Protokoll styremøte ROR 26. mars 2021
Sted:

Teams

Dato:

26. mars 2021

Tid:

Kl. 13.30-15.30

Tilstede:

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

Observatører:

Odd Jørgen Nilssen og Tove Henøen

Fravær:
Administrasjon:

Alf Reistad

Gjester:

Arnt Øyvind Siem og Tom Samuelsen under sak 21/21.

Saker til behandling
Sak 19/21

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

Sak 20/21

Godkjenning av referat fra styremøte 5. mars 2021
Referat fra styremøte 5. mars 2021.
Vedtak:
Styret godkjenner referat fra styremøte 5. mars 2021.

Sak 21/21

Fagskoletilbud i Rauma
Arnt Øyvind Siem og Tom Samuelsen orienterte om oppbygging av fagskoletilbudet i
Rauma, og samarbeidet både med Fagskolen i Innlandet (Nokut-godkjent) og lokalt
næringsliv.
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Tilbudet etableres som et modulbasert opplæringstilbud for
produksjonsmedarbeidere i lokale industribedrifter.
Vedtak:
Styret støtter initiativet og tar saken til orientering.

Sak 22/21

Daglig leder orienterer
Daglig leder orienterte i møtet om sentrale aktiviteter siden forrige møte:
• Fergesituasjonen (nytt møte avtalt til 9. april)
• Langfjordforbindelsen (generalforsamling gjennomført 24. mars –
konseptvalgutredning står for tur)
• Statlige arbeidsplasser (møte i styringsgruppen gjennomført 25. mars – nytt
møte i arbeidsgruppa fastlagt til 19. mars – Menon Economics er engasjert av
MRFK til å bistå med kompetansekartlegging i M&R og hvilke statlige
arbeidsplasser som kan være aktuell for utflytting fra Oslo)
• Søknad til GassROR IKS (søknad innvilget til videre arbeid med
Rundebordskonferansen og satsing på energi inkludert hydrogen)
• Klimanettverk (bekymring for framdrift og ressurser i flere kommuner)
• Kommunal behandling av samarbeidsavtale for Romsdal IPR (politisk
behandling i perioden 15. april til 20. mai i de ulike kommunene)
• Kraftsituasjonen inkludert omklassifisering av 132KV-nettet
Vedtak:
Styret tar saken til orientering, og ber daglig leder purre NVE på tidligere sendt
henvendelse med forespørsel om digitalt møte.

Sak 23/21

Hydrogensatsing
Odd Jørgen Nilssen orienterte om arbeidet med hydrogensatsing i Aukra. Yvonne
Wold informerte om samtaler om hydrogentog på Raumabanen med
Jernbanedirektoratet, Samferdselsdepartementet og operatører.
Vedtak:
Styret støtter initiativene og tar saken til orientering.
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Sak 24/21

NTP
Framlagt utkast til NTP 2022-33 med fokus på prioriteringer i Møre og Romsdal ble
debattert.
Det ble videre informert om møtet ROR, Sunnmøre Regionråd og NHO M&R hadde
med Nye Veier den 26.03.2021. Det er avtalt nytt møte før sommerferien der en skal
fortsette dialogen rundt framdriften for prioriterte prosjekt langt E136 Romsdalen.
Under forrige styremøte ble det besluttet at daglig leder fikk i oppgave å koordinere
felles utspill i forbindelse med NTP. Det ble orientert om at det ble utarbeidet en
felles pressemelding sammen med NHO M&R og Sunnmøre Regionråd. Dette
medførte mindre oppslag i Åndalsnes Avis og NRK M&R, men Romsdals Budstikke
ønsket ikke å prioritere saken da de allerede hadde hatt en kommentar på trykk fra
styrelederen i ROR.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 25/21

Helsefellesskap - nominering
Daglig leder orienterte om nomineringen av representanter fra ROR inn i de ulike
fagrådene i Helsefelleskapet sammen med HMR.
Nomineringen av tre representanter fra ROR til Partnerskapsmøtet (høyeste organ i
Helsefellesskapet i Møre og Romsdal) ble tatt opp til behandling.
Vedtak:
Styret nominerer Torgeir Dahl (ordfører Molde), Per Sverre Ersvik (kommunedirektør
Hustadvika) og Jan Erik Hovdenak (kommunalsjef Aukra) som ROR sine
representanter til Partnerskapsmøtet i Helsefellesskapet i Møre og Romsdal.

Sak 26/21

Eventuelt
Ingen saker til behandling.
Molde 26.03.2021
Torgeir Dahl (sign.)

Alf Reistad (sign.)
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