Styret i ROR
Molde, 07.01.13

Saksliste styremøte ROR 11. januar 2013
Fredag 11. januar kl. 09.30 – 11.30
MNF

Tid:
Sted:

Saker til behandling:
1.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Forslag til vedtak: Godkjennes.

2.

Godkjenning av referat fra styremøte 07.12.12
Se vedlegg 1.
Forslag til vedtak: Godkjennes.

3.

Sykehussaken
Orientering fra arbeidet i sykehusgruppen.
Forslag til vedtak: åpent

3.

Omorganisering av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalgene
Innledning ved Torgeir Dahl.
Forslag til vedtak: åpent

4.

Felles plankontor
Ref. sist styremøte hvor ass.fylkesmann Rigmor Brøste orienterte om at FM vil kunne ha
midler tilgjengelig for et prøveprosjekt for felles plankontor i regionen. Fylkeskommunen har
og under arbeid et prosjekt med opprettelse av felles plankontor, hvor representanter for både
Nordmøre og Romsdal er invitert til å delta. Se vedlagte korrespondanse med Kjersti Hasselø.
Både fylkeskommunen og FM er på tilbudssiden, hver for seg, ift å ville få i gang prosjekt
med felles plankontor. ROR må avklare hvordan en ønsker å gå videre med denne saken.

Forslag til vedtak: åpent
7.

Omdømmebygging Molderegionen
Ordkraft AS ble valgt til å gjennomføre forprosjektet – omdømmebygging
Molderegionen. Etter samtaler og dialog med de 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. Se vedlegg 3 og vedlagte tilbud fra Ordkraft.

Sekretariat: Molde Næringsforum, Torget 4, 6413 Molde Tlf: 71 20 29 99
e-post: post@moldenf.no
www.romsdalregionrad.no

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.
Forslag til vedtak: Styret har følgende innspill til hvem som bør inviteres til
oppstartsseminar i Omdømmeprosjektet …. Molde Næringsforum bes ivareta den
lokale prosjektledelsen av forprosjektet.

8.

Bomring Molde – betydning for regionen
Dette er en sak som ikke bare berører Molde kommunes innbyggere men og i høyeste grad
omlandet, bla ved at Molde har en innpendling på vel 5000 personer pr dag. Bomring i Molde
er derfor og en regional sak hvor det er viktig at nabokommunene og Molde er samstemt. Skal
og evt hvordan skal ROR håndtere saken?
Forslag til vedtak: åpent

9.

Medlemsmøte 1. februar
Mørebenken er invitert til møtet, foreløpig har vi mottatt avbud fra Mette Hanekamhaug, ingen
svar fra de andre.

Aktuelle tema på møtet kan være:
 Sykehussaken, videre arbeid ved Helse Møre og Romsdal
 Sykehussaken; samfunnsøkonomiske vurderinger v /Oslo Economi
 ROR IKT, orientering om status og fremdrift, v /Sven Thore Prytz
 Interkommunalt samarbeid – presentasjon av forprosjekt v /Dagfinn
Aasen
 Felles plankontor?
 Tinghus - uttale fra ROR ift bevilgning av midler over statsbudsjettet
 Omorganisering av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalgene – til
diskusjon
 Fylkesmannen i Møre og Romsdal - orientering
 Bomring Molde- orientering v/?
 Omdømmebygging – kort skriftlig orientering

6.

Daglig leder i ROR
Nyansatt daglig leder Britt Rakvåg Roald kommer innom for å hilse på styret.
Forslag til vedtak: åpent

Med vennlig hilsen
Sekretariat: Molde Næringsforum, Torget 4, 6413 Molde Tlf: 71 20 29 99
e-post: post@moldenf.no
www.romsdalregionrad.no

Torgeir Dahl

Britt Flo
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VEDLEGG 2 - FELLES PLANKONTOR

