Referat styremøte ROR 21. september 2018
Sted:

Molde rådhus

Dato:

21. september 2018

Tid:

Kl 08:30-11:00

Deltakere:

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

Saker til behandling
Sak 36/18

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

Sak 37/18

Godkjenning av referat fra styremøte 24. august 2018
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøte 24. august 2018.

Sak 38/18

Daglig leder orienterer
Daglig leder ga en kort oppsummering over de viktigste sakene som han har arbeidet
med siden forrige styremøte:









Planlegging og gjennomføring av møte i Lokalt samhandlingsutvalg Molde
sjukehus
Planlegging og gjennomføring av møte i ROR Samhandling
To møter i prosjektgruppa for DMS Kristiansund
Helseplattformen
Statlige arbeidsplasser (Utdanningsdirektoratet / Hustad fengsel)
Romsdalskonferansen
Møte angående etablering av sekretariat for forhandling av
samarbeidsavtalen med Helse Møre og Romsdal.
Innsendelse av høring angående skolebruksplan for 2019/2020.
Side 1






Søknad til GassROR IKS om økonomisk støtte for 2018
Koordinering i forbindelse med Byregionsprogrammet
Samtaler med Sunnmøre Regionråd
Diverse møter angående Møreaksen

Vedtak:






Sak 39/18

Mht Hustad fengsel foretar styreleder en sondering med Justisdepartementet,
daglig leder holder kontakt med Kriminalomsorgen og ordføreren i Fræna
framskaffer oppdatert informasjon fra ledelsen i fengselet.
Når det gjelder etablering av sekretariat for forhandling av
samarbeidsavtalen med Helse Møre og Romsdal ber styret om at daglig leder
tar kontakt med KS og henstiller om at de tar denne rollen.
Styret tar de øvrige sakene til orientering.

Prioritering av strategisk viktige prosjekt for ROR-kommunene
Det det ble vist til sak 33/18 på forrige møte, og foretatt en diskusjon om prioritering
av strategisk viktige prosjekt for regionen.
Vedtak:
Styret i ROR prioriterer følgende saker






Sak 40/18

Møreaksen (og regional transportplan)
SNR
Offentlige arbeidsplasser inkludert Utdanningsdirektoratet og Hustad Fengsel
Videreføring av Rundebordskonferansen og andre viktige regionale
nettverksarenaer
Reiseliv

Møreaksen
Som oppfølging av sak 32/18 fra forrige møte diskuterte styret hvilken rolle det er
ønskelig at ROR tar mht Møreaksen.
Vedtak:
Styret i ROR ber daglig leder prioritere videre arbeid med realisering av Møreaksen
med fokus på de politiske prosessene. Det er vesentlig at ROR koordinerer sitt arbeid
med daglig leder og styret i Møreaksen.

Side 2

Sak 41/18

Medlemsmøte i Oslo 17.-18. oktober i Oslo
Som oppfølging av sak 34/18 fra forrige møte ble det foretatt en statusgjennomgang
for programposter under det planlagte medlemsmøtet i Oslo i høst.
På dag en er det innledet dialog med sentrale myndigheter for å få representanter til
å snakke om Møreaksen, SNR og Helseplattformen.
Daglig leder orienterte om at sju representanter fra Mørebenken allerede har
bekreftet møte på Stortinget på kveldstid med påfølgende middag. Møreaksen er
prioritert som hovedtema på møtet med Mørebenken.
På dag to er Helseplattformen satt opp som ett av to hovedtema. Her har vi fått
bekreftet deltakelse fra Trondheim kommune, Direktoratet for eHelse og
representanter fra lokale representanter som arbeider med dette prosjektet. I tillegg
har Helsedirektoratet bekreftet innlegg om pilotprosjekt for legevaktsamarbeid.
Vedtak:
Styret i ROR tar saken til orientering og ber om rask avklaring på endelig program for
første dag pga bestilling av flybilletter og overnatting.

Sak 42/18

Høring om Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge 2019-2022
Det ble orientert om at denne saken var oppe til behandling i ROR Samhandling
fredag 14. september. Det er kun kommet inn to innspill (Eide og Fræna). Molde
kommune arbeider med sin høringsuttalelse.
Vedtak:
Styret i ROR ber om at Molde kommune sin høringsuttalelse sendes ut til øvrige
kommuner da det er ønskelig med en felles uttalelse fra alle ROR-kommune –
eventuelt med separate tilleggskommentarer fra enkeltkommuner.

Sak 43/18

Økte utgifter til 110-sentralen fra 2019
Daglig leder orienterte om at han har mottatt informasjon fra Jan Petter Hammerø
som sitter i styret for 110-sentralen om at det trolig blir betydelige økning av
kostnadene fra og med 2019. Det henvises til vedlagt dokumentasjon (vedlegg 2)
Vedtak:
Styret i ROR ber daglig leder ta opp saken gjennom KS.

Side 3

Sak 44/18

Eventuelt
Ingen saker til behandling.

Torgeir Dahl (sign)

Alf Reistad (sign)

Styreleder

Daglig leder

Side 4

