Referat fra representantskapsmøte 04_2022
Sted:

Molde rådhus

Dato:

29. april 2022

Tid:

Kl. 10.00-12.00

Til stede:

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

Fravær:
Administrasjon:

Alf Reistad

Saker til behandling
Sak 28/22

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

Sak 29/22

Godkjenning av referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 25.03.2022
Vedtak:
Representantskapet godkjenner referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 25.
mars 2021.

Sak 30/22

Daglig leder orienterer
Daglig leder orienterte om hovedaktiviteter siden forrige møte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettside er oppdatert
Sedimentsaken – ny kontaktperson i Norsk Industri (møte i Oslo 18. mai)
Medarrangør av Eksportvegkonferansen på Åndalsnes (4. mai)
Dialog og planlegging av møte med Nye Veier (5. mai)
God framdrift i programarbeidet for Rundebordskonferansen 2022 (20. juni).
Odd Jørgen Nilssen orienterte om søknad til GassROR IKS.
Generalforsamling i Langfjordforbindelsen (29. april)
Avklart at Mørebenken har faste møtedatoer, første tirsdag i hver måned,
hvor de møter kommuner og næringsliv i M&R
Høye kommunale kostnader innen pleie og omsorg har kommet på
dagsorden i Partnerskapsmøte i Helsefellesskap M&R (11. mai)
1

•

Stor andel av daglig leders tid blir beslaglagt av arbeidet med Helsefellesskap
M&R.

Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering og ber Odd Jørgen Nilssen søke støtte
hos MRFK til gjennomføring av årets Rundebordskonferanse.

Sak 31/22

Henstilling om møte med NAV-direktør Hans Christian Holte
Det ble den 30. mars sendt henstilling om møte med NAV-direktør Hans Christian
Holte (vedlegg 2) i forbindelse med flytting av 90 arbeidsplasser fra Molde til
Kristiansund i NAV Arbeid og ytelser.
Henvendelsen er ikke besvart.
Vedtak:
Representantskapet ber at leder, i samarbeid med daglig leder, sender et brev til
NAV-direktøren der en inviterer til videre samarbeid om blant annet å legge
arbeidsplasser knyttet opp til sosial bærekraft til Molde.

Sak 32/22

Reversering av domstolsreformen
Det vises til tidligere behandling av høringsbrev angående forslag om reversering av
domstolsreformen. Iht. vedtak i sak 18/22 ble det besluttet at saken skulle behandles
politisk i hver kommune, og at det var aktuelt at Romsdal IPR sender inn
høringsuttalelse, iht. tidligere utkast, om det er enighet i kommunene om
reversering.
Vedtak:
Romsdal IPR beslutter å ikke sende egen høringsuttalelse med bakgrunn i at alle de
fem medlemskommunene nå har sendt separate uttalelser.

Sak 33/22

Kraftsituasjonen – oppfølging av tidligere klage på NVE sitt vedtak
Det vises til sak 19/22 angående Statnett sin søknad om omklassifisering og salg av
deler av 132 KV-nettet i regionen, men tilhørende klage fra Romsdal IPR på NVE sin
godkjennelse.
På forrige møte ble det orientert om status i saken, inkludert informasjon om
gjennomført digitalt møte med fraksjonskomitéen til Sp og Ap.
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Daglig leder har fulgt opp saken, og etter innspill fra vår kontaktperson i Sp, ble det
foreslått at Romsdal IPR tar direkte kontakt og ber om et møte med Olje- og
energidepartementet (OED) om saken.
Vedtak:
Representantskapet støtter henvendelsen som er sendt til OED med henstilling om
møte med statsråden.

Sak 34/21

Høring - HMR Utviklingsplan 2023 – 2026
Det vises til sak 25/21.
Romsdal IPR er invitert til å gi innspill til utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal for
perioden 2023-2026 - høringsfrist er 6. mai.
På forrige møte ble det orientert om at kommunalsjefene i de fem ROR-kommunene
hadde fått i oppdrag å lage et utkast til høringsuttalelse.
Vedtak:
Romsdal IPR sender ikke egen høringsuttalelse i denne saken siden de fem
medlemskommunen har utarbeidet og sendt inn uttalelser.

Sak 35/21

Høring - Utkast til nye utviklingsmål for Høgskolen i Molde
Det vises til sak 26/21.
Romsdal IPR er invitert til å gi innspill til nye utviklingsmål for Høgskolen i Molde –
høringsfrist er 22. april.
Iht. vedtak på forrige møte har daglig leder laget utkast til høringsuttalelse (vedlegg
3), og som har vært ute til høring blant medlemmene i representantskapet.
Vedtak:
Representantskapet godkjenner utarbeidet utkast til høringsuttalelse angående nye
utviklingsmål for Høgskolen i Molde.

Sak 36/21

Tema for Samarbeidsmøte 02_2022
Tidspunkt for neste Samarbeidsmøte er fastsatt til 6.-7. september på Hustadvika
gjestegård.
Følgende eksterne bidragsytere er foreløpig invitert og bekreftet sin deltakelse:
•

Statsforvalter Else-May Botten Norderhus (Statsforvalterens halvtime)
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•
•

KS-direktør Gunnar Bendixen (Kommunale kostnader innen pleie og omsorg)
Prosjektleder Marie Andersen i MRFK (Statlige arbeidsplasser)

Andre aktuelle tema ble tatt opp til diskusjon under møtet. Her ble det foreslått
orientering fra Hustadvika kommune og besøk ved Hustad fengsel og AMK-sentralen.
Vedtak:
Representantskapet ber daglig leder fortsette planleggingsarbeidet med de innspill
som framkom i møtet.

Sak 37/21

Forslag om felles regionrådsmøte
Pga. pandemisituasjonen har det ikke vært gjennomført felles regionrådsmøte de
siste årene.
Nordmøre IPR har invitert til felles styremøte, og har kommet opp med følgende
alternative tidspunkt:
•
•
•

27.-28. september
20.-21. oktober
3.-4. november

Vedtak:
Representantskapet ber daglig leder gi tilbakemelding om at 27.-28. september,
alternativ 3.-4. november i forbindelse med Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes,
passer.

Sak 38/22

Eventuelt
a. Interkommunal sjøarealplan for Romsdalsfjorden
Randi Bergundhaugen tok opp behovet for revisjon av interkommunal sjøarealplan
for Romsdalsfjorden.
Det ble også orientert kort om pågående arbeid for oppdateringen av tilsvarende
plan for Aukra og Hustadvika.
Vedtak:
Representantskapet ser behovet for at arbeidet med oppdatering av interkommunal
sjøarealplan for Romsdalsfjorden (Rauma, Vestnes og Molde) blir prioritert.
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b. Representasjon i styret for 110-sentralen
Det ble vist til henvendelse fra Turid Hanken, leder av valnemnda for diverse selskap i
Ålesund kommune, om Romsdal IPR sin representasjon i styret for 110-sentralen.
Vedtak:
Odd Jørgen Nilssen velges som Romsdal IPR sin representant, og Tove Henøen som
personlig vararepresentant, i 110-sentralen for kommende toårsperiode.

c. Konsulentbistand
Daglig leder orienterte om konsulentbistand til Rare Earths Norway, og om at den
arbeidstiden som har blitt brukt til dette faktureres fra Romsdal IPR med et honorar
på NOK 8.000,- pr. dag.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering og godkjenner satsen som benyttes.

d. Neste møte
Vedtak:
Neste møte flyttes til fredag 10. juni kl. 09.00-12.00.

Molde 29.04.2022
Torgeir Dahl (sign.)

Alf Reistad (sign.)
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