Styret i ROR
Molde, 28.01.13

Saksliste styremøte ROR 1. februar 2013

Tid:
Sted:

Fredag 1. januar kl. 08.00-10.00
Hotell Alexandra, Hjertøy 1

Saker til behandling:
1.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Forslag til vedtak: Godkjennes.

2.

Godkjenning av referat fra styremøte 11.0.13
Se vedlegg 1.
Forslag til vedtak: Godkjennes.

3.

Prosjekt Samhandlingsreformen - videreføring?
Prosjektperioden går snart ut og det må avklares om en skal søke midler til videre
drift. Orientering ved Hege-Beate Edvardsen
Forslag til vedtak:

4.

Uttaler
Se vedlagte forslag til uttaler:
Nytt tinghus i Molde – uttale til Justiskomiteen, vedlegg 2.
Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal - Styret sluttet seg til innholdet i uttalen sist
styremøte, revidert uttale ligger ved, se vedlegg 3.
Forslag til vedtak: Styret slutter seg til uttalene

5.

Interkommunalt samarbeid i ROR
Medlemsmøtet 19. oktober fattet følgende vedtak:
« ROR ber rådmennene følge opp de politiske vedtakene ift interkommunalt
samarbeid. Rådmennene bes å legge frem forslag til neste medlemsmøte om hvordan
prosess, forankring og oppfølging av forprosjektet skal ivaretas. Ekstern bistand kan
leies inn med inntil kr 50.000. Dagfinn Aasen bes ta prosjektlederansvar for saken.»
Arbeidsgruppen ønsker å diskutere saken med styret før medlemsmøtet kl. 10.00
Orientering ved Dagfin Aasen
Forslag til vedtak:

Med vennlig hilsen

Torgeir Dahl

Britt Flo
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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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Vedlegg 3 FORSLAG TIL UTTALE FRA ROR

Til justiskomiteen

Prekært behov for nytt tinghus – realiser »Prosjekt nytt tinghus i Molde»»
Romsdal tingrett, Frostating lagmannsrett, Romsdal jordskifterett og Frostating
jordskifteoverrett har i dag lokaler i Fylkeshuset i Molde.
Det er et grunnleggende og svært viktig prinsipielt utgangspunkt – som bl.a. kommer klart til
uttrykk i en utredning som Domstoladministrasjonen har utarbeidet for rettslokaler i Norge,
nemlig at domstoler med sine rettslokaler bør være lokalisert slik at de utad og på alle måter
fremstår som selvstendige og uavhengige. Dette innebærer at de bør være lokalisert i egne
bygg som avspeiler denne uavhengigheten. Det er derfor prinsipielt uheldig at Romsdal
tingrett er lokalisert bortgjemt i et stort, offentlig kontorbygg med en rekke offentlige etater
som leietakere. Dette forsterkes ved at flere av disse etatene relativt regelmessig (f.eks.
Statens Vegvesen) er parter i saker som går for retten.
Romsdal tingrett har i dag for få og for små rettssaler. Domstolen har 4 dommere, men
disponerer kun to egne rettssaler og har i tillegg tilgang til én rettsal tilhørende Frostating
lagmannsrett når denne salen er ledig. Dette medfører at Romsdal tingrett ofte må ta i bruk
ordinære møterom på Fylkeshuset og interne dommerkontor for avvikling av rettsmøter.
Romsdal tingretts egne rettsaler er for små og uhensiktsmessig utformet og tilfredsstiller ikke
dagens krav når det er flere aktører og parter til stede. Sakene som behandles i retten blir
stadig mer omfattende, får flere parter, flere prosessfullmektiger og andre aktører. I tillegg bør
det være mulig å ta imot både presse, publikum, skoleklasser og andre grupper. Romsdal
tingrett og Frostating lagmannsrett har for trange og for få arealer for vitner. Det er behov for
større areal der vitner og andre aktører, samt tiltalte og fornærmede kan sitte adskilt fra
hverandre mens de venter på å komme inn i retten. Lydisolasjonen mellom rettssalene og
vitnearealene er for dårlig, noe som fører til at vitner kan høre hva som blir sagt i rettssalen
før de selv skal inn for å avgi forklaring. Lokalene er trange og til dels uhensiktsmessige,
blant annet er dagens krav til sikkerhet for ansatte og brukere ikke ivaretatt. Ansatte må
eksempelvis passere vitneareal for å oppsøke toalett, kantine mv.
Rettssalenes beliggenhet fører også til at aktører som parter og vitner – herunder personer som
er i politiets varetekt - ofte føler at de til allmenn beskuelse må gå spissrotgang langs kantina,
gjennom inngangsparti og korridorer for å komme fram til rettens lokaler. Dette er uverdig og
en unødvendig ekstra belastning for mange.
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Domstolene mangler en rekke ulike "spesialrom" som man i dag har grunn til å forvente
finnes ved en norsk domstol. Dette gjelder for eksempel rettsmeklingsrom, et tilfredsstillende
seremonirom, videokonferanserom og forkynningsrom. Retten disponerer videre alt for få
aktørrom for parter/prosessfullmektiger. Dette medfører at klientsamtaler ofte må
gjennomføres i fellesarealet eller utenfor Fylkeshuset.
Retten disponerer ingen venteceller for personer som er i politiets varetekt.
Formålet med "Prosjekt nytt tinghus i Molde" er å samlokalisere de fire rettsinstansene. Målet
er å skape funksjonelle og tidsriktige lokaler og få størst mulig synergieffekt ut av
samlokaliseringen. Behovet for nytt tinghus i Molde veldokumentert og det har vært planlagt
bygging av nytt tinghus i mange år. Vi ber om dette nå blir prioritert slik at de uverdige
forholdene kan rettes opp.

