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Referat fra representantskapsmøte 
Romsdal IPR - 31. august 2021 

Sted:  Teams 

Dato: 31. august 2021 

Tid: Kl. 08.00-09.30 

Til stede: Torgeir Dahl, Yvonne Wold, Odd Jørgen Nilssen og Geir Inge Lien (deler av møtet) 

Fravær: Tove Henøen  

Administrasjon: Alf Reistad 

Gjester:  

 

Saker til behandling 

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner innkalling og dagorden. 

 

Sak 02/21 Godkjenning av referat fra styremøte i Romsdal regionråd 28. mai 2021 

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner referat fra styremøte i Romsdal regionråd 28. mai 

2021. 

 

Sak 03/21 Daglig leder orienterer 

Daglig leder ga en kort orientering i møtet om sentrale aktiviteter og oppfølging av 

saker fra siste styremøte i Romsdal regionråd: 

• Langfjordforbindelsen – avklaring med MRFK og SVV. 

• E39 Ålesund – Molde. Henvendelse fra SVV sentralt om befaring og 

erfaringsoverføring fra Ryfast. 

• Sedimentsaken – verftene har mottatt avslag fra Statsforvalteren på søknad 

om utsatt frist. Det er sendt henvendelse fra fylkesordføreren med henstilling 

om møte med Statsforvalteren angående finansiering av kartleggingsarbeid 
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og utarbeidelse av handlingsplaner. Arbeidet med sedimentundersøkelser 

starter opp umiddelbart for å kunne rekke pålagt tidsfrist. 

• Kraftsituasjonen – dialog med Statnett inkludert felles henstilling sendt 

sammen med Nordmøre IPR og Sunnmøre regionråd. 

• Dialog med NVE ang. Statnett sin søknad om omklassifisering og salg av deler 

av 132kV-nettet i Møre og Romsdal. 

• Dialog med MRFK i forbindelse med nasjonalt veikart for hydrogen. 

• Arrangert dialogkonferanse under Moldejazz i samarbeid med Aukra 

kommune, Shell og Gassco. 

• Arbeidet med flere statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal. Henvisning til 

Menon-rapporten og saksframlegg for Fylkesutvalget. Lokalisering av NAV 

Arbeid og ytelse fortsatt uavklart. 

• Mulig «grensejustering» for HV11 der ordføreren i Rauma tar saken videre. 

• Klimanettverk Romsdal – flere fellesmøter satt opp utover høsten. 

• Kontorsituasjonen. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 04/21 Energiknutepunkt Nyhamna 

Det ble vist til styresak 36/21 i Romsdal regionråd. 

Etter dialog med Gassco, Shell, Aker og Aukra kommune har det kommet opp et 

ønske om å videreføre tidligere samarbeid med utgangspunkt i arbeidet som ble 

utført i Gassknutepunkt Nyhamna, men nå under navnet Energiknutepunkt 

Nyhamna. 

Både LO og NHO har formelt gitt tilslutning til dette, i tillegg til at Norsk Industri stiller 

seg positiv til videre samarbeid. 

Det er avtalt møte med MRFK den 16. september for å diskutere fylkeskommunens 

mulige deltakelse. 

Under diskusjonen kom det fram at det er ønske om at også Høgskolen i Molde blir 

aktiv deltaker i den nye satsingen. 

Det ble orientert om at det har vært gjennomført møter med Aukra kommune for å 

diskutere mandat og oppstart av arbeidet med revisjon av Samarbeidsavtale IV. 

Koblingen mot hydrogeninitiativ i Rauma ble tatt opp til diskusjon. 

Vedtak: 

Representantskapet ber daglig leder arbeide videre med utkast til mandat og 

koordinere møte med MRFK, NHO og HiM. Ordfører i Aukra får i oppgave å initiere 
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revisjon av Samarbeidsavtale IV og eventuelt selskapsavtalen for GassROR IKS. 

Koblingen mellom hydrogeninitiativ i Aukra og Rauma tas opp i forbindelse med 

høstens Samarbeidsmøte på Åndalsnes. 

