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Protokoll styremøte ROR 7. mai 2020 

Sted:  Teams (digitalt møte) 

Dato: 7. mai 2020 

Tid: 08:30-11:00 

Tilstede: Torgeir Dahl, Yvonne Wold, Geir Inge Lien, Ingrid Husøy Rimstad og Per Sverre 

Ersvik 

Observatører: Tove Henøen, Odd Jørgen Nilssen og Odd Helge Gangstad 

Administrasjon: Alf Reistad 

Gjester: Britt Rakvåg Roald under sak 36/20 

 

Saker til behandling 

 

Sak 31/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

                          Vedtak: 

Styret godkjenner innkalling og dagorden. 

 

Sak 32/20 Godkjenning av referat fra styremøte 13. mars 2020 

Referat fra styremøte 13. mars 2020 var sendt ut på forhånd (vedlegg 1). 

Vedtak: 

Styret godkjenner referat fra styremøte 13. mars 2020. 

 

Sak 33/20 Daglig leder orienterer 

Daglig leder ga en oppsummering over de viktigste sakene som det har arbeidet med 

siden forrige styremøte. 

Vedtak: 

Styret i ROR tar saken til orientering. 
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Sak 34/20 Høringsuttalelse angående ny domstolstruktur 

Daglig leder har i samråd med styreleder, og etter innspill fra styremedlemmer og 

eksterne aktører, utarbeidet forslag til høringsuttales angående forslag om ny 

domstolstruktur som var sendt ut i forkant av møtet (vedlegg 2). 

Vedtak: 

Styret godkjenner høringsuttalelse med de innspill som framkom under møtet. Det ble 

besluttet at alle ordførerne i ROR skal signere høringen. Samtidig henstilles alle 

kommune om å sende inn egne høringer som underbygger ROR sin argumentasjon – 

alternativt å sende departementet støtte til ROR sin uttale. 

 

Sak 35/20 Rullering av NTP 

ROR har tidligere hatt innspill til Nasjonal Transportplan for 2022-2033 opp til 

behandling. Regionrådet har sendt inn en felles høringsuttalelse fra NHO Møre og 

Romsdal og Sunnmøre Regionråd til Møre og Romsdal fylkeskommune (vedlegg 3). 

Fylkeskommunedirektøren har nå lagt fram sine prioriteringer til politisk behandling.  

Daglig leder orienterte innledningsvis om at han er overrasket over at vårt felles 

høringsuttalelse ikke i større grad er vektlagt i fylkeskommunedirektørens innstilling 

(vedlegg 4 - presseoppslag). 

I møtet ble det referert til behandlingen dagen før i samferdselsutvalget i Møre og 

Romsdal fylkeskommune. I dette møtet kom det opp kritikk til 

fylkeskommunedirektørens innstilling. Blant annet kom det en rekke innspill i 

forbindelse med nedprioriteringen av Møreaksen til fordel for andre, umodne 

prosjekt. I gjeldende NTP er det åpnet for oppstart av Møreaksen i første 

seksårsperiode under forutsetning av betydelige kostnadsreduksjoner. 

Diskusjonen i møtet viste at det er støtte i ROR til å prioritere de prosjektene som 

allerede ligger inne i NTP. Dette gjelder spesielt E136 Ålesund – Innlandet grense 

med fokus på delstrekninger i Romsdalen og krabbefelt på Ørskogfjellet, E39 

Møreaksen og E39 Løset-Hjelset. 

Med dette som utgangspunkt foreslo daglig leder at ROR, fortrinnsvis i samarbeid 

med NHO og SR, går ut og kommenterer innstillingen fra fylkeskommunedirektøren 

med følgende hovedbudskap: 
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NHO, SR og ROR er 

 fornøyd med at Eksportvegen E136 er prioritert på topp (overenstemmelse 

med innstillingen fra NHO, SR og ROR. Vi har forventninger om at gryteklare 

prosjekt på E136 blir prioritert allerede i forbindelse med revidert 

nasjonalbudsjett våren 2020. 

 er skuffet over at de øvrige prioriteringene i felles høringsuttalelse ikke i 

større grad er blitt vektlagt i fylkeskommunedirektørens innstilling. 

 er kritisk til at verdiskapingsaksen E39 (Møreaksen) ikke er prioritert høyere. 

