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Referat fra representantskapsmøte 
Romsdal IPR – møte 08_2022 

Sted:   Alexandra Hotell, Molde 

Dato:  16. desember 2022 

Tid:  Kl. 13.00-15.30 

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 

   

 

Saker til behandling 

Sak 70/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner innkalling og dagorden. 

 

Sak 71/22 Godkjenning av referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 07.10.2022         

Vedtak: 

Representantskapet godkjenner referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 7. 

oktober 2022. 

 

Sak 72/22 Finansiering og bruk av næringsselskap/utviklingsselskap i vår kommuner og 

nabokommuner 

Yvonne Wold innledet til diskusjon om finansiering og bruk av 

næringsselskap/utviklingsselskap i våre kommuner og nabokommuner. 

Erfaringer fra ulik organisering i kommunene ble diskutert i tillegg til eventuelt 

tettere framtidig samarbeid – både mellom kommunene og med næringslivet. 

Organiseringen må sikre en god intern koordinering i kommuneadministrasjonen 
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samtidig som kommunen legger til rette for godt samarbeid og samskaping med 

næringslivet. 

Vedtak: 

Representantskapet ber daglig leder lage en oppsummering av hvordan arbeidet er 

organisert i de ulike medlemskommunene i dag. Saken tas opp til behandling på neste 

møte. 

 

Sak 73/22 Aukra Hydrogen HUB / hydrogenrør mellom Tyskland og Norge 

Odd Jørgen Nilssen orientere om status for Aukra Hydrogen HUB og om arbeidet med 

hydrogenrør mellom Tyskland og Norge. 

Aker Horizon, Cape Omega og Shell arbeider videre med planene om Aukra Hydrogen 

HUB. Neste beslutningspunkt er i mai/juni 2023. Ut fra dimensjoneringen av det 

planlagte anlegget vil det være behov for et nytt gassrør mellom prosessanlegget og 

industriområdet da røret som har forsynt reservekraftverket har for liten kapasitet. 

Det er stor interesse for Gassco sin arbeide med et dedikert rør for eksport av 

hydrogen fra Norge, inkludert Nyhamna, til kontinentet. 

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 74/22 Romsdal sin posisjon i fylkespolitikken 

Torgeir Dahl innledet til en diskusjon om Romsdal sin posisjon i fylkespolitikken. 

Det er enighet om at Romsdal, ut fra ulike fogderi-interesser i fylket, har kommet 

dårlig ut i flere saker i inneværende valgperiode. 

I diskusjonen var det enighet om at kommunene i Romsdal må ha et tettere 

samarbeid og koordinering i forkant av beslutningspunkt for saker som er viktig for 

en eller flere medlemskommuner. 

Vedtak: 

Representantskapet beslutter å ha økt fokus på koordinering og samarbeid i forkant 

av viktige beslutningspunkt i fylkespolitikken. Daglig leder får i oppdrag å koordinere 

dette mot møtene i representantskapet, i tillegg til at medlemmene selv tar initiativ til 

ekstraordinære møter ved behov.  Nøkkelpersoner fra fylkeskommunen – politisk og 

administrativt – bør inviteres inn i møter i representantskapet.  
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Sak 75/22 Søknad om tilgang til ubenyttet midler fra ROR-prosjekt 9989 (kommunenettverk 

psykisk helse) 

Det vises til søknad om å kunne benytte ubenyttet midler fra ROR-prosjekt 9989 

(kommunenettverk psykisk helse) til arbeidet med tiltak mot vold i nære relasjoner 

knyttet opp mot Molde krisesenter. 

Det har ikke vært drift i prosjekt 9989 på flere år – blant annet pga. at prosjektleder 

Ragnhild Naas sluttet. 

I Romsdal IPR sitt regnskap har vi en avsetning på dette prosjektet på ca. 270.000,- 

Vedtak: 

Representantskapet er positiv til søknaden, men ber om at daglig ledere får framlagt 

et budsjett for det planlagt arbeidet som skal godkjennes av representantskapet før 

endelig vedtak om å overføre hele eller deler av avsetningen. 

 

Sak 76/22 Helsefellesskap Møre og Romsdal  

Det vises til sak 65/22 angående Romsdal IPR sin ressursbruk i Helsefellesskap M&R i 

2023. Saken var også tema under kommunedirektørene onsdag 14.12.2022. 

Daglig leder orientere om status for arbeidet i Helsefellesskap M&R med fokus på:  

• LSU Molde inkludert evaluering av utført arbeid og resultat i 2022 

• Høye kommunale kostnader innen pleie og omsorg 

• Utskrivningsklare pasienter 

Forslag til vedtak: 

Representantskapet gir honnør til arbeidet som er gjort fra Romsdal IPR sin side for å 

få flere konkrete forbedringer realisert gjennom Helsefellesskap M&R.  

