Referat fra styremøte ROR 4. mai 2018
Sted:

Torget 4, Molde

Dato:

4. april 2018

Tid:

Kl 08:30-12:00

Deltakere:

Torgeir Dahl, Tove Henøen, Bernhard Riksfjord, Toril Hovdenak, Tone Roaldsnes og
Alf Reistad

Saker til behandling
Sak 09/18

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

Sak 10/18

Godkjenning av referat fra styremøte 9. februar 2018
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøte 9. februar 2018.

Sak 11/18

Daglig leders orientering
a) Status for arbeidet med statlige arbeidsplasser
Daglig ga en oppdatering etter møte med prosjektleder Oddbjørn Vassli for arbeidet
med å få flere statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal (vedlegg 1).
Det ble kommentert at Molderegionen (- 684) og Eiksundregionen (- 716) har hatt en
betydelig nedgang i totalt antall arbeidsplasser fra 2015 til 2017. Både
Ålesundregionen (+ 873) og Kristiansundregionen (+ 171) har i samme periode hatt
vekst.
Når det gjelder mandatpunktet om at det ikke skal arbeides for å flytte eksisterende
statlige arbeidsplasser internt i fylket, ble det understreket at premisset bak dette
prosjektet var at det ikke skal arbeides for å flytte offentlige arbeidsplasser internt i
fylkes. Denne underliggende forståelsen er nå fjernet, og i fylkeskommunen er det nå
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både administrativt og politisk åpnet for å flytte fylkeskommunale arbeidsplasser ut
fra Molde. ROR ser alvorlig på denne utviklingen.

b) Utredning om brannvernsamarbeid
Det ble orientert om at arbeidsgruppen, som etter henstilling fra styret i ROR, har
vært i dialog med rådmennene i de aktuelle kommunene for en gjennomgang og
diskusjon av forslag til selskapsavtale.
Arbeidsgruppen har laget en statusoppdatering med innstilling til organiseringen av
det videre arbeidet (vedlegg 2)
Etter henstilling fra styret i ROR vil det bli arrangert et møte med de aktuelle
kommunene med ordfører, varaordfører, opposisjonsledere og rådmenn fredag 4.
mai.
c) Status for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
Det ble orientert om at arbeidet med SNR er i rute. Det ble også informert om at nye
funksjonsfordelinger kan bli aktuell da det for øyeblikket er stor fokus på
kostnadsreduserende tiltak i helseforetaket.
Vedtak:
Styret i ROR tar sakene til orientering.

Sak 12/18

Høringsuttalelse i forbindelse med omorganisering av konfliktrådene
Utarbeidet utkast til høringsuttalelse i forbindelse med omorganisering av
konfliktrådene ble gjennomgått og diskutert (vedlegg 3).
Vedtak:
Styret i ROR godkjente høringsuttalelsen med de endringer som framkom på møtet.

Sak 13/18

Byregionsprogrammet
Prosjektleder Eirik Heggemsnes ga en orientering om status for arbeidet med
Byregionsprogrammet. Programmet er nå inne i en avslutningsfase og rapportering
må sendes inn til departementet senest 1. oktober 2018.

2

Som en del av prosjektet er det utarbeidet en sårbarhetsanalyse som det er naturlig å
benytte som grunnlag for aktiviteter både i ROR og i enkeltkommunene. Det foreslås
at diskusjon rundt videreføringen av Byregionsprogrammet legges inn både i
medlemsmøte i ROR 7.-8. juni og under Rundebordskonferansen 2018.

Vedtak:
Styret i ROR tar over som styringsgruppe for Byregionsprogrammet samtidig som
daglig leder stiller kapasitet tilgjengelig for prosjektet. Byregionsprogrammet,
inkludert videreføringen av konkrete tiltak, tas opp som tema i medlemsmøte i ROR
og under Rundebordskonferansen 2018.

Sak 14/18

Møreaksen
NHO sitt forslag til brev til fylkespolitikerne om støtte til Møreaksen ble gjennomgått
og kommentert. Det ble samtidig orientert om at alle ordførere i ROR-kommune
stiller seg bak NHO sin uttalelse.
Viktigheten av realisering av Møreaksen ble kommentert.
Vedtak:
Styret i ROR stiller seg bak NHO sitt utkast til brev til fylkespolitikerne.

Sak 15/18

Rundebordskonferansen 2018
Det ble orientert om at Gassknutepunkt Nyhamna i år vil arrangere
Rundebordskonferansen onsdag 18. juli. Som vanlig blir ordførere og rådmenn i ROR
invitert til arrangementet.
Styringsgruppen i Gassknutepunkt Nyhamna har foreslått å inkludere Møreaksen og
arbeidet for å skape flere private arbeidsplasser som tema i diskusjonene etter lunsj.
Vedtak:
Styret i ROR stiller seg positiv til temaene som er foreslått og ber samtidig om at
styrkingen av miljøet ved Molde Campus (HiMolde, Møreforsking og ProtoMore
inkludert iKuben) tas opp som eget tema under debatten etter lunsj.
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Sak 16/18

Medlemsmøte 07-08.06.2018
Neste medlemsmøte, i Aukra den 7. og 8. juni, ble diskutert.
Vedtak:
Daglig leder gis i oppgave å utarbeide utkast til program for neste medlemsmøte med
utgangspunkt i de innspill som framkom på møtet.

Sak 17/18

Medlemsmøte 17.-18.10.2018
Det ble kort orientert om det er sendt henvendelse til Mørebenken om planlagt
medlemsmøtet i Oslo 17.-18. oktober.
Vedtak:
Videre planlegging av medlemsmøte i høst utsettes til etter medlemsmøte i Aukra.

Sak 18/18

Eventuelt
Ingen saker til behandling.

Torgeir Dahl (sign)
Styreleder

Alf Reistad (sign)
Daglig leder
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