Med vennlig hilsen
ROR

Torgeir Dahl
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Vedlegg 4 FORSLAG TIL UTTALE FRA ROR
Til helse Møre og Romsdal
Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal - innhold og forutsetninger.
Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok på styremøte 14.12. 2012 at det skal bygges et nytt
felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Til grunn for vedtaket lå et forslag til utviklingsplan
for Helse Møre og Romsdal HF.
Høringsuttalelsene til utviklingsplanen viser at det er bred oppslutning om denne løsningen
både i kommunene, fagmiljøene og i befolkningen. Regionrådene for Romsdal (ROR) og
Nordmøre (Orkide) sluttet seg også i sine høringsuttalelser til prinsippet om ett nytt felles
sykehus. Denne holdningen er basert på en felles erkjennelse at dagens sykehusstruktur med
sykehus i Molde og Kristiansund ikke er faglig og økonomisk bærekraftig, og at ett felles
sykehus for Nordmøre og Romsdal vil kunne gi et mer differensiert, kvalitativt
spesialisthelsetilbud for regionen.
Det er et gjennomgående trekk i høringsuttalelsene at det forventes at det nye felles sykehuset
skal bli et robust kvalitetssykehus med høy kompetanse og god rekrutteringsevne. Også i
saksutredningen til styret blir dette sterkt fremhevet.
Begrepet akuttsykehus blir ofte brukt i benevnelsen. Dette er en funksjon som forplikter høy
og bred fagkompetanse.
Regionrådene legger derfor til grunn at alle de funksjonene som i dag utføres ved sykehusene
i Molde og Kristiansund skal videreføres i det nye sykehuset. Etter vår mening er dette en
minimumsløsning. Det må i tillegg, i forbindelse med den gjennomgang av
funksjonsfordeling mellom sykehusene i Møre og Romsdal, som nå skal starte opp, arbeides
for at det nye sykehuset blir tilført flere funksjoner og kompetanseoppgaver. Med det høye
befolkningsgrunnlaget sykehuset får, vil dette være en nødvendighet.
Styret for Helse Midt-Norge legger til grunn at forutsetningen for langtidsbudsjettet for 20132018, som innebærer 50 % lånefinansiering fra eier og varige driftsforbedringer i
foretaksgruppen, blir realisert. Dette gir mulighet for byggestart i 2018. Med bakgrunn i
prosjektets karakter og historie er det ualminnelig viktig at eier så snart som mulig bekrefter
denne finansieringen.
Den stedlige plasseringen av sykehuset skal avgjøres i en egen prosess. Dette blir en
utfordrende oppgave, hvor mange hensyn må vektlegges. Vi legger til grunn at dette blir gjort
på en helhetlig og balansert måte, hvor de faglige hensynene blir tillagt stor vekt.
Det er viktig at det videre arbeidet med prosjektet skjer i nært samarbeid med kommunene.
Regionrådene vil i denne sammenheng ha en sentral rolle, og vi forventer at det legges opp til
arbeidsprosesser som inkluderer regionrådene på en god måte.
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