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Referat fra Representantskapsmøte 
Romsdal IPR – møte 07_2022 

Sted:   Molde rådhus 

Dato:  7. oktober 2022 

Tid:  Kl. 09.00-11.00 

Deltakere: 

Torgeir Dahl Molde kommune X 

Yvonne Wold Rauma kommune X 

Tove Henøen Hustadvika kommune X 

Randi Bergundhaugen Vestnes kommune X 

Odd Jørgen Nilssen Aukra kommune X 

Alf Reistad Romsdal IPR X 

   

Gjester:   

Tore Johan Øvstebø Eksportvegen AS (sak 58/22) X 

Kari Grindvik Eksportvegen AS (sak 58/22) X 

Kjersti Slotsvik Eksportvegen AS (sak 58/22) X 

 

Saker til behandling 

Sak 56/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner innkalling og dagorden. 

 

Sak 57/22 Godkjenning av referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 19.08.2022 

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 19. 

august 2022. 

 

Sak 58/22 Godkjenning av referat fra samarbeidsmøte i Romsdal IPR 6.-7.09.2022 

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner referat fra samarbeidsmøte i Romsdal IPR 6.-7. 

september 2022. 
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Sak 59/22 Orientering fra Eksportvegen AS 

Tore Johan Øvstebø orienterte om retablering av Eksportvegen AS (vedlegg 1), og at 

de ønsker blant annet kommunene i Romsdal som aksjonærer i selskapet. 

Vedtak: 

Representantskapet ser behovet for at det arbeides videre med å påvirke Nye Veier 

sin prioritering av E136, men er usikker på om dette løses best gjennom et nytt 

lobbyselskap eller ved å videreføre etablert samarbeid med fylkeskommunen, LO, 

NHO, Sunnmøre regionråd og Nordmøre IPR. Saken bringes opp til diskusjon under 

møtet med Sunnmøre regionråd og Nordmøre IPR den 3.-4. november.  

 

Sak 60/22 Dialog med Nye Veier AS om Eksportvegen E136 

Yvonne Wold orienterte om presentasjonen Nye Veier hadde for kommunestyret i 

Rauma den 29.09.2022. Der kom det fram at videre arbeid med Brustulia legges på is 

og at veiselskapet i første omgang prioriterer ny vei gjennom Veblungsnes. 

Alf Reistad orienterte om at Romsdal IPR, på vegne av våre samarbeidspartnere i 

fylket, har avtalt nytt felles digitalt møte med Nye Veier den 1. november. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering og ber samtidig om at andre sentrale 

interessenter inviteres som observatører til fellesmøtet med Nye Veier AS den 1. 

november. 

 

Sak 61/22 Sedimentsaken  

Det ble orientert om at Statsforvalteren har konkludert med at de nye prøvene som 

konsulentene har tatt ikke er tilstrekkelig for å avklare blant annet omfanget av 

forurensingen utenfor de aktuelle verftene. Etter forslag fra Romsdal IPR blir det nå 

kjørt et «pilotprosjekt» for to verft for å avklare hva som nå gjøres for at kravene fra 

Statsforvalteren skal være oppfylt. 

Torgeir Dahl orienterte om at Molde kommune er blant de ny nye aktørene som nå 

har mottatt pålegg fra Statsforvalteren. Dette gjelder området utenfor byens gamle 

avfallsdeponi «rottedungen». 

Norsk Industri har utarbeidet et posisjonsnotat om saken, og har avtalt møte med 

embetsverket i Klima- og miljødepartementet – samt et møte med Ap sine 

representanter i Næringskomiteen og Energi- og miljøkomiteen. Romsdal IPR og 

verftene er i dialog med Sp om et tilsvarende møte. I tillegg har Romsdal IPR avtalt et 

møte med Mørebenken om saken den 1. november. 
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Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 62/22 Søknad om grensejustering for Ona, Husøya og Sandøya 

Det ble vist til sak 51/22 hvor Romsdal IPR støttet innbyggerinitiativet om 

grensejustering for Ona, Husøya og Sandøya slik at disse øyene innlemmes i Aukra 

kommune. 

På møtet ble det orientert om at initiativtakerne har besluttet å se sende inn formell 

søknad om grensejustering, og at de samtidig presiserer at myndighetene stilles fritt 

til å fastsette tidspunkt for selve gjennomføringen. 

Vedtak: 

Med bakgrunn i historisk tett tilknytning til resten av Romsdal med hensyn til handel, 

språk, kultur og tradisjoner støtter representantskapet innbyggerinitiativet. 

 

Sak 63/22 Helsefellesskap - mål om reduksjon av liggedøgn for utskrivningsklare pasienter 

Det ble vist til sak 53/22 og arbeidet med et prosjekt i regi av LSU Molde der målet er 

reduksjon av liggedøgn for utskrivningsklare pasienter (vedlegg 2). 

