Referat fra representantskapsmøte
Romsdal IPR - 1. oktober 2021
Sted:

Teams

Dato:

1. oktober 2021

Tid:

Kl. 12.30-14.10

Til stede:

Torgeir Dahl, Yvonne Wold, Odd Jørgen Nilssen og Tove Henøen

Fravær:

Randi Bergundhaugen

Administrasjon:

Alf Reistad

Gjester:

Saker til behandling
Sak 10/21

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

Sak 11/21

Godkjenning av referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 31. august 2021
Vedtak:
Representantskapet godkjenner referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 31.
august 2021.

Sak 12/21

Daglig leder orienterer
Daglig leder ga en kort orientering i møtet om sentrale aktiviteter og oppfølging av
saker fra siste styremøte i Romsdal regionråd:
• Langfjordforbindelsen: Tilbud om div. utredninger i prosess.
• E39 Ålesund – Molde: Planlegging av befaring på Ryfast, som blir noe utsatt i
forhold til opprinnelig plan.
• E136 Vestnes – Innlandet grense: Planlegging av møte med toppledelsen i
Nye Veier AS sammen med NHO, LO, Sunnmøre regionråd, Nordmøre IPR (?)
og MRFK (?).
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Sedimentsaken: Fortsatt stor aktivitet inkludert møter og oppfølging.
Presentasjon for årsmøte i Norske skipsverft.
Planlegging av Samarbeidsmøte 7.-8. oktober på Åndalsnes.
Energiknutepunkt Nyhamna: Utkast til mandat og møte med LO, NHO,
HiMolde og MRFK.
Helsefellesskap: Daglig leder i ROR utnevnt til nestleder i
samarbeidssekretariatet.
Planlegging og gjennomføring av felles LSU-møte Molde/Kristiansund.
Seminar sammen med HiMolde og Molde sjukehus ang. økt
utdanningskapasitet mht. sjuke- og vernepleiere.
Planlegging av årlig koordineringsmøte med HiMolde.
Klimanettverk Romsdal: Flere møter i nettverket gjennomført – større fokus
på tiltak framfor (kun) visjoner.

Under møtet ble det tatt opp til diskusjon om ROR bør involveres i arbeidet med et
visningssenter for havbruksnæringen.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 13/21

Konstituering
Valg av leder og nestleder i representantskapet i Romsdal IPR.
Vedtak:
Representantskapet velger Torgeir Dahl som leder og Yvonne Wold som nesteleder
for Romsdal IPR fram til neste kommunevalg.

Sak 14/21

Program for Samarbeidsmøte
Utkast til program for Samarbeidsmøte i ROR på Åndalsnes 7. og 8. oktober ble lagt
fram for diskusjon i møtet.
Vedtak:
Representantskapet ber daglig leder om å planlegge samlingen ut fra de innspill som
framkom i møtet, inkludert å avklare om reiseliv kan settes opp som tema på dag 2.
Dette på bakgrunn av at møtet med representanter fra Mørebenken faller ut da de er
opptatt med møter i Oslo denne dagen.
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Sak 15/21

Regionstilhørighet – Vestnes over til LSU Ålesund sjukehus
Daglig leder orienterte om brev fra HMR om at Vestnes vil bli overflyttet til LSU
Ålesund sjukehus pga. tidligere vedtak i Vestnes kommunestyre om endring av
akuttsjukehus.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 16/21

Eventuelt – Høringsuttalelse ang. forslag om ny kirkelig organisering
Det ble vist til utsendt utkast til høringsuttalelse angående ny kirkelig organisering,
som daglig leder har utarbeidet i samarbeid med kommunedirektørene.
Vedtak:
Den enkelte ordfører gir tilbakemelding på om de ulike kommunene ønsker å stille seg
bak felles høringsuttalelse, som i tilfelle signes av de aktuelle ordførerne.

Molde 01.10.2021
Torgeir Dahl (sign.)

Alf Reistad (sign.)
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