Styret i ROR

Molde, 11.01.13

REFERAT FRA STYREMØTE ROR 11.01.13
Fredag 11.01.13, kl. 09.50 – 12.00
MNF
Torgeir Dahl, Geir Inge Lien, og Liv Husby
Per Øvermo, Bernhard Riksfjord
Britt Flo
Britt Rakvåg Roald sak 9 og 10.

Tid:
Sted:
Deltagere:
Forfall:
Fra adm:
Gjester:

Saker til behandling:
1.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Godkjennes.

2.

Godkjenning av referat fra styremøte 07.12.12
Forslag til vedtak var sendt ut på forhånd.
Vedtak: Godkjennes

3.

Sykehussaken
Orientering fra arbeidet i sykehusgruppen v/Torgeir Dahl. Forslag til uttale fra ROR
ble delt ut på møtet, se vedlegg (justert forslag til uttale). Astrid Eidsvik er invitert og
deltar på medlemsmøte i ROR 1. februar. Styretsleder kontakter Oslo Economics for å
høre om de kan presentere resultatene fra sin samfunnsøkonomiske analyse.
Vedtak: Uttalen, med noen justeringer, ble vedtatt. Styrets leder bes å kontakte leder i
Orkide, med ønske om å få de med på uttalen.

4.

Omorganisering av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalgene
Innledning ved Torgeir Dahl, notat fra Ola Krogstad ble delt ut på møtet.
Vedtak: Ola Krogstad inviteres til medlemsmøtet 1. februar for å orientere om
ressurssituasjonen samt tanker om fremtidig organisering i sekretariatsfunksjonen for
kontroll utvalgene. Styret er positive til å tilføre instansen ytterligere ressurser.

5.

Felles plankontor
På sist styremøte orienterte ass. fylkesmann Rigmor Brøste te om at FM vil kunne ha
midler tilgjengelig for et prøveprosjekt for felles plankontor i regionen.
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Fylkeskommunen har og under arbeid et prosjekt med opprettelse av felles plankontor,
hvor representanter for både Nordmøre og Romsdal er invitert til å delta
Vedtak: Styret er positiv til å vurdere strukturen ift plankompetansen, men mener at en
geografisk må se prosjektene på regionnivå. Styret mener at videre at det for flere av
kommunen er behov for å ha egne ressurser ift bla plankompetanse. I konkret tilfeller
er det behov for å se på tvers av kommunegrensene, for eksempel næringsplan,
arealplan.
6.

Omdømmebygging Molderegionen
Kort informasjon var sendt sammen med innkallingen til møtet.
Ordkraft AS ble valgt til å gjennomføre forprosjektet – omdømmebygging
Molderegionen. Etter samtaler og dialog er det lagt opp til oppstartsseminar den 7.
februar i Molde. For å få nødvendig forankring og oppslutning er det naturlig å
invitere et utvalg av aktører til seminaret.
Ordkraft AS vil være helt sentral ift forprosjektet, men det er og behov for en lokal
prosjektleder som følger opp og koordinerer. Omdømmeprosjektet er et prosjekt som
er tett integrert mellom næringsliv og kommuner og det er naturlig å trekke
næringslivet tett inn i prosjektet. Molde Næringsforum tilbyr seg å ivareta den lokale
prosjektlederrollen for Omdømmeprosjektet og vil være med å sikre at næringslivet får
eierskap til prosjektet. Det er ikke satt av midler til lokal prosjektleder i
forprosjektfasen så MNF stiller kostnadsfritt.
Vedtak: Ny dato avklares. Molde Næringsforum bes ivareta den lokale
prosjektledelsen av forprosjektet.

7.

Bomring Molde – betydning for regionen
Styret diskuterte saken kort.
Vedtak: Saken settes på dagsorden på medlemsmøte 1. februar.

8.

Medlemsmøte 1. februar
Mørebenken er forhindret fra å møte den 1. februar, de kommer tilbake med forslag til
dato.
Aktuelle tema på møtet kan være:
 Sykehussaken, videre arbeid ved Helse Møre og Romsdal
 Sykehussaken; samfunnsøkonomiske vurderinger v /Oslo Economics
 ROR IKT, orientering om status og fremdrift, v /Sven Thore Prytz
 Interkommunalt samarbeid – presentasjon av forprosjekt v /Dagfinn
*Aasen
 Felles plankontor orienteringssak
 Tinghus - uttale fra ROR ift bevilgning av midler over statsbudsjettet
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 Omorganisering av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalgene – til
diskusjon
 Fylkesmannen i Møre og Romsdal - orientering
 Bomring Molde- orientering v/?
 Omdømmebygging – kort skriftlig orientering
 Daglig leder ROR
Vedtak: Følgende saker settes på dagsorden på medlemsmøte 1. februar:












Sykehussaken, videre arbeid ved Astrid Eidsvik
Sykehussaken; samfunnsøkonomiske vurderinger v /Oslo Economics
ROR IKT; orientering om status og fremdrift v /Sven Thore Prytz
Interkommunalt samarbeid; presentasjon av forprosjekt v /Dagfinn
Aasen
Felles plankontor -legges frem som orienteringssak fra styret
Tinghus – forslag til uttale fra ROR ift bevilgning av midler over
statsbudsjettet legges frem
Omorganisering av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalgene –
orientering fra Krogstad
Fylkesmannen i Møre og Romsdal – orientering v/FM
Bomring Molde- orientering v/Molde kommune
Omdømmebygging – kort skriftlig orientering
Daglig leder ROR - presentasjon

9.

Daglig leder i ROR
Nyansatt daglig leder i ROR Britt Rakvåg Roald hilste på styret.

10.

Eventuelt
Orientering v/Liv Husby om arbeidet i Rådmannskollegiet og oppfølging av NIVI
rapporten. Gjemnes deltar i arbeidet sammen med ROR. Gruppen skisserer forslag til
skisse på medlemsmøtet 1. februar, de ønsker at saken legges frem for styret før
behandling i medlemsmøtet. Saken behandles i styret 1. februar kl. 08.00.

Med vennlig hilsen

Torgeir Dahl
Styreleder

Britt Flo
sekretariat
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