Fra: Kjersti Hasselø [mailto:Kjersti.Hasselo@mrfylke.no]
Sendt: 10. desember 2012 11:41
Til: Britt Flo
Emne: Ad: SV: Arbeidsgruppe for opprettelse av felles plankontorer i regionene
Det kan godt være at det vil være riktig arbeidsmåte at vi bruker nettverkene i ROR og ORKide, men
tror at denne arbeidsgruppen kan være viktig i tillegg slik at vi kan få ut noen sammenhenger på tvers
også. Kommer til å foreslå det det kan jobbes slik på det første møtet, og så bestemmer gruppen
hvorledes det konkrete arbeidet kan gjennomføres f.esk. slik som du skisserer.
-Mvh
Kjersti Hasselø
Prosjektleiar for:
Forsightprosessen Nordmøre og Romsdal - sammen om framtida
Byen som regional motor
Fylkeshuset
6404 Molde
Tlf: 71 25 81 78
Mob: 911 98 760

Fra: Britt Flo
Sendt: 10. desember 2012 11:16
Til: 'Kjersti Hasselø'
Kopi: Torgeir Dahl
Emne: SV: Arbeidsgruppe for opprettelse av felles plankontorer i regionene

Hei !
Mulig det er mer hensiktsmessig å organisere dette på mer lokalt/regionalt nivå og få engasjementet
fra kommunene inn ? ROR skal ha temaet opp på medlemsmøte 1. februar, mulig en i etterkant av
dette møte setter ned arbeidsgruppe som skal se på dette på vegne av kommunene i Romsdal.
Med vennlig hilsen for ROR
Britt Flo
Daglig leder
Molde Næringsforum
--------------------------------------Adresse: Torget 4, 6413 Molde
Telefon, sentralbord: 71 20 29 99
Mobil: 90 79 90 05
britt.flo@moldenf.no
www.moldenf.no

Sekretariat: Molde Næringsforum, Torget 4, 6413 Molde Tlf: 71 20 29 99
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Sildebord – tema moderne ledelse
11. desember 2012
Har du husket å melde deg på?
For mer informasjon og påmelding
Fra: Kjersti Hasselø [mailto:Kjersti.Hasselo@mrfylke.no]
Sendt: 10. desember 2012 11:10
Til: Arne Sverre Dahl; Just Ingebrigtsen; Karin Helen Halle; Britt Flo; Monika Eeg;
roald.rosand@rosand.no; lars.olav.hustad@rauma.kommune.no
Emne: Arbeidsgruppe for opprettelse av felles plankontorer i regionene
Som dere sikkert vet så er et av de konkrete tiltakene i Nordmøre og Romsdal - sammen om framtid å
få til mer felles planlegging kommuner imellom på de områder der man har utbytte av det, f.es.
Arealplanlegging. Bakgrunnen er jo at man har som målsetting å bygge større, felles bo- og
arbeidsmarkedsregioner, og da er mer felles planlegging viktig,.Mange kommuner sliter med å ha god
nok plankompetanse, og det er vanskelig å rekruttere fagfolk til kommunene. Felles plankontorer for
større regioner kan være det som skal til for å bygge regioner tettere sammen innenfor det konkrete
utviklingsarbeidet som må skje for å bli mer attraktive regioner.
Plan- og analyseavdelinga i fylkeskommunen, v/ Ole Helge Haugen har sagt seg villig til å delta aktivt
i arbeidsgruppa som en faglig instans..
På møte i styringsgruppa den 28.november ble dere forslått inn i arbeidsgruppa som skal jobbe med
dette tiltaket i 2013. Prosjektperioden går ut 31.12.2013.
Lars Olav Hustad ble foreslått som leder av gruppa.
Vi spør dere derfor alle sammen om dere sier ja til å delta i denne viktige arbeidsgruppa. Dere
bestemmer selv hvor mange møter dere skal ha, og undertegnede ønsker å bistå i det praktiske
arbeidet og delta på møtene i den grad det er mulig.
Når vi får svar tilbake, kan vi invitere til det første møtet etter jul.
Den foreslåtte arbeidsgruppa består altså av:
Lars Olav Hustad ( ordfører i Rauma kommune), leder
Arne Sverre Dahl ( rådmann i Molde)
Just Ingebrigtsen ( rådmann i Kristiansund)
Karin Halle ( kommunalsjef i Surnadal)
Roald Rødsand ( direktør i Brødrene Rødsand AS)
Daglig leder i ROR ( ny)
Daglig leder ORKide( ny?)

