Referat fra styremøte ROR 1. juni 2017
Sted:

Hustadvika gjestegård

Dato:

1. juni 2017

Tid:

Kl 10:00-12:00

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

Saker til behandling
Sak 20/17

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra styremøte 31. mars 2017 og
vedtak gjort pr mail 11. april 2017
Styret gjorde følgende vedtak i mailkorrespondanse 11. april 2017:
Sak 19/17

Felles regional ROS-analyse av brann i ROR-kommunene og forslag
til videre prosess

Styret har pr mail fått oversendt forslag til dokumentasjon som skal oversendes til
hver kommune for politisk behandling.

Vedtak:



Styret i ROR er fornøyd med det grundige arbeidet som er gjort i ROSanalysen for brann i ROR-kommunene
Styret stiller seg bak forslag til saksfremlegg og ber daglig leder oversende
dette til alle kommunene for politisk behandling

Vedtak:
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat fra styremøte 31. mars 2017 og
bekrefter vedtak gjort pr mail i sak 19/17 11. april 2017
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Sak 21/17

Orientering ved daglig leder
Det ble orientert om: Responssenter, status for prosess rundt innleie av
konsulentbistand, plan for å fronte felles ROR-saker i forbindelse med valgkamp
2017, saker til medlemsmøtet 1. og 2. juni.

Vedtak:







Sak 22/17

Styret i ROR tar orienteringen til orientering.
Styret legger følgende endring i dagsorden frem for medlemsmøtet: Saken
om Hustad fengsel flyttes fra i morgen til i dag, fordi Tove Henøen ikke er til
stede i morgen.
Innleie av konsulentbistand: Bernhard Riksfjord og Britt Rakvåg Roald tar
dialog med de to aktuelle kandidater om forhandlinger om alternative
løsninger.
Styret i ROR ber daglig leder ta følgende initiativ for å fronte våre saker i
forbindelse med valgkampen 2017:
o Arrangere jazzlunsj for Mørebenken og kandidater til Mørebenken
o MetaMolde – invitere nye stortingspolitikere til møte og konsert, for
å bli kjent med dem og orientere om våre saker

Strategidokumentet til ROR
Kort muntlig orientering om status for behandling i kommunene.

Vedtak:
Styret i ROR tar saken til orientering.

Sak 23/17

Regnskapsrapport 1. halvår
Regnskapsrapport for ROR og kommunereformprosjektet var utsendt på forhånd.
Kort gjennomgang i møtet.

Vedtak:



Styret i ROR tar rapporten til orientering.
Styret i ROR er fornøyd med regnskapet pr april 2017.
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Sak 24/17

Hustad fengsel
Tove Henøen orienterte om problemstillingene rundt Hustad fengsel og ATKsentralen.

Vedtak:




Sak 25/17

Styret legger saken frem for medlemsmøtet med vedtak om at styret i samarbeid
med daglig leder lager en uttale der fokus er:
o ATK-sentral
o Utvidelse med antall fengselsplasser på Hustad fengsel
o ROR setter også fokus på denne saken i valgkampen
Styret ber daglig leder planlegge for møte med ny justiskomité etter valget

Eventuelt
Torgeir Dahl: Deponiplanene i Nesset, orientering om påtrykk fra motstandere for at
ROR skal ta opp saken på nytt. Dette er avvist av Torgeir Dahl. Saken tas eventuelt
opp igjen når konsekvensvurderingene er sluttført og saken legges ut til høring.

Torgeir Dahl (sign)

Britt Rakvåg Roald (sign)

Styreleder

Daglig leder
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