Det ble også orientert om at dette arbeidet er omdiskutert i Helsefellesskap Møre og 

Romsdal og at verken Nordre Sunnmøre eller Nordmøre stiler seg bak prioriteringen 

av arbeidet med å redusere antall liggedøgn. 

Det har nå vært gjennomført møte i ROR-kommunene der kommunalsjefene og 

ledere for tildeling og koordinering deltok. I møtet ble det bestemt på hvilken måte 

ansatte i «tildelingskontorene» praktisk skal begynne å test-registrere årsaker til 

overliggere på sykehuset. Testperioden er ut oktober. Den formelle registreringen 

(etter testperioden) er i perioden fra 01.11.2022 og frem til og med 31.01.2023. 

Vedtak: 

Representantskapet registrer at vedtaket fra forrige møte er fulgt opp, og ber daglig 

leder følge opp saken videre for å få fram fakta om utviklingen i antall liggedøgn og 

årsakssammenheng. 

 

Sak 64/22 Helsefellesskap – høye kommunale kostnader innen pleie og omsorg 

Det vises til sak 53/22, samt behandling under Samarbeidsmøtet i Romsdal IPR den 7. 

september, om arbeidet med å klarlegge årsakene til de høye kommunale kostnader 

innen pleie og omsorg i M&R. 
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Det er foreløpig ikke noe gjennombrudd i arbeidet, og KS har så langt ikke signalisert 

at de vil endre sitt mandat iht. henstilling fra Romsdal IPR.  

Saken tas opp på ulike nivå i Helsefellesskap M&R. I tillegg vil saken bli drøftet under 

felles regionrådsmøte i Rauma 3.-4. november. 

Daglig leder orienterte at administrasjonen både arbeider med påvirkning for å få KS 

til å justere sitt mandat, og med andre aktuelle miljø som kan bistå i arbeidet med å 

kartlegge overforbruket og tilhørende hovedårsaker. Det vurderes å være nødvendig 

å ha dette faktagrunnlaget for å kunne iverksette målrettede tiltak. 

Vedtak: 

Representantskapet støtter arbeidet og ber daglig leder arbeid videre med å etablere 

prosjekt som kan kartlegge overforbruket i kommunene i Romsdal med tilhørende 

hovedårsaker. 

 

Sak 65/22 Helsefellesskap – Romsdal IPR sin ressursbruk i 2023 

Det ble orientert om at Romsdal IPR bruker betydelig ressurser på arbeidet i 

Helsefellesskap Møre og Romsdal. I motsetning Romsdal har både Nordmøre og 

Sunnmøre valgt å sette inn fagpersoner i arbeidet i felles sekretariat for 

Helsefellesskap Møre og Romsdal. 

Det ble ikke tid til diskusjon rundt prioriteringer av ressursbruken for kommende år, 

men temaet vil bli tatt opp på kommende møte med kommunedirektørene. 

Ålesund kommune søkte om økonomisk støtte fra Helsedirektoratet for arbeidet i 

helsefellskapet i 2022. Av innvilget støtte på totalt 500.000,- overføres 100.000,- til 

Romsdal IPR. 

Vedtak: 

Representantskapet beslutter å utsette behandlingen av denne saken til neste møte. 

 

Sak 66/22 Energiknutepunkt Nyhamna 

Det ble orientert om status for arbeidet med Energiknutepunkt Nyhamna, inkludert 

høringsinnspill til konsekvensutredningen for Linnorm (vedlegg 3). 

Det ble også informert om at det er avtalt møte med Mørebenken på Stortinget om 

Linnorm den 1. november. 

På grunn av den geopolitiske situasjonen har det vært krevende å få kontakt med 

sentrale aktører for å avklare deltakelse under Rundebordskonferansen 2023. Dette 

vil bli fulgt opp, blant annet i forbindelse med Shell Energy Dialogue den 7. november 

der mange sentrale aktører deltar. 
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Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering 

Sak 67/22 Felles styremøte i Rauma 3.-4. november 

Utsendt forslag til aktuelle tema for felles styremøte med Nordmøre IPR og 

Sunnmøre regionråd i Rauma 3.-4. november ble diskutert i møtet. 

Vedtak: 

Representantskapet ber daglig leder, i samarbeid med Nordmøre IPR og Sunnmøre 

regionråd, arbeide videre med planleggingen av felles regionrådsmøte. 

 

Sak 68/22 Lønnsjustering for daglig leder 

Vedtak: 

Ny årslønn, med virkning fra 01.05.2022, for daglig leder fastsettes til kr. 925.000, - 

 

Sak 69/22 Eventuelt 

Ingen saker til behandling. 

 

 

                         Molde 10.10.2022 

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