Håper på raskt og positivt svar!

-Mvh
Kjersti Hasselø
Sekretariat: Molde Næringsforum, Torget 4, 6413 Molde Tlf: 71 20 29 99
e-post: post@moldenf.no
www.romsdalregionrad.no

Prosjektleiar for:
Forsightprosessen Nordmøre og Romsdal - sammen om framtida
Byen som regional motor
Fylkeshuset
6404 Molde
Tlf: 71 25 81 78
Mob: 911 98 760
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VEDLEGG 3 – FORPROSJEKT OMDØMME
Fra: Rune Røiseland [mailto:rune@ordkraft.no]
Sendt: 3. januar 2013 19:03
Til: Britt Flo
Kopi: hildejo@molde.kommune.no
Emne: Re: Posisjonering av Molderegionen - videre arbeid, seminar i Molde 7. februar

Hei og flott. Jeg har kjøpt billetter og kommer til Molde lufthavn ca 0915 den 7.2. Flyet
tilbake tar av ca kl 18.00. Vi har derfor litt tid før møtet til litt finpuss, men også noen
minutter etterpå til umiddelbare oppsummeringer. Det kan jo også hende vi ser at programmet
kan avsluttes litt før kl 16 også..?
Synes din oppsummering nedenfor er pressis og tenker at invitasjonen til deltakerne ikke
trenger å være mer utdypende enn dette. Vi kommer uansett tilbake i løpet av neste uke med
et oppspill til mer detaljert program for selve samlingen.
Ser fram til fortsettelsen:)

Mvh
Ordkraft
Rune Røiseland daglig leder
Østre strandgate 1, 4610 Kristiansand
telefon 90 26 96 00 rune@ordkraft.no
Ordkraft AS telefon 38 09 83 10 www.ordkraft.no
Kristiansand · Arendal · Oslo
Ordkraft er et ledende kommunikasjonsbyrå innenfor omdømme og samfunnskontakt

Den 3. jan. 2013 kl. 12:11 skrev Britt Flo:

Hei igjen!
Vi legger opp til møte i Molde 7. februar kl. 11.30 – 16.00 på Rica Seilet, møterom Magnhild er
booket.
Starter med lunsj kl 11.30 – 12.00, deretter seminar. Du setter opp forslag til agenda for seminaret.
Styreleder i ROR, Torgeir Dahl og jeg ( som vil være lokal prosjektleder) kan innlede kort ,deretter er
det naturlig at du overtar med en innledning hvor sier noen om prosessen vi skal gjennom og hva
dette skal ende i, vise til hvordan andre har gjort dette og hva som er kommet ut av arbeidet.



Sentrale områder som vi ønsker innspill på møtet er :
Hvordan vi faktisk oppfatter regionen
Hvordan vi tror andre oppfatter regionen
Sekretariat: Molde Næringsforum, Torget 4, 6413 Molde Tlf: 71 20 29 99
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Hvem ( hvilken målgruppe) er det vi ønsker å bli oppfattet som attraktiv av - hvorfor ønsker vi å bli
attraktiv for denne målgruppen
Hvordan vi faktisk vil at regionen skal fremstå/profilere seg for at vi skal bli oppfattet som en
attraktiv region for den målgruppen vi skal nå

Den 11. januar avklarer vi hvem som inviteres til seminaret, foreløpig forslag er :
Ordfører og rådmann i de 8 ROR kommunene
Styreleder og daglig leder i Næringsforumene i de 8 kommunene
Rektor og adm.dir ved Høgskolen i Molde
Adm dir/redaktør Romsdals Budstikke
Fylkeskommunen

16 STK
16 SKT
2 STK
1 STK
2 stk

Med vennlig hilsen
Britt Flo
Daglig leder
Molde Næringsforum
--------------------------------------Adresse: Torget 4, 6413 Molde
Telefon, sentralbord: 71 20 29 99
Mobil: 90 79 90 05
britt.flo@moldenf.no
www.moldenf.no
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