Referat fra representantskapsmøte 03_2022
Sted:

Molde rådhus

Dato:

25. mars 2022

Tid:

Kl. 13.00-16.00

Til stede:

Torgeir Dahl, Yvonne Wold, Odd Jørgen Nilssen og Randi Bergundhaugen.

Fravær:

Tove Henøen

Administrasjon:

Alf Reistad

Saker til behandling
Sak 15/22

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

Sak 16/22

Godkjenning av referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 08.03.2022
Vedtak:
Representantskapet godkjenner referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 8.
mars 2021.

Sak 17/21

Molde Bærekraftshub
Bygg- og eiendomssjef Per Olaf Brækkan i MRFK orienterte om Molde bærekraftshub
og andre strategiske prosjekt i regi av fylkeskommunen.
Molde bærekraftshub er et strategisk viktig prosjekt for regionen, og potensial for et
betydelig antall arbeidsplasser innen eiendomsforvaltning og sertifisering av bygg.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering og støtter opp om arbeidet med
realisering av med bærekraftshub.

1

Sak 18/22

Daglig leder orienterer
Daglig leder orienterer om hovedaktiviteter siden forrige møte, og at det vil bli en
gjennomgang av ansvars- og arbeidsfordeling sammen med kommunedirektørene på
neste KD-møte den 5. april.
Det ble gitt en kort status for arbeidet med
•
•
•
•
•
•
•

Helsefellesskap M&R
SNR Hjelset / DMS Kristiansund
Langfjordforbindelsen
Befaring Ryfast (12. mai)
Energiknutepunkt Nyhamna
Høring ang. domstolsreformen
Dialog med NAV ang. NAV Arbeid og ytelser

Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering og ber daglig leder lage utkast til
henstilling til NAV-direktør Hans Christian Holte om møte angående videre samarbeid
og NAV sin videre satsing i Molde.
Når det gjelder høring om reversering av domstolsreformen skal dette nå behandles
politisk i hver enkelt kommune. Om det er enighet om reversering, er det aktuelt at
Romsdal IPR sender inn høringsuttalelse iht. tidligere utarbeidet utkast.

Sak 19/22

Kraftsituasjonen – oppfølging av tidligere klage på NVE sitt vedtak
Det ble vist til tidligere behandling av Statnett sin søknad om omklassifisering og salg
av deler av 132 KV-nettet i regionen, med tilhørende klage fra Romsdal IPR på NVE
sin godkjennelse.
På møtet ble det orientert om status i saken, inkludert informasjon om gjennomført
digitalt møte den 21. mars med fraksjonskomitéen til Sp og Ap.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering og ber om at saken følges opp med møte
med olje- og energiminister Terje Lien Aasland.
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Sak 20/21

Arkivering
Behovet for arkivering av formelle dokument hos Romsdal IPR har kommet opp i
forbindelse med lagring av gamle permer som er flyttet fra Torget 4 til Molde rådhus.
Daglig leder har vært i dialog både med Terje Sørflaten (kommuneadvokat Molde
kommune), Martha Beinset (Seksjonsleder dokumentasjonsforvaltning og arkiv i
Molde kommune), Sunnmøre regionråd og Nordmøre IPR for å kartlegge krav og
praktisering av arkivering.
Vedtak:
På bakgrunn av at Romsdal IPR er et interkommunalt politisk råd beslutter
representantskapet at formelle dokumenter som f.eks. referat fra møter i
representantskapet, samarbeidsmøter, årsmeldinger, årsregnskap, handlingsplaner
og høringsuttalelser som skal inngå i det formelle arkivet for rådet.

Sak 21/21

Energiknutepunkt Nyhamna
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022 ble det besluttet å ta regnskapet
for Energiknutepunkt Nyhamna ut av regnskapet for Romsdal IPR.
På møtet orienterte Odd Jørgen Nilssen om status for arbeidet, og la fram forslag om
at regnskapet til Energiknutepunkt Nyhamna likevel legges inn som et prosjekt i
regnskapet til Romsdal IPR.
Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering, og godkjenner at regnskapet til
Energiknutepunkt Nyhamna føres som et prosjektregnskap under Romsdal IPR. Dette
under forutsetning av ekstern finansiering av arbeidet.

Sak 22/21

Videre dialog med Mørebenken
Pga. pandemisituasjonen har det vært færre fysiske møteplasser sammen med
Mørebenken enn tidligere år. På denne bakgrunn ble aktuelle tema og møteplasser
for videre dialog med Mørebenken tatt opp til diskusjon.
Møter i forbindelse med Moldejazz/Rundebordskonferansen, Samarbeidsmøter,
møter i Oslo og faste månedlige møter Mørebenken har med ulike aktører ble nevnt
som aktuelle arena.
Vedtak:
Representantskapet ønsker en tettere dialog med Mørebenken fremover og ber
daglig leder ta kontakt med Mørebenken for å diskutere aktuelle arena og tidspunkt.
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Sak 23/21

Samarbeidsmøte 02_2022
Neste Samarbeidsmøte er fastsatt til tirsdag 2. juni i Molde. Pga. møte i
samferdselsutvalget denne dagen ble det foreslått det å utsette møtet til onsdag 7.
september (med oppmøte på ettermiddag dagen før).
Vedtak:
Representantskapet ber daglig leder å undersøke om ny møtedato også passer for
kommunedirektørene.

Sak 24/21

Høring - MRFK Fylkesstrategi miljø, klima og energi
Romsdal IPR er invitert til å gi innspill til kunnskapsgrunnlaget for fylkesstrategien for
miljø, klima og energi – høringsfrist 30. mars.
Vedtak:
Med utgangspunkt den korte høringsfristen beslutter representantskapet at Romsdal
IPR ikke prioriterer arbeidet med innspill til kunnskapsgrunnlaget.

Sak 25/21

Høring - HMR Utviklingsplan 2023 – 2026
Romsdal IPR er invitert til å gi innspill til utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal for
perioden 2023-2026 – høringsfrist er 6. mai.
Med bakgrunn blant annet i oppgavefordeling mellom helseforetaket og
kommunene, samt det faktum at de kommunale utgiftene til pleie og omsorg er
svært høye i Møre og Romsdal i forhold til landsgjennomsnittet, vurderes det som
viktig å gi høringsuttalelse.
De aktuelle kommunalsjefene i de fem ROR-kommunene har fått i oppdrag å lage et
utkast til høringsuttalelse.
Vedtak:
Romsdal IPR avventer innspill fra kommunalsjefene før videre behandling.

Sak 26/21

Høring - Utkast til nye utviklingsmål for høgskolen i Molde
Romsdal IPR er invitert til å gi innspill til nye utviklingsmål for Høgskolen i Molde –
høringsfrist er 22. april
Vedtak:
Representantskapet ber daglig leder utarbeide utkast til høringsuttalelse.
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Sak 27/22

Eventuelt
Ingen saker til behandling.

Molde 29.03.2022
Torgeir Dahl (sign.)

Alf Reistad (sign.)
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