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Referat fra representantskapsmøte 01_2022 

Sted:  Molde rådhus 

Dato: 28. januar 2022 

Tid: Kl. 09.00-12.30 

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

Henøen 

Fravær:  

Administrasjon: Alf Reistad 

 

Saker til behandling 

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner innkalling og dagorden. 

 

Sak 02/22 Godkjenning av referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 10.12.2021 

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 10. 

desember 2021. 

 

Sak 03/22 Daglig leder orienterer 

Daglig leder ga orientering om hovedaktiviteter siden forrige møte, utover det som er 

satt opp i dagsorden som egne saker: 

• Helsefellesskap M&R 

Felles samarbeidssekretariat (ROR sin rolle) 

Revisjon av mandat til de ulike samarbeidsorganene  

Prosjekt - utskrivningsklare pasienter  

Prosjektforslag - kostnader for kommunale helse- og pleietjenester i Møre og 

Romsdal 
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• Samferdsel 

E39 – Befaringen til Ryfast 25.02.2022 er utsatt av SVV 

E136 – Brev sendt til Nye Veier 04.01.2022 ifm. planlagt møte 10.01.2022 og 

avtale om nytt digitalt møte 28.01.2022. 

E136 – Forespørsel fra Rauma Næringslag om samarbeid om 

Eksportveikonferansen 2022 

Langfjordforbindelsen – Workshop med Dr. techn. Olav Olsen 13.12.2021 

Flytilbudet – Henvendelse til SAS og Norwegian sendt 07.01.2022 

 

• Statlige arbeidsplasser  

NAV Arbeid og ytelse Molde 

Hustad fengsel 

• Reversering av domstolreformen 

• Kraftsituasjonen 

Klage til NVE på vedtak om omklassifisering og salg av 132 kV nett 

Statnetts framleggelse av konseptvalgsutredning den 06.01.2022 

• Energiknutepunkt Nyhamna – mandat og styringsgruppe 

• Klimanettverk Romsdal 2022 

• Velferdsteknologi – miniseminar 07.02.2022 

Vedtak: 

Representantskapet  

• Støtter forslaget om å starte et prosjekt for å kartlegge årsakene til at de 

kommunale utgiftene til pleie og omsorg i ROR-kommunene, og i ellers i Møre 

og Romsdal, ligger godt over landsgjennomsnittet og ca. 30% høyere enn 

tilsvarende utgifter i Trøndelag. Nordmøre IPR og Sunnmøre regionråd 

inviteres til å samarbeide om prosjektet. Daglig leder bes om å utarbeide 

prosjektforslag som framlegges for representantskapet. 

• Vedtar at Romsdal IPR takker ja til å være samarbeidsparter og medarrangør 

for Eksportveikonferansen 2022. 

• Støtter initiativet fra Tove Henøen om å invitere justisministeren til 

Hustadvika for å besøke Hustad fengsel og politiets ATK-senter på Farstad. 

• Ber daglig leder svare på brevet fra NAV Arbeid og Ytelse datert 27.01.2022. 

Det skal her fokuseres på at det er avdekt at ny felles lokalisering vil medføre 

en betydelig ekstrakostnad i forhold til dagens delte kontorløsning. 
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• Ber daglig leder legge fram forslag til høringsuttalelse angående reversering 

av domstolreformen. 

• Ber om at det settes opp et separat budsjett for Energiknutepunkt uavhengig 

av budsjettet til Romsdal IPR. 

• Beslutter at Romsdal IPR overlater videre arbeid med Klimanettverk Romsdal 

og Velfersteknologi til andre aktører. 

 

Sak 04/22 Deltakelse under jobbmessen «Bli med hjem»  

Det ble orientert om forespørsel fra Molde Næringsforum om deltakelse og sponsing 

av jobbmessa «Bli med hjem» den 06.04.2022 på The Hub i Oslo.  

Vedtak: 

Representantskapet beslutter å takke nei til forespørselen, og ber om at dette 

arbeidet overlates til de kommunene som ønsker å delta på jobbmessa. 

 

Sak 05/22 Orientering om foreløpig regnskap 2021 og budsjett 2022 

Foreløpig regnskap for 2021 og budsjett for 2022 ble kort gjennomgått og 

kommentert. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og ber om at daglig leder ferdigstiller 

endelig regnskap for 2021 og budsjett for 2022 og legger disse fram for godkjennelse. 

 

Sak 06/21 Handlingsplan 2022  

Med bakgrunn i sak 29/21 ble det utarbeidet et revidert utkast til tidligere framlagt 

forslag til Handlingsplan for 2022. Det nye utkastet ble tatt opp til diskusjon i møtet. 

Vedtak: 

Daglig leder får i oppdrag å revidere utkast til Handlingsplan for 2022 med de i 

innspill som framkom i møtet. 

 

Sak 07/22 Raumabanen 

 Yvonne Wold orienterte i møtet om trafikkutviklingen for persontrafikken på 

Raumabanen, og om arbeidet med å få til et pilotprosjekt for hydrogen-tog for 

godstransport. 



 
 

4 
 

Vedtak: 

Representantskapet stiller seg positiv til at Romsdal IPR engasjerer seg i arbeidet med 

å sikre et godt persontogtilbud på Raumabanen, med korresponderende busstilbud. 

Initiativet med å få på plass et pilotprosjekt for hydrogendrift av godstoget støttes 

også. Det henstilles om at man også engasjerer andre sentrale samarbeidspartnere 

som blant annet fylkeskommune, LO, NHO, Nordmøre IPR og Sunnmøre regionråd i 

arbeidet. 

 

Sak 08/22 Eventuelt 

Ingen saker til behandling. 

 

                 Molde 31.01.2022 

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


