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Protokoll styremøte ROR 5. mars 2021 

Sted:  Alexandra Hotell, Molde 

Dato: 5. mars 2021 

Tid: Kl. 09.00-10.30 

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:  

 

Saker til behandling 

Sak 11/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

                          Vedtak: 

Styret godkjenner innkalling og dagorden. 

 

Sak 12/21 Godkjenning av referat fra styremøte 29. januar 2021 

Vedtak: 

Styret godkjenner referat fra styremøte 29. januar 2021. 

 

Sak 13/21 Daglig leder orienterer 

Daglig leder ga orientering om følgende saker som styret kommenterte under møtet: 

• Høringsuttalelse til NVE ang. mulig omklassifisering og salg av 132kV-nett 

• Høringsuttalelse til OED ang. nasjonalt veikart for hydrogen 

• NTP 2022-33 (E136 Romsdalen og E39 Møreaksen) 

• Langfjordforbindelsen  

• Helsefellesskap 

• Marine grunnkart (møte med Kartverket og MRFK) 
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Daglig leder orienterte i tillegg om at han, for å kunne delta i Næringsteft i regi av 

Sparebanken Møre, har vært med å starte et selskap for å teste ut en forretningsidé 

angående stabilisering av flytende vindmøller. 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering og ber daglig leder koordinere eventuelle felles utspill i 

forbindelse med NTP. 

 

Sak 14/21 Containerhavn i Elnesvågen  

Tove Henøen orienterte om at man har tatt opp igjen idéen om en mulig 

containerhavn i Elnesvågen vest for Omya Hustadmarmor. Undersøkelser som har 

blitt utført i forbindelse med mulig batterifabrikk i Hustadvika har vist at det også er 

interesse blant eksisterende næringsliv. 

Vedtak: 

Styret i ROR støtter initiativet og ser det som naturlig at Hustadvika kommune følger 

opp saken gjennom Molde og Romsdal havn IKS, som også tidligere har arbeidet med 

etablering av en regional containerhavn. 

 

Sak 15/21 Fergesituasjonen på Romsdalsfjorden 

Geir Inge Lien ga en oppdatering rundt situasjonen for kollektivtransport mellom 

Vestnes og Molde etter at hurtigbåten ble nedlagt, og Boreal tok over fergetrafikken 

over fjorden fra nyttår. Det ble referert til utfordringer med ustabil drift pga. feil på 

fergemateriell og skade på fergekaia i Molde. I tillegg ble trafikkavvikling på Furneset, 

inkludert parkering, kommentert. 

Under møtet kom det klart til uttrykk at dagens situasjon og beredskap på ingen 

måte er tilfredsstillende for et av landets mest trafikkerte fergesamband. 

Vedtak: 

Styret ber daglig leder om å sette opp et møte med SVV og Boreal for å ta opp 

fergesituasjonen på Romsdalsfjorden. 

 

Sak 16/21 Forberedelse til årsmøte    

Dokumentasjonen til årsmøtet ble kommentert. Det ble orientert om at det vil bli lagt 

fram en oppdatert revisjonsberetning under årsmøtet. 
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Vedtak: 

Styret tok saken til orientering. 

 

Sak 17/21 Forberedelse til møte den 05.03.2021 med HMR ang. SNR 

De viktigste punktene til påfølgende møte med Øyvind Bakke og Heidi Nilsen fra 

Helse Møre og Romsdal ble kommentert: 

- Status for SNR 

- Gave fra GassROR IKS til SNR 

- Fødetilbudet 

- Pasientlekkasje 

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering. 

 

Sak 18/21 Eventuelt 

  Ingen saker til behandling. 

 

 

Torgeir Dahl (sign.) 
Styreleder 

Alf Reistad (sign.) 
Daglig leder 

 


