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Protokoll styremøte ROR 28. mai 2021 

Sted:  Teams 

Dato: 28. mai 2021 

Tid: Kl. 12.00-13.00 

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

Observatører: Odd Jørgen Nilssen  

Fravær: Per Sverre Ersvik og Tove Henøen (observatør) 

Administrasjon: Alf Reistad 

Gjester:  

 

Saker til behandling 

Sak 34/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: 

Styret godkjenner innkalling og dagorden. 

 

Sak 35/21 Godkjenning av referat fra styremøte 30. april 2021 

Vedtak: 

Styret godkjenner referat fra styremøte 30. april 2021. 

 

Sak 36/21 Daglig leder orienterer 

Daglig leder ga en kort orientering i møtet om sentrale aktiviteter siden forrige møte 

• NTP – stort fokus på arbeidet med E136 og E39 inn mot behandlingen i 

Stortinget. 

• Langfjordforbindelsen – inngått avtale med Kommunerådgivaren AS om 

assistanse i forbindelse med Konseptvalgutredning. Tett dialog med MRFK for 

å sikre at arbeidet er i tråd med prosedyre for selvfinansierende prosjekt. 

• Helsefellesskap – første møte i det nye sekretariatet gjennomført. 

• Sedimentsaken – verftene har mottatt avslag både på klage på vedtak og på 

søknad om økonomisk støtte til kartleggingsarbeidet. ROR koordinerer 
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arbeidet mellom Norsk Industri, LO, verftene, advokatkontoret Wiersholm og 

konsulentselskapet Golder. 

• Kraftsituasjonen – tilbakemelding fra NVE om at de henstiller til skriftlig 

innspill fremfor møte. 

• Hydrogensatsing – daglig leder går inn i faste møter mellom Aker Horizons og 

Aukra kommune. Både LO og NHO er positiv til en videreføring av 

Gassknutepunkt Nyhamna i Hydrogenknutepunkt Nyhamna / 

Energiknutepunkt Nyhamna. Dialog med Aukra kommune om avtale om et 

slik samarbeid er innledet. Yvonne Wold kommenterte interesse fra flere 

aktører når det gjelder hydrogenproduksjon i Rauma. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering og ber daglig leder sette opp Helsefellesskap som eget 

tema på neste møte.  

Styret ber videre om at det utarbeides et utkast til mandat og samarbeidsavtale for 

Hydrogenknutepunkt Nyhamna / Energiknutepunkt Nyhamna. Odd Jørgen Nilssen og 

Yvonne Wold fikk i oppdrag å lage utkast til tilbakemelding til MRFK angående 

manglende involvering av Romsdals-kommunene i fylkeskommunen sitt arbeid med 

«hydrogenveikart» for fylket. 

Styreleder fikk i mandat å beslutte videre dialog med NVE angående omklassifisering 

og salg av deler av 132 kV-nettet i fylket. 

 

Sak 37/21 Kommunal behandling av samarbeidsavtale for Romsdal IPR 

Alle kommunene har nå godkjent den nye samarbeidsavtalen og alt er klart for 

formell etablering av Romsdal Interkommunalt politisk råd.  

Vedtak: 

Styret ber om at det inviteres til en fysisk samling der ordførerne møtes for å signere 

avtalen med tilhørende pressedekning så snart Covid19-situasjonen tillater det. 

Styreleder får i mandat å komme opp med forslag til tidspunkt. 

 

Sak 38/21 Offentlige- og private arbeidsplasser    

Menon-rapport 

Menon har utarbeidet utkast til prosjektrapport «Kartlegging mulighetene for flere 

statlige arbeidsplasser i Møre og Romsdal» (vedlegg 2).  

I rapporten er det lite fokus på tiltak som vil kunne gi nye statlige arbeidsplasser i 

ROR-kommunene. Eneste forslag finner man i kapittel 6.6 angående «Mulig 
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funksjoner knyttet opp mot Nasjonalt organ for tilsyn med private barnehager i 

Molde»: 

«Regjeringen har besluttet å legge et nytt nasjonalt tilsyn med private barnehager til 

Molde. Slike tilsynsfunksjoner synes relevant overfor en rekke andre områder hvor 

statens tilbyr velferdstjenester gjennom private operatører. Både for 

barnevernsinstitusjoner, rusinstitusjoner, rehabiliteringsinstitusjoner og 

flyktningmottak kan slike tilsynsfunksjoner være aktuelle.  

Etter Menons syn framstår det derfor realistisk å kunne argumentere for at slike tilsyn 

kan utøver ved å legge parallelle tilsyn sammen med det nye tilsynet for private 

barnehager. Vel så aktuelt kan det være å omdanne det nye tilsynet med private 

barnehager til et mere allment tilsyn med områder hvor staten i vesentlig grad gjør 

bruk av private operatører. Et første skritt ville kunne være tilsyn med 

barneverninstitusjoner. Menon ser dette som et område som er aktuelt å prioritere 

for videre oppfølging.» 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

Samlokalisering av NAV Arbeid og Ytelse Molde 

Daglig leder orienterte om planlagt samlokalisering av NAV Arbeid og Ytelse Molde i 

Molde og Kristiansund, og at ROR har mottatt følgende svar fra MRFK, angående vårt 

forslag om å sende henvendelse til NAV om å opprettholde dagens struktur for å 

unngå ny fogderikamp: 

«Vi har drøfta denne saka med fylkesordførar Tove Lise Torve, og ho er klar på at 

fylkeskommunen ikkje skal engasjere seg i spørsmål om flytting av slike 

arbeidsplassar innad i fylket, jf. spelereglane for prosjektet. Dermed er vårt råd at 

dette er noko regionråda drøftar seg i mellom.» 

Nordmøre IPR har ikke svart, noe som blir tatt som et signal om at de ønsker denne 

kampen velkommen med mål om å samle aktiviteten i Kristiansund. 

Nordmøre IPR velger her samme strategi som Orkidé gjorde da de krevde bygging av 

fellessjukehus, og at de ikke ønsket noen funksjoner lagt til «tapende by». 

Vedtak: 

Styret ber daglig leder lage et utkast til en henvendelse til NAV sentralt der en 

primært argumenterer for å opprettholde dagens struktur for NAV Arbeid og Ytelse 

Molde. Sekundært ber en om Molde som lokasjon om NAV opprettholder planene om 

felles lokalisering for avdelingene i Molde og Kristiansund. 
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Prosjektsamarbeid i ROR-kommunene om felles satsing på nye arbeidsplasser 

Daglig leder og kommunedirektøren i Hustadvika har hatt et digitalt møte for å 

diskutere utfordringen som ble tatt opp på forrige styremøte, om et mulig 

prosjektsamarbeid mellom ROR-kommunene der en ønsker felles fokus på å skape 

nye arbeidsplasser. Konklusjonen fra møtet er at det fremmes et forslag for styret om 

å fokusere på arbeidsplasser generelt fremfor statlige arbeidsplasser, og at dette tas 

opp som tema på første fysiske medlemsmøte. 

Vedtak: 

Styret beslutter at forslaget om samarbeid om å skape nye arbeidsplasser i ROR-

kommunene tas opp som eget tema på neste fysiske medlemsmøte. 

 

Sak 39/21 Eventuelt 

  Ingen saker til behandling. 

 

Molde 31.05.2021 

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