 

Sak 05/21 Status for etablering av Helsefellesskap i Møre og Romsdal 

I møtet ga daglig leder en kort status for arbeidet med etableringen av 

Helsefellesskap i Møre og Romsdal. 

Kandidater til ulike verv og funksjoner ble tatt opp til diskusjon i møtet. 

Vedtak: 

Representantskapet fremmer Per Sverre Ersvik som kandidat til leder av 

Partnerskapsmøtet (øverste samarbeidsorgan i Helsefellesskap). I tillegg fremmes 

Vestnes som vertskommune for sekretær i Samarbeidssekretariatet. 

Representantskapet ber om at Helsefellesskap settes opp som tema under 

Samarbeidsmøtet på Åndalsnes. 

 

Sak 06/21 Samarbeidsmøte på Åndalsnes 7.-8. oktober 

Representantskapet ble utfordret på saker en ønsker som hovedtema under 

samarbeidsmøtet (tidligere medlemsmøte) som er planlagt på Åndalsnes 7.-8. 

oktober.  

Daglig leder la fram grovplan for arrangementet. 

Det kom opp forslag for følgende tema under møtet: 

• Regionstilhørighet 

• Helsefellesskap 

• Kraftsituasjonen 

• Energiknutepunkt Nyhamna 

• HydrogenHub Romsdal 

• Samferdsel 

Vedtak: 

Representantskapet ber daglig leder utarbeide utkast til dagsorden. 

 

Sak 07/21 Konstituering 

Planen var at hver kommunene skulle orientere i møtet angående valg av deres 

medlem og varamedlem i representantskapet. 
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Dette skulle også foretas valg av leder og nestleder i representantskapet for perioden 

fram til neste kommunevalg. 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte da kun 3 av 5 medlemmer var til stede på dette 

tidspunktet i møtet. 

 

Sak 08/21 Justering av Samarbeidsavtalen 

Samarbeidsavtalen for Romsdal IPR er behandlet og godkjent av kommunestyrene i 

alle de fem medlemskommunene. Den 22.06.2021 ble Samarbeidsavtalen formelt 

signert av de fem ordførerne i medlemskommunene. 

Vi har i ettertid mottatt innspill fra seksjonsleder Terje Tveeikrem Sæter i Molde 

kommune angående Samarbeidsavtalens bestemmelse mht. regnskap. 

I Romsdal regionråd har utgiftene til regnskapstjenester vært i størrelsesorden 50’ 

NOK i året. Dersom det blir krav om eget regnskap, er det anslått at denne kostnaden 

vil øke til ca. 200’ NOK pr år om regnskapet fortsatt skal føres av Molde kommune. 

For Romsdal regionråd har regnskapet blitt ført som en «avdeling» i Molde 

kommune. Skal løsningen videreføres, må tre ting være oppfylt:  

1. Ikke eget rettssubjekt (den er ok jf. samarbeidsavtalen) 

2. Forventede brutto driftsinntekter under 5 MNOK (her ligger vi vel litt over i år 

og kanskje neste år, men det kan vi trolig se stort på dersom hovedårsaken er 

Helseplattformen og at vi et normalår vil ligge langt under 5 MNOK i brutto 

driftsinntekter) 

3. Det må være fastsatt i Samarbeidsavtalen at Romsdal IPR ikke skal ha et eget 

regnskap etter kommunelovens § 14-8. 

Her er det brudd på punkt 3. Dette kan løses ved å justere samarbeidsavtalen.  

Forslag til vedtak: 

Representantskapet vedtar å legge inn et nytt punkt i Samarbeidsavtalen hvor de 

angis at Romsdal IPR ikke skal ha et eget regnskap etter kommunelovens § 14-8. 

Daglig leder lager en oppsummering som medlemmene i representantskapet kan 

bruke som underlag når endringene tas opp til behandling i de respektive 

kommunestyrer. 
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Sak 09/21 Eventuelt 

  Ingen saker til behandling. 

 

 

Molde 31.08.2021 

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


