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Referat fra representantskapsmøte 06_2022 

Sted:  Molde rådhus / Teams 

Dato: 19. august2022 

Tid: Kl. 09.00-12.00 

Til stede: Torgeir Dahl, Tove Henøen, Odd Jørgen Nilssen, Randi Bergundhaugen og Yvonne 

Wold (Teams) 

Fravær:  

Administrasjon: Alf Reistad 

 

Saker til behandling  

Sak 46/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner innkalling og dagorden. 

 

Sak 47/22 Godkjenning av referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 10.06.2022 

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 10. 

juni 2021 med endringen som framkom i møtet (NAIS). 

 

Sak 48/22 Daglig leder orienterer 

Daglig leder orienterte om hovedaktiviteter siden forrige møte der 

Rundebordskonferansen 2022, Helsefelleskap M&R og Sedimentsaken er de 

arbeidsoppgavene som har lagt beslag på klart mest ressurser siste periode:  

• Heldagsmøte i samarbeidssekretariatet for Helsefellesskapet (15. juni) 

• Møte med alle kommunene i fylket ang. uenighet med HMR mht. 

praktisering av 24-timersregelen ved utskriving (17. juni) 

• Møte med statssekretær Elisabeth Sæther i OED ang. klage om 

omklassifisering og salg av 132 KV nett i M&R (20. juni) 

• Besøk fra Gassco med tilhørende møter med Aukra kommune, Molde 

kommune, Shell, Aker Horizon, Istad og Statnett (24. juni) 

• Møte sammen med blant annet HiMolde, HMR og kommuner angående 

utdannelse av sjuke- og vernepleiere (24. juni) 
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• Styremøte Langfjordforbindelsen AS (29. juni) 

• Midsundkonferansen (30. juni) 

• Møte med KS M&R angående høye kommunale kostnader innen pleie og 

omsorg (18. juli) 

• Rundebordskonferansen 2022 (20. juli) 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 49/22 Energiknutepunkt Nyhamna 

Det ble gjennomført evaluering av Rundebordskonferansen 2022. Beslutning om 

eventuell videreføring i 2023 ble tatt opp til diskusjon. 

I møtet ble det gitt støtte til initiativet om å engasjere ungdom – dette må 

videreføres og styrkes i 2023. 

Programposten med presentasjon av hvordan lokale industribedrifter møter det 

grønne skiftet ble godt mottatt.   

Det ble i tillegg lagt fram forslag om at Romsdal IPR og/eller Energiknutepunkt 

Nyhamna utarbeider høringsuttalelse til konsekvensutredning for Linnorm (frist 30. 

september). 

Vedtak: 

Representantskapet mener at Rundebordskonferansen er en viktig møteplass, og er 

godt fornøyd med gjennomføringen av Rundebordskonferansen 2022. 

Representantskapet ber om at daglig leder starter arbeidet med å planlegge 

tilsvarende arrangement neste år. Opplegget med sosial samling på Gildehallen 

fungerer godt, og innstilingen er at dette videreføres også i 2023.  

Representantskapet ber om at beslutningen om eventuell felles høringsuttalelse til 

konsekvensutredning for Linnorm tas opp i møte i styringsgruppen for 

Energiknutepunkt Nyhamna. 

 

Sak 50/22 Sedimentsaken  

Sedimentsaken blir stadig mer omfattende. Statsforvalteren har underkjent 

prøveprogrammet som verftene har utført, og har i tillegg sendt henvendelse til to 

kommuner (blant annet Molde kommune) og nye industrivirksomheter om mulig 

pålegg om prøveprogram med tilhørende utarbeidelse av tiltaksplaner.  
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Samtidig med at Ålesund kommune får tilbakemelding fra Miljødirektoratet om å 

redusere arbeidet med opprydding i Ålesund Havn (statlig prioritert område) pga. 

manglende tilskudd, får verftene i M&R (og nå også nye aktører som Molde 

kommune) nye pålegg. 

I diskusjonen i møtet kom det fram at representantskapet har utfordringer med å se 

hvorfor pålegg innenfor de statlig prioriterte områdene, og de pålegg 

Statsforvalteren i M&R har gitt, skal ramme så ulikt. 

Det er orientert om at daglig leder har avtalt møte med Statsforvalteren den 

29.08.2022 og tilhørende formøte sammen med verftene, Norsk Industri, LO og NHO 

den 22.08.2022. 

Posisjonsnotat som Norsk Industri og Fellesforbundet har utarbeidet med innspill fra 

blant annet Romsdal IPR ble kommentert i møtet. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og ber daglig leder prioritere saken 

videre. 

 

Sak 51/22 Søknad om grensejustering for Ona, Husøya og Sandøya 

I forbindelse med at det er tatt et nytt innbyggerinitiativ fra innbyggerne på Ona, 

Husøya og Sandøya om grensejustering, slik at disse øyene blir en del av Aukra 

kommune, er det henstilt om støtteerklæring fra Romsdal IPR. 

Vedtak: 

Representantskapet i Romsdal IPR er blitt gjort kjent med at innbyggerne på Ona, 

Husøya og Sandøya har fremmet et innbyggerinitiativ om grensejustering slik at disse 

øyene blir en del av Aukra kommune.  

Dette er i tråd med tidligere initiativ fra et stort flertall av innbyggerne på øyene i 

2016, og som da hadde full støtte fra både daværende Fylkesmann i M&R, Aukra 

kommune og Romsdal regionråd.  

