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Referat fra representantskapsmøte 
Romsdal IPR - 1. november 2021 

Sted:  Teams 

Dato: 1. november 2021 

Tid: Kl. 12.00-13.00 

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

Bergundhaugen  

Fravær:  

Administrasjon: Alf Reistad 

Gjester:  

 

Saker til behandling 

Sak 17/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner innkalling og dagorden. 

 

Sak 18/21 Godkjenning av referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 1. oktober 2021 

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 1. 

oktober 2021. 

 

Sak 19/21 Domstolstruktur i Møre og Romsdal 

ROR sendte den 7. mai 2020 høringssvar angående Domstolstruktur - forslag om 

endringer i rettskretsene og domstolloven. ROR argumenterte for å opprettholde 

både Romsdal tingrett og Romsdal jordskifterett som selvstendige domstoler, og at 

en slik organisering ivaretar rettsikkerheten for innbyggere og næringsliv i regionen 

på en god måte. Det ble også argumentert for at dette er viktig for det lokale 

advokatmiljøet. 

Regjeringen besluttet å organisere tingretten i en rettskrets for hele Møre og 

Romsdal med felles ledelse i Ålesund. Samtidig ble det besluttet å opprettholde blant 
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annet Molde som eget rettssted. Tilsvarende organisering ble det for jordskifteretten 

med felles ledelse i Ørsta. 

Den nye regjeringen ønsker å reversere denne organiseringen. Dette framgår av den 

nye regjeringsplattformen: 

«Gjeninnføre strukturen for domstolane for domstolsreforma av 2021 for å vareta 
borgaranes rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing, med 
unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette 
gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur.» 
 

I møtet ble det videre vist til oppslag i Romsdals Budstikke den 26.10.2021, der det 

framgår det at advokatforeningen i Molde henstiller kommunene om å støtte kravet 

om å gjennomrette Romsdal tingrett som selvstendig domstol med egen ledelse. 

I tillegg ble det informert om at det vil komme et skriv til kommunene fra Justis- og 

beredskapsdepartementet om den videre saksbehandlingen. 

Påfølgende diskusjon viste at representantskapet i ROR står fast på opprinnelig 

innstilling om egen tingrett og jordskifterett i Molde, men at en også ser utfordringer 

med å reversere allerede gjennomført omorganisering. ROR er opptatt av at det 

faglige samarbeidet mellom domstolene i videreføres, og sikrer nødvending 

kompetanse og lik rettspraksis i hele Møre og Romsdal selv om man går tilbake til 

opprinnelig domstolstruktur. 

Vedtak: 

Representantskapet holder fast på tidligere vedtak om å arbeide for egen tingrett og 

jordskifterett i Molde, og vil ta saken opp til ny behandling når man mottar skriv fra 

Justis- og beredskapsdepartementet om videre saksbehandling. 

 

Sak 20/21 Avtaleverket rundt etableringen av Hydrogenknutepunkt Nyhamna 

Odd Jørgen Nilssen og Alf Reistad orienterte om avtaleverket som har ligget til grunn 

for samarbeidet om å utvikle Nyhamna: 

• Samarbeidsavtale I, II, III og IV 

• Selskapsavtale for GassROR IKS 

• Aksjonæravtale for GassROR IKS 

Den første Samarbeidsavtalen ble inngått mellom kommunene Aukra, Midsund, 

Fræna og Molde i 2001 der en hadde felles mål om å arbeide for Nyhamna som 

ilandføringssted for gassen fra Ormen lange feltet. Avtalen ble reviderte, og med 

endring i deltakerkommuner, tre ganger - sist i 2011. Denne avtalen, 

Samarbeidsavtale IV, utløp 31.12.2015. 



 
 

3 
 

Gjeldende Selskapsavtale for GassROR IKS gjelder fra 01.01.2020. I paragraf 8 i denne 

avtalen er finansieringen av selskapet definert – blant annet at det skal betales 10% 

av den maksimalt innfordringsbare eiendomsskatten etter eigenskattelova knytt til 

gassbehandlingsanlegget på Nyhamna.  

I forbindelse med etableringen av det interkommunale samarbeidsprosjektet 

Energiknutepunkt Nyhamna, der også LO, NHO, MRFK og HiMolde deltar, ble behovet 

for oppdatering av avtaleverket tatt opp til diskusjon. 

Vedtak: 

Representantskapet konkluderer på at det ikke er nødvendig å oppdatere 

avtaleverket før etter at en eventuell investeringsbeslutning av ny utbygging knyttet 

opp mot aktiviteten på Nyhamna. Det er forståelse for at intensjonen i tidligere 

avtaleverk skal videreføres ved en eventuell utvidelse av aktiviteten. 

 

Sak 21/21 Fastsettelse av neste møte  

Vedtak: 

Representantskapet fastsetter tidspunkt for neste møte i representantskapet til 

fredag 10. desember 2021 kl. 10.00 i Molde rådhus. 

 

Molde 02.11.2021 

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

 


