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Referat fra representantskapsmøte 05_2022 

Sted:  Molde rådhus / Teams 

Dato: 10. juni 2022 

Tid: Kl. 09.00-11.30 

Til stede: Torgeir Dahl, Yvonne Wold, Odd Jørgen Nilssen og Randi Bergundhaugen 

Fravær: Tove Henøen 

Administrasjon: Alf Reistad 

 

Saker til behandling 

Sak 39/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner innkalling og dagorden. 

 

Sak 40/22 Godkjenning av referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 29.04.2022                 

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 29. 

april 2021. 

 

Sak 41/22 Daglig leder orienterer 

Daglig leder orienterte om hovedaktiviteter siden forrige møte: 

• Medarrangør av Eksportvegkonferansen på Åndalsnes (4. mai) 

• Møte med Nye Veier ang. Eksportvegen E136 i Molde (5. mai) 

• Partnerskapsmøte i Helsefellesskap M&R (11. mai) – se sak 42/22 

• Studietur til Ryfast (12. mai) inkludert presseoppslag i RB 

• Møte med NAV-direktør Hans Christian Holte – ref. sak 31/22 (16. mai) 

• Møte i Oslo med blant annet Norsk Industri og verftene angående 

sedimentsaken (18. mai) 

• Div. møter på Stortinget (19. mai) 

• LSU Molde møte 03_2022 (20. mai) 

• Styremøte Møreaksen AS (3. juni) 

• Styremøte og arbeid med KVU/KS1 for Langfjordforbindelsen AS 
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• Avtalt møte med OED den 20. juni ang. klage på omklassifisering og salg av 

132 kV-nett 

• Planlegging av Rundebordskonferansen 2022 (20. juli) 

I møtet ble erfaringene rundt arbeidet med Eksportvegen E136 tatt opp til diskusjon. 

Det ble gitt honnør til Yvonne Wold or samarbeidet mellom Rauma kommune og Nye 

Veier. Samtidig ble det konkludert med at en styrker muligheten for å nå målene når 

sentrale aktører samarbeider – i dette tilfellet M&R fylkeskommune, Nordmøre IPR, 

Romsdal IPR, Sunnmøre regionråd, de aktuelle kommune, LO og NHO. 

Vedtak: 

Representantskapet tar sakene til orientering. 

 

Sak 42/22 Helsefellesskap M&R - Partnerskapsmøte 

Det ble orientert om viktige saker som ble tatt opp under Partnerskapsmøtet den 11. 

mai: 

a. Kostnadspress i kommunale helse- og omsorgstjenester 

b. Utskrivningsklare pasienter 

c. Uenighet mellom HMR og kommunene om praktisering av 

Samarbeidsavtalen mht. betalingsplikt ved utskriving av pasienter. 

d. Oppdatert oppgavefordeling i Helsefellesskap M&R  

 

Vedtak: 

Representantskapet: 

a. vedtar at det arbeides videre med å kartlegge årsakene til de høye 

kommunale kostnadene for helse- og omsorgstjenester i kommune i 

Romsdal. Det bes om at daglig leder arbeider videre med problemstillingen, 

og at en også ser på inntektssiden (øremerkede overføringer fra Staten), og 

ikke kun utgiftene. KS inviteres til å legge fram sitt arbeid under 

Samarbeidsmøtet i Romsdal IPR i september. 

b. ber daglig leder om at det blir utarbeidet oversikt over liggedøgn pr komme 

med angivelse av årsakskoder.  

c. støtter innstillingen om alternativ 4 fra det kommunale forhandlingsutvalget 

mht. uenigheten med HMR om praktisering av Samarbeidsavtalen. Det betyr 

at kommunene avviser krav der det ikke er sendt 24-timersvarsel. 

d. tar vedtak om oppdatert oppgavefordeling til orientering. 
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Sak 43/22 Insentiv-ordning for studenter ved HiMolde 

Torgeir Dahl viste til mail datert 31. mai om vedtak i Molde kommune om opprettelse 

av en incentivordning for studenter ved HiMolde. I første omgang gjelder dette 

innføring av et kollektivkort for studenter som flytter til Molde, og med mulig 

utvidelse med kulturkort for alle studenter. Ordningen med kollektivkort omfatter 

ikke studenter som bor i de fire øvrige Romsdalskommunene og i Gjemnes. 

Muligheten for at de aktuelle kommunene kan innføre en ordning med 

pendlertilskudd ble luftet i møtet. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 44/22 Møtekalender 

Møtekalender for andre halvår 2022 ble tatt opp til diskusjon. 

Vedtak: 

Representantskapet fastsatte følgende møtekalender: 

• Representantskapsmøte 06_2022 - fredag 19. august  

• Samarbeidsmøte 02_2022 - onsdag 7. september (oppmøte kvelden før) 

• Felles regionrådsmøte – torsdag 3. og fredag 4. november 

• Representantskapsmøte 07_2022 – fredag 7. oktober 

• Representantskapsmøte 08_2022 – fredag 9. desember 

 

Sak 45/22 Eventuelt 

a) NICE 

Torgeir Dahl orienterte om NICE (North Atlantic Institute for Sustainable Fishing) 

og konferansen Havblikk, som går av stabelen den 30. juni. Det arbeides nå med 

sikre finansiering for å styrke videre arbeid i NICE. 

 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering, samtidig med at man ser 

viktigheten av å sikre videre lokal drift av NICE. 

 

b) Gjermundnes landbruksskole 

Yvonne Wold orienterte om behandlingen i fylkesutvalget om ny fjøs ved 

Gjermundnes landbruksskole. 

 

Vedtak: 

Representantskapet understøtter viktigheten av nødvendig oppgradering av 

fjøsen ved Gjermundnes landbruksskole. 



 
 

4 
 

c) Rundebordskonferansen 2022 

Odd Jørgen Nilssen orienterte om status for Rundebordskonferansen 2022 og 

gikk rask gjennom programmet (vedlegg 1). 

 

Det er et ønske om å engasjere ungdom i større grad enn tidligere. Det er derfor 

blant annet søkt MRFK om økonomisk støtte for å kunne invitere ungdomsrådet i 

fylket. 

 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

 

d) Daglig leder 

Daglig leder orienterte om at han, blant annet pga. salg av aksjer og realisering av 

fond, vil ha en årsinntekt for 2021 som ikke er samsvarer med lønnen i Romsdal 

IPR. 

 

Torgeir Dahl orienterte samtidig om at han har mottatt forespørsel fra Sturla 

Steinsvik om Alf Reistad kan utleies til Rare Earths Norway i inntil 60% stilling. 

Med den arbeidsmengden som er i Romsdal IPR vurderes ikke dette som 

realistisk. Bistand som daglig leder yter til Rare Earths Norway innenfor ordinær 

arbeidstid faktureres fra Romsdal IPR. 

 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

 

 

 

                         Molde 13.06.2022 

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

 


