Referat fra styremøte ROR 8. desember 2017
Sted:

Scandic Seilet hotell

Dato:

8. desember 2017

Tid:

Kl 08:30-09:30

Til stede: Torgeir Dahl, Tove Henøen, Ole Bjørn Moen, Bernhard Riksfjord (fra kl 9), Britt Rakvåg
Roald, Alf Reistad
Forfall: Anne Grete Klokset

Saker til behandling
Sak 42/17

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra styremøte 17. november 2017

Vedtak:
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat fra styremøte 17. november 2017.

Sak 43/17

Orientering ved daglig leder
Følgende saken ble orientert om og diskutert i styret: Oppfølgingspunkter etter
møtene med næringsfora og de andre regionrådene, oppfølging av andre vedtatte
møter med eksterne aktører og prosess for ansettelse av ny daglig leder i ROR.

Vedtak:



Styret i ROR tar orienteringen fra daglig leder til orientering.
Styret ber daglig leder følge opp følgende saker:
o Høring til handlingsprogram NTP sammen med de andre
regionrådene
o Invitere næringsfora i ROR-kommunene til møter en gang i året med
forberedte tema
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Sak 44/17

Følge opp forespørselen om møte med ledelsen i Møre og Romsdal
Fylkeskommune ang møte om samarbeid fremover. Denne er ikke
besvart administrativt fra Møre og Romsdal FK.
Styret ber daglig leder i ROR sørge for at stillingen som daglig leder lyses ut så
raskt som mulig og avtaler bistand fra personalavdelingen i Molde kommune.

Høring på Statens vegvesen sitt forslag til handlingsprogram 2018-2023 for NTP
Forslag til høring fra ROR ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:
Styret i ROR stiller seg bak forslag til høring på handlingsprogram for NTP 2018-2023
og ber daglig leder sende inn dette.

Sak 45/17

Sykehuset Nordmøre og Romsdal
Orientering og innledning ved styreleder og daglig leder.

Vedtak:



Sak 46/17

Styret i ROR tar orienteringen til orientering.
Styret i ROR er opptatt av at engasjementet i ROR rundt denne saken
fortsetter mht funksjoner i det nye sykehuset. Styret forutsetter at
høringssvaret fra ROR svares ut fra helseforetaket i videre arbeid med
utviklingsplanen. Styret ber administrasjonen følge opp dette tett.

Eventuelt

Torgeir Dahl (sign)

Britt Rakvåg Roald (sign)

Styreleder

Daglig leder
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