Protokoll styremøte ROR 30. april 2021
Sted:

Teams

Dato:

30. april 2021

Tid:

Kl. 09.00-10.30

Tilstede:

Torgeir Dahl, Yvonne Wold, Ingrid Husøy Rimstad, Per Sverre Ersvik og Randi
Bergundhaugen

Observatører:

Odd Jørgen Nilssen og Tove Henøen

Fravær:

Geir Inge Lien

Administrasjon:

Alf Reistad

Gjester:

Per Devold (sak 31/21)

Saker til behandling
Sak 27/21

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

Sak 28/21

Godkjenning av referat fra styremøte 26. mars 2021
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøte 26. mars 2021.

Sak 29/21

Daglig leder orienterer
Daglig leder ga en kort orientering i møtet om sentrale aktiviteter siden forrige møte
• NTP (E136 og fergefri E39)
• Godstog på Raumabanen (Oppstart markert 26.04.2021)
• Langfjordforbindelsen (Planlegging av Konseptvalgutredning)
• Helsefellesskap (Forespørsel fra HMR om Vestnes skal flyttes over til LSU
Ålesund sjukehus / Nominering til nettverk for erfaringsdeling for
Helsefellesskapene i regi av Helsedirektoratet)
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•

Kraftsituasjonen (Statnetts søknad om omklassifisering og salg av 132kVnettet)

Vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber daglig leder følge opp henvendelsen til NVE om
henstilling om møte angående forslaget om omklassifisering og salg av 132kV-nettet i
fylket.

Sak 30/21

Hydrogensatsing
Odd Jørgen Nilssen viste til sak 23/21 og ga en oppdatering om Aker sin satsing på
hydrogenproduksjon i Aukra:
•
•
•

Ukentlige møter mellom Aker og Aukra kommune
Trude Sundset (tidligere adm.dir. i Gassnova) er nå ansatt i Aker og jobber
med CCS-løsninger for prosjektet
I første fase er dette nærmest et forskingsprosjekt (søknad til Grønn
Plattform) for å se på muligheten for produksjon av blå hydrogen i Aukra

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 31/21

Kommunal behandling av samarbeidsavtale for Romsdal IPR
Det ble orientert om at samarbeidsavtalen for Romsdal IPR allerede er godkjent i
Hustadvika, Molde og Vestnes.
Avtalen skal opp til behandling i Aukra kommunestyre den 6. mai og i Rauma
kommunestyre den 20. mai.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 32/21

Offentlige- og private arbeidsplasser
Prosjekt flere statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal
Daglig leder orienterte om status for samarbeidsprosjektet i regi av MRFK om flere
statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal. Prosjektet har i realiteten ingen
prioriteringer som vil gi flere arbeidsplasser i Molderegionen. I prosjektet snakkes det

2

nå også om å tilrettelegge for at flere ansatte ved Fylkeshuset i Molde (både statlige
og fylkeskommunale arbeidsplasser) kan lokaliseres til Kristiansund og Ålesund.
Det ble orientert om at daglig leder har etterspurt en oversikt fra prosjektledelsen
om utflytting av offentlige arbeidsplasser fra Molde til andre deler av fylket. Det
foreligger foreløpig ikke svar på spørsmålet.
På neste møte i arbeidsgruppen for flere statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal,
vil Menon Economics orientere om sitt arbeid med å kartlegge sterke fagmiljø i fylket
som kan tiltrekke seg flere statlige arbeidsplasser. Så langt har verken regionrådet
eller kommune i Romsdal blitt engasjert i dette kartleggingsarbeidet.
I møtet ble det foreslått at ROR-kommunene går sammen om et prosjekt med mål
om å tiltrekke seg flere nye arbeidsplasser – både offentlige og private.
Vedtak:
Styret ber om at daglig leder i samarbeid med Per Sverre Ersvik legger fram en skisse
til et slik prosjekt til neste styremøte.

NAV Ytelse og Trygd Molde
NAV arbeider fortsatt med sammenslåing av NAV Ytelse og Trygd Molde og
avdelingen i Kristiansund. Videreføring av NAV Sjukepenger i Molde medfører at det
før sammenslåing er om lag dobbelt så mange ansatte i Molde som i Kristiansund.
Med bakgrunn i erfaringer fra bruk av desentraliserte arbeidsplasser under Covid19perioden, og det faktum at det er svært lite ønskelig med en ny fogderidebatt, ble
det tatt opp til diskusjon om det vil være fornuftig å sende en henvendelse til NAV
sentralt med oppfordring om å opprettholde dagens løsning med felles ledelse med
to fysiske lokasjoner.
Vedtak:
Fram til neste styremøte får daglig leder i oppgave å sondere muligheten for å
opprettholde dagens løsning med to fysiske kontorlokasjoner.

HV11
Per Devold (leder av Distriktsrådet HV11) informerte om at HV11 er under press, og
at det foreligger forslag om at HV-områdene skal ha samme geografisk inndeling som
politidistriktene og statsforvalterne.
I dag grenser HV11 mot Sognefjorden i sør og mot grensa til Trøndelag i nord.
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Det vil trolig bli gjennomført en KVU innen 1. desember i år.
Pga. beredskapen generelt og spesielt for Ormen Lange, havner og flyplasser i fylket i
tillegg til Raumabanen er det viktig med et sterkt HV11.
Vedtak:
ROR er kritisk til endring av grensene og at det legges opp til en prosess for å se på
grensene mens kommunekartet fortsatt er i endring nasjonalt. Styret ber daglig leder
om å klarlegge argumentasjonen for å opprettholde av dagens geografiske
avgrensing for HV11.

Sak 33/21

Eventuelt
Vedtak:
Pga. Covid19-situasjonen beslutter styret å utsette det planlagte medlemsmøtet i
Rauma i juni til høsten.

Molde 03.05.2021
Torgeir Dahl (sign.)

Alf Reistad (sign.)
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