Romsdal IPR har stor forståelse for, og støtter, at innbyggerne på disse øyene på 

Romsdalskysten ønsker å tilhøre Aukra kommune. Dette med bakgrunn i historisk tett 

tilknytning til resten av Romsdal med hensyn til handel, språk, kultur og tradisjoner. 

 

Sak 52/22 Samferdsel 

Status mht. arbeidet med Eksportvegen E136 ble tatt opp til diskusjon der Yvonne 

Wold orienterte om siste dialog med Nye Veier AS ang. E136: 

• Styrket vedlikehold 

• Tilstandsrapport for hele strekningen 
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• Vurdering av nye alternative løsninger for de ulike strekningene 

• Muligheten for rask oppstart av utbedring 

Notat fra daglig leder om fakta angående Fergefri E39 Ålesund-Molde ble 

kommentert. 

Det samme ble flytilbudet ved Molde lufthavn Årø. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken om Eksportvegen E136 til orientering, og ber daglig 

leder sender over faktanotatet til NHO i forkant av planlagt veiseminar i Ålesund den 

7. september. 

Representantskapet er opptatt av et godt og konkurransedyktig tilbud på Molde 

Lufthavn Årø både når det gjelder rutetider, pris og kvalitet. Lederen av 

representantskapet får i oppgave å følge opp saken med Molde Lufthavnutvikling og 

Molde Næringsforum. 

 

Sak 53/22 Helsefellesskap 

I møtet ble det bli gitt orientering om følgende saker: 

a) Uenighet med HMR om praktisering av Samarbeidsavtalens punkt om 24-

timersregelen ved utskrivning av pasienter.  

 

Romsdal IPR har arrangert møte med alle kommunene i Møre og Romsdal for 

å komme til enighet om hvordan denne saken håndteres mot HMR. Det er 

sendt henvendelse fra kommunedirektørene i de fire vertskommunene for 

sjukehusene i fylket om møte med toppledelsen i HMR. Videre er det innført 

en enhetlig registering i alle kommuner om avvik på 24-timersregelen. 

 

Det ble samtidig orientert om uavklart situasjon også når det gjelder 

utskriving av pasienter innen psykisk helse. 

 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og vil sette temaet på dagsorden 

i møte med toppledelsen i HMR den 8. september. 

 

b) Etablering av et nytt forbedringsprosjekt i LSU Molde med mål om 

reduksjon av utskrivningsklare pasienter ved sjukehusene. 

 

Dette er en oppfølging av tidligere vedtak i LSU Molde (sak. 42/22) der 

representantskapet ba daglig leder om at det blir utarbeidet oversikt over 



 
 

5 
 

liggedøgn pr kommune med angivelse av årsakskoder. Dette er nå 

innarbeidet i forbedringsprosjekt nr. 5 i LSU Molde. 

 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og ber daglig leder om å følge 

opp slik at man kommer rask i gang med rapportering til ledelsen i 

kommunene. 

 

c) Fødesaken og framtidig tilbud ved SNR Hjelset. 

 

Situasjonen etter stengingen av fødeavdelingen i Kristiansund, og det 

faktum at tre sentrale ledere ved sjukehusene i Nordmøre og Romsdal har 

sagt opp sine stillinger, ble tatt opp til diskusjon.  

Invitasjonen fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol, om møte i 

Kristiansund den 25. august, ble også diskutert (kolliderer med Nor-Fishing). 

 

Vedtak: 

Representantskapet besluttet at Tove Henøen representerer Romsdal IPR, 

sammen med Yvonne Wold og Randi Bergundhaugen, i møtet med 

statsråden den 25. august. Vårt hovedbudskap er at faglig forsvarlighet 

kommer først, og at SNR Hjelset må realiseres med de funksjoner som 

opprinnelig besluttet. 

 

d) Arbeidet med å kartlegge årsakene til de høye kommunale kostnader 

innen pleie og omsorg i Møre og Romsdal. 

 

Det ble orientert om at vedtaket som er gjort i Partnerskapsmøtet i 

Helsefellesskap M&R er så tvetydig at det er igangsatt et arbeid for å 

klargjøre innholdet i vedtaket. 

 

I tillegg ble mandat vedtatt i KS M&R sitt fylkesstyre den 07.06.2022 tatt 

opp til diskusjon. 

 

Vedtak: 

Representantskapet er av den oppfatning at vedtaket i KS M&R sitt 

fylkesstyre ikke i tilstrekkelig grad reflekterer problemstillingen og det 

kommunene i fylket har behov for av støtte fra KS. Lederen av 

representantskapet får, i forkant av Samarbeidsmøtet den 7. september, i 

oppgave å ta dette opp med regiondirektør i KS med mål om å få spisset 

mandatet slik at det blir relevant for kommunene.  
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Sak 54/22 Romsdal IPR - Samarbeidsmøte 02_2022 

Utkast til agenda for Samarbeidsmøte 02_2022, som arrangeres på Hustadvika 

Havhotell 6.-7. september, ble lagt fram til diskusjon under møtet. 

Forslag til vedtak: 

Representantskapet ber daglig leder arbeide videre med planleggingen av 

Samarbeidsmøtet etter det programmet som er framlagt. 

 

Sak 55/22 Eventuelt 

Det ble vist til henvendelse fra MRFK ang. henstilling om høringsmøte i forbindelse 

med høring av fylkesstrategi for attraktive byer og tettsteder. 

Forslag til vedtak: 

Representantskapet ber daglig leder å avklare om tirsdag 6. september kl. 19.00-

20.00, i tilknytning til Samarbeidsmøtet på Hustadvika, kan passe.  

 

 

                         Molde 23.08.2022 

Torgeir Dahl (sign.) Alf Reistad (sign.) 
 

 