Blant annet med utgangspunkt i at tidligere Romsdal regionråd nå er organisert som 

et Interkommunalt politisk råd, støtter representantskapet at Romsdal sin 

representasjon i felles sekretariat for Helsefellesskap overføres dra daglig leder i 

Romsdal IPR til kommunalsjef Jan Erik Hovdenak (Aukra kommune) fra nyttår.   

 

Sak 77/22 Orientering fra daglig leder 

Daglig leder orientere om status for følgende områder: 

a) Gasstilgang til Nyhamna (Linnorm, Irpa og Dvalin) 

Det er nå levert PUD for både Irpa (tidligere Astrix) og Dvalin Nord. Det totale 

gassvolumet er større enn gassmengden i Linnorm. Som kjent har ikke Shell 

og Equinor kommet til enighet om hvordan Linnorm skal bygges ut.  
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b) Rundebordskonferansen 2023 

Det arbeides videre med planleggingen av Rundebordskonferansen 2023 – 

onsdag 19. juli. Temaet for konferansen vil være den anspente energi-

situasjonen i Europa pga. krigen i Europa. Det arbeides, blant annet gjennom 

Gassco, med aktuelle innledere.  

Odd Jørgen Nilsen vil ta kontakt med olje- og energiminister Terje Lien 

Åsland. 

 

Daglig leder har reservert Gildehallen den 19. juli 2023 og er i dialog med 

Scandic Hotels angående møtelokaler og hotellrom for konferansen. 

 

c) Avslag på klage - omklassifisering og salg av nettanlegg 

OED sitt avslag på klage om omklassifisering og salg av 132 kV-nett i regionen 

ble tatt opp til diskusjon. Romsdal IPR er uforstående og uenig til vedtaket 

som er endelig og ikke kan påklages. 

 

d) Langfjordforbindelsen AS – utarbeidelse av dokumentasjon for KS1 

Sammen med Svein Solbjørg og Leif Magne Lillebakk er nå daglig leder inne 

sluttspurten med utkast til grunnlagsdokument for KS1 for flytebru over 

Langfjorden. Det er avtalt møte med fylkeskommunen like over nyttår for å 

gjennomgå utkastet før dokumentet oversendes KS1-konsulent for 

behandling. 

 

e) Eksportvegen E136 – dialog med Nye Veier og SVV 

«Et samlet Møre og Romsdal for Eksportvegen E136» arbeider videre mot 

både Nye Veier (utbygging) og SVV (vintervedlikehold). Hovedkriteriet som i 

dag benyttes av begge selskap baserer seg først og fremst på ÅDT. Etter 

Langfjordforbindelsen sin oppfatning tas det ikke tilstrekkelig hensyn til 

viktigheten og verdien av den store varetransporten gjennom Romsdal. 

 

Sammen med blant annet Rauma næringslag, LO, NHO og 

Lastebileierforbundet planlegges det en ny Eksportvegkonferanse på 

Åndalsnes mandag 17. april (alternativ fredag 14. april). Det er enighet om at 

Romsdal IPR skal, som i 2022, være medarrangør av Eksportvegkonferansen 

kommende år. 

 

Neste fellesmøte mellom «Et samlet Møre og Romsdal for Eksportvegen 

E136» og Nye Veier er fastsatt til torsdag 2. februar 2023.  

 

f) Fergefri E39 – møter med SVV over nyttår 

SVV arbeider nå med KS2 for Fergefri E39 Ålesund – Molde. SVV vil over 

nyttår invitere til møte med Romsdal IPR og andre som deltok på studieturen 

til Ryfast. 



 
 

5 
 

 

g) Sedimentsaken 

Det ble vist til oppdatering om sedimentsaken som ble sendt ut fra daglig 

leder den 14. desember. 

 

h) Grensejustering mellom Ålesund og Aukra 

Romsdal IPR har tidligere støttet – og støtter fortsatt helhjertet - 

innbyggerinitiativet fra Ona/Husøya og Sandøya om grensejustering, slik at 

de aktuelle øyene innlemmes i Aukra kommune. I møtet ble det orientert om 

aktiviteter Romsdal IPR har bistått med i dette arbeidet siden forrige møte. 

 

i) Møter med Mørebenken 

Daglig leder deltok på møtene med Mørebenken på Stortinget 1. november 

og 6. desember. Hovedtemaene Romsdal IPR tok opp på disse møtene var 

utbyggingen av Linnorm, Sedimentsaken og Eksportvegen E136. 

  

Vedtak: 

