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Styret i ROR 2016
Styret i ROR er valgt frem til 2018 og for 2016 har styret bestått av:
Torgeir Dahl, leder
Bernhard Riksfjord, nestleder
Tove Henøen, styremedlem
Liv Husby, styremedlem (til august 2016)
Anne Grete Klokset, styremedlem (fra september 2016)
Oddbjørn Vassli, styremedlem
Styret har i 2016 avholdt 10 styremøter. Alle saklister og referat fra styremøtene ligger på nettsiden
til ROR.

Daglig leder og administrasjon
Britt Rakvåg Roald har vært ansatt som daglig leder i ROR i 2016. Hun har også vært prosjektleder for
«Samfunnsutvikling og kommunestruktur i ROR» og «Samhandlingsreformen i ROR». Andrea Lode er
ansatt som prosjektrådgiver i ROR frem til august 2017 med hovedfokus på kommunereformen.

Medlemsmøter og andre fellesmøter
Medlemsmøtene i 2016 har vært avholdt slik:
19. februar
26.-27. mai
21. oktober
9. desember

Medlemsmøte med årsmøte
Medlemsmøte i Angvika
Medlemsmøte
Medlemsmøte

Tema i medlemsmøtene i 2016 har mellom annet vært: Kommunereformen, regionreformen,
politireformen, sykehuset Nordmøre og Romsdal, helseplattformen, regional planstrategi,
byregionprogrammet og NTP. Til medlemsmøtene inviteres Fylkesmannen; KS, direktør og rektor fra
Høgskolen i Molde og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Fylkesmannen holder hvert møte et innlegg
om aktuelle saker fra embetet.
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Høringer/uttaler fra ROR
Styret i ROR har på vegne av medlemskommunene gitt følgende høringer/uttaler i 2016:















Lokalisering av politiets lønns- og regnskapssentral til Kristiansund
Satsing på fergefri E39 i Nasjonal Transportplan, NTP
Etatsforslaget til NTP 2018-2029 (to uttaler i mai og juni)
Strukturendringer for Høgskolen i Molde
Ambulanseberedskapen Molde Lufthavn Årø
Regionreformen (to uttaler i mai og oktober)
Bevaring av lånekassen i Ørsta
Bevaring av HV11 (ROR koordinerte felles uttale fra alle ordførerne i Møre og Romsdal)
Konseptrapport Sykehuset Nordmøre og Romsdal
Organisering av politidistrikt i Møre og Romsdal
Bemanningsbehov i Møre og Romsdal politidistrikt (ROR samordnet felles uttale fra alle
ordførerne i Møre og Romsdal)
Møreaksen
Fordeling av tjenestetilbudet i Møre og Romsdal politidistrikt
Til Stortinget: Presisering av vedtak i kommunereformen i Romsdalskommunene

Alle høringene/uttalene er sendt til media og flere har blitt redaksjonelt omtalt i Romsdals Budstikke,
NRK Møre og Romsdal og andre medier. Alle høringene/uttalene ligger på nettsiden til ROR. Sakene
som er sendt høringer om er enten sendt inn som forslag fra medlemskommunene, fremmet i
medlemsmøtet og/eller av representanter i styret.

Prosjekt
Prosjekt i regi av ROR har i 2015 vært:
1. Samfunnsutvikling og kommunestruktur i ROR, prosjektleder Britt Rakvåg Roald
2. Samhandlingsreformen i ROR, prosjektleder/koordinator Britt Rakvåg Roald
3. Interkommunal samarbeid – psykisk helsearbeid for voksne, prosjektleder Thore Folland
Vedlagt ligger egne oppdateringer fra de ulike prosjektene.
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Styrets kommentarer
Som 2015 har 2016 vært et år preget av sykehussak og frem til sommeren 2016 av kommunereform.
I tillegg har politireformen og samferdsel hatt stort fokus. Administrativt har disse områdene krevd
store ressurser og det var nødvendig og viktig med en ekstra ressurs inn i kommunestrukturarbeidet
for å bistå daglig leder. Se egen prosjektrapport om kommunereformarbeidet.
Sykehussaken med planlegging av nytt sykehus på Hjelset følger fremdrift. ROR har prioritert å bruke
mye ressurser på å følge denne saken også i 2016, mellom annet med flere møtepunkt mellom
ledelsen i helseforetaket og ROR-kommunene. Vi har også hatt representanter i referansegruppe og
en rekke arbeidsgrupper og følger planleggingsarbeidet tett. I desember ble Konseptrapporten for
SNR vedtatt i Helse Midt Norge RHF og lånesøknad ble sendt Helse- og omsorgsdepartementet 15.
desember 2016.
Styret har prioritert å gi høringsuttalelser i en rekke aktuelle saker (egen liste), og ser at uttalene har
interesse for media og sentrale politiske aktører. Gjennom nettsiden til ROR:
http://www.romsdalregionrad.no legger administrasjonen ut oppdatert informasjon innenfor
aktuelle samarbeidsområder, prosjekt, høringer og uttaler, og her finnes også sakliste og referat fra
møter. Vi håper enda flere kan bruke nettsiden til å finne informasjon fremover.
Styret opplever at det er et godt samarbeidsklima i ROR, også i forbindelse med det til dels krevende
arbeidet med kommunereformen. De åtte kommunene jobber godt sammen om felles saker og det
er et fellesskap med stor takhøyde. Det har også vært arrangert regelmessige arbeidsmøter for
rådmennene. Daglig leder har koordinert den praktiske gjennomføringen av disse møtene.
Vi takker daglig leder, prosjektledere, medlemmer og vertskommunene for innsatsen og samarbeidet
i 2016.

Molde, 01.02.17

Torgeir Dahl, leder

Bernhard Riksfjord, nestleder

Tove Henøen

-----------------------------

------------------------------

-------------------------

Ole Bjørn Moen

Anne Grete Klokset

---------------------------

------------------------------
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