Referat fra styremøte ROR 9. februar 2018
Sted:

Scandic Seilet hotell

Dato:

9. februar 2018

Tid:

Kl 08:30-09:45

Til stede: Torgeir Dahl, Bernhard Riksfjord, Ole Bjørn Moen, Anne Grete Klokset, Britt Rakvåg Roald,
Alf Reistad.
Forfall: Tove Henøen

Saker til behandling
Sak 04/18

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra styremøte 5. januar 2018

Vedtak:
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat fra styremøte 5. januar 2018.

Sak 05/18

Orientering ved daglig leder
Det ble orientert om: Henvendelse fra Kristiansund kommune om samarbeid om
samhandlingskoordinator, overgang og koordinering inn mot ny daglig leder i ROR,
sommermøtet 2018, prosjekt om felles responssenter - innspill fra rådmannsgruppen
om at saken bør opp politisk før den tas videre.

Vedtak:





Styret i ROR tar orienteringen fra daglig leder til orientering.
Styret i ROR ser positivt på henvendelsen fra Kristiansund kommunen. Styret
ønsker likevel å avvente etablering av et eventuelt samarbeid om
samhandlingskoordinator til evt ny samhandlingsstruktur er etablert. Styret
ber daglig leder sende tilbakemelding til Kristiansund kommune om dette.
Styret ber om at daglig leder planlegger for sommermøte 7. og 8. juni på
Aukra med en inkl omvisning på Nyhamna. Alternativ er Vestnes fjordhotell.
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Sak 06/18

Styret i ROR mener at prosjektet bør forankres tydeligere politisk. Styret ber
derfor om at prosjektet presenteres i medlemsmøtet i juni.

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

Vedtak:
Styret i ROR tar orienteringen til orientering.

Sak 07/18

Utredning av brannvernsamarbeid
Arbeidsgruppen hadde laget en sak til styret i ROR som var utsendt på forhånd.

Vedtak:





Sak 08/18

Styret i ROR ser at arbeidsgruppen har laget et godt grunnlag for videre
diskusjon og tar saken til foreløpig orientering.
Styret i ROR ber om at arbeidsgruppen tar dialog med rådmennene i de
aktuelle kommunene for en gjennomgang og diskusjon av forslag til
selskapsavtale.
Styret i ROR ber om at de aktuelle kommunene med ordfører, varaordfører,
opposisjonsleder og rådmann kalles inn til møte for en gjennomgang når
rådmennene har hatt sin gjennomgang med arbeidsgruppen.

Eventuelt
Gjennomgang av sakene til årsmøtet og medlemsmøtet

Torgeir Dahl (sign)

Britt Rakvåg Roald (sign)

Styreleder

Daglig leder
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