Vi ser det som avgjørende viktig at man fastholder prioriteringene i gjeldende 

NTP, og arbeider for å styrke våre viktigste samferdselsprosjekt opp mot 

konkurrerende prosjekt i andre deler av landet.  

 er overrasket over at fylkeskommunedirektøren har brukt ressurser på en 

alternativ samfunnsøkonomisk analyse med andre og strengere kriterier enn 

den som myndighetene benytter i andre deler av landet. Vi frykter at dette 

vil svekke prosjektene i Møre og Romsdal. 

I diskusjonen i styremøtet ble viktigheten av at Lønset-Hjelset skal stå ferdig før SNR 

blir satt i drift i 2024 belyst. ROR har forventninger om at regjeringen vil prioritere 

oppstart av bygging av denne strekningen i løpet av 2020. 

Vedtak: 

Daglig leder får mandat til å gå ut i media med denne saken med fokus på punktene 

over, og med de innspill som framkom i møtet.  

 

Sak 36/20 Status SNR 

Britt Rakvåg Roald ga innledningsvis en orientering om status for arbeidet med 

realiseringen av SNR: 

 Status for SNR vil bli framlagt på styremøtet i SNR kommende uke.  

 Signalene tyder på at man etter de siste endringer, blant annet med 

reduksjon av bruttoareal, nærmer seg vedtatt ramme. 

 Det er ikke foretatt noen endringer i vedtatt funksjonsinnhold eller i 

funksjonsfordelingen mellom SNR Hjelset og DMS Kristiansund. 

 Mesteparten av infrastrukturen under jord er allerede på plass på Hjelset. 

Daglig leder orienterte om at han fortsatt er medlem i arbeidsgruppen for DMS 

Kristiansund med Jan Morten Dale som vara og støttespiller. Han uttrykte forundring 

over at ROR ikke ble invitert til strategisamlingen for DMS Kristiansund, til tross for at 

det skal tilbys mange helsetjenester for befolkningen i ROR-kommune ved 

institusjonen. 
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I den påfølgende debatten ble kravet om permanent opprettholdelse av fødetilbud 

inkludert akuttilbud ved DMS Kristiansund kommentert med fokus på medisinsk 

forsvarlighet, økonomi og eventuelle konsekvenser for SNR Hjelset.   

Under møtet ble det opplyst at Odd Helge Gangstad blir nytt medlem i Overordnet 

samarbeidsutvalg (OSU) i HMR. ROR har tidligere spilt inn behovet for tettere dialog 

og koordinering mellom Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) og OSU. 

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering og forutsetter at byggestart for SNR Hjelset blir høsten 

2020, som betyr åpning i 2024. Styret forutsetter videre at SNR Hjelset blir realisert 

med de funksjoner som er tidligere vedtatt for det nye akuttsjukehuset med 

traumefunksjon.  

 

Sak 37/20 Medlemsmøte i juni 

ROR sitt neste medlemsmøte er planlagt gjennomført i Rauma 4.-5. juni. Pga. 

koronasituasjonen ble dette møtet foreslått avlyst.  

Vedtak: 

Styret vedtar å avlyse det planlagte medlemsmøtet i juni 2020 pga 

koronasituasjonen. 

 

Sak 38/20 Rundebordskonferansen 2020 

Myndighetens restriksjoner i forbindelse med koronasituasjonen medfører at årets 

Moldejazz, i beste fall blir gjennomført med et svært redusert program. Blant annet 

er konserten med John Legend samme dag som Rundebordskonferansen er planlagt, 

allerede avlyst. Usikkerhet og øvrige restriksjoner medfører at det ikke vil være mulig 

å gjennomføre årets Rundebordskonferanse som planlagt. 

