I møtet ble det etterlyst kontaktpersoner ROR kan henvende seg til for å dekke ulike
fagfelt. Det ble spesielt fremhevet at RB ikke har enkeltjournalister med ansvar for
fylkespolitikken.
Redaktøren i RB henstilte om at redaksjonen, og ikke enkeltjournalister, blir
konkaktet for prioritering av stoff.
Vedtak:
Styret mener dialogmøtet på mange måter var klargjørende i forhold til utfordringene
med å oppnå journalistisk oppfølging fra RB. Styret vil følge utviklingen og vurdere en
eventuelle breiere mediestrategi der en i større grad bruker andre medier, inkludert
egne sosiale kanaler, for å nå breiere ut med ROR og Molderegionen sine budskap.

Sak 04/21

Daglig leder orienterer
Daglig leder ga en kort orientering i møtet om sentrale aktiviteter siden forrige møte,
og henviste til at flere saker vil bli debattert under diskusjonen om handlingsplanen
for 2021.
Følgende saker ble spesielt nevnt:
• ROR har fått gjennomslag for opprettholdelse av Trafikkstasjonen i Årødalen.
Den 27.01.2021 ble det gjennomført et møte om saken med SVV, lokalt og
sentralt, sammen med representanter fra ROR og bransjen.
• Motstridende signaler er mottatt om framdriften for sedimentsaken fra
henholdsvis statsråd Rotevatn og Miljødirektoratet.
• Iht. tidligere vedtak har ROR sendt inn henstilling til NVE om å avvise Statnett
sitt ønske om omklassifisering og salg av deler av 132kV-nettet i fylket inntil
kraftsituasjonen har funnet sin løsning.
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•

•

Ambisjonsnivået for Klimanettverk Romsdal er at alle ROR-kommunene skal
utarbeide klimabudsjett for 2022, men kommunene står fritt til å benytte det
datasystem som de selv finner formålstjenlig.
I møtet ble det orientert om at politimesteren har svart på brevet fra ROR
datert 18.12.2020.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 05/21

Godkjennelse av årsmelding for 2020
Utkast til årsmelding for 2020, som var sendt ut på forhånd, ble kommentert.
Vedtak:
Styret godkjenner årsmeldingen for 2020.

Sak 06/21

Godkjennelse av regnskap for 2020
Utkast til årsregnskap for 2020, som var sendt ut på forhånd, ble kommentert.
Vedtak:
Styret godkjenner årsregnskapet for 2020, og ber daglig leder sende regnskapet inn
for revisjon.

Sak 07/21

Handlingsplan 2021
Det ble vist til sak 88/20.
Innspill til handlingsplanene for 2021 ble kommentert.
Vedtak:
Styret ber daglig leder utarbeide utkast til handlingsplan for 2021 etter de innspill
som framkom i møtet.
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Sak 08/21

Medlemsmøte 01_2021 den 5. mars
Hovedtema for årets første medlemsmøte ble tatt opp til diskusjon i møtet.
Følgende forslag kom opp:
•
•
•
•
•

Status for byggingen av SNR
Revitaliseringen av prosjektet som har mål om flere statlige arbeidsplasser til
Møre og Romsdal.
Veikart for hydrogen
Nasjonale turistveger og status for destinasjonsselskapet
Framtidens arbeidsplasser

Vedtak:
Styret ber om at daglig leder, i samarbeid med styreleder, arbeider videre med
programmet for medlemsmøtet den 5. mars.

Sak 09/21

Samhandlingsstruktur med HMR
Det ble vist til saksgang i HMR sitt forslag om reduksjon av åpningstid for
helseforetakets ambulante team på Nordmøre og i Romsdal.
HMR har mål om å iverksette dette tiltaket 1. juni, uten at saken er behandlet iht.
samarbeidsavtalen.
Vedtak:
Styret ber daglig leder ta kontakt med samhandlingsavdelingen i HMR for å få satt
opp et møte for å få behandlet forslaget iht. gjeldene samarbeidsavtale.

Sak 10/21

Eventuelt
Ingen saker til behandling.

Torgeir Dahl (sign.)
Styreleder

Alf Reistad (sign.)
Daglig leder
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