Vedtak: 

Styret vedtar å avlyse Rundebordskonferansen 2020 pga. koronasituasjonen, samtidig 

som man sammen med samarbeidspartnerne vurderer en mindre samling i løpet av 

året for å belyse situasjonen som har oppstått som et resultat av virusutbruddet. 
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Sak 39/19 Status Handlingsplan 2020 

Det ble orientert om at koronasituasjonen påvirker gjennomføringen av prioriterte 

aktiviteter i Handlingsplanen for 2020 (vedlegg 5). 

På styremøtet ble handlingsplanen punktvis diskutert for å se på eventuelle 

endringer.  

Vedtak: 

Styret vedtar følgende endringer og presiseringer i Handlingsplanen for 2020: 

a) Tilpasning til ny kommunelov 

Arbeidet med opprettelse av Interkommunalt politisk organ for Romsdal, der det 

legges til rette for at alle ordførerne automatisk skal være representert i styret, skal 

prioriteres. Daglig leder får i oppdrag å følge opp saken med Mørebenken og KMD. 

b) Interessepolitikk 

Styret ønsker en tettere dialog med Mørebenken der aktuelle representanter blir 

invitert inn i ROR sine møter der det er relevant.  

c) Akuttsykehuset på Hjelset og pågående omstilling i Helse Møre og Romsdal   

Ingen endringer. 

d) Samferdsel 

Styret ønsker at ROR i større grad, politisk og/eller administrativt, i større grad skal bli 

involvert i arbeidet til Molde lufthavnutvikling.  

e) Offentlige arbeidsplasser  

Ingen endringer. 

f) Næringsutvikling 

Ingen endringer utover at jobbmessen «Bli med hjem» i Oslo er avlyst pga. 

koronasituasjonen. 

g) Utdanning 

Ingen endringer utover presisering av at det er ønskelig med en samarbeidsavtale 

med HiMolde som i større grad ivaretar kommunenes interesser og behov. 
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h) Profilere Molderegionen 

Ingen endringer utover at det orientert om at ROR sin nye nettside, som er satt opp i 

samarbeid med Molde kommune, er satt i drift. 

i) Sekretariatsfunksjon 

Ingen endringer utover at det faste årlige dialogmøtet mellom ROR-kommune og 

Molde sykehus/HMR er utsatt/avlyst. 

 

Sak 40/20 Eventuelt 

a) Henvendelse fra Sunnmøre regionråd (SR) angående maritim næring 

Styreleder orientert om utkast til brev fra SR om situasjonen for maritim næring til 

statsministeren. Det ble tatt opp til diskusjon om ROR skal være avsender av brevet 

sammen med SR. I diskusjonen ble viktigheten av maritim næring i Romsdal 

poengtert. 

Vedtak:  

Daglig leder får i mandat, sammen med styreleder og nestleder, å behandle utkastet 

fra Sunnmøre regionråd og ta beslutning om ROR stiller seg bak henvendelsen til 

statsministeren. 

b) Molderegionen / Romsdalregionen 

I møtet ble det stilt spørsmål om ROR i større grad skal bruke begrepene Romsdal / 

Romsdalsregionen fremfor Molderegionen. Det ble orientert om at dette er en sak 

som har vært grundig drøftet i ROR tidligere.  

Da Romsdal ikke er dekkene for hele nedslagsfeltet til ROR (ytre strøk, Eide og i 

enkelte tilfeller Gjemnes) har styret i ROR tidligere tatt beslutning om å bruke 

begrepet Molderegionen.   

Vedtak:  

Saken ble tatt til orientering. 

 

Molde 8. mai, 2020 

 

Torgeir Dahl (sign) Alf Reistad (sign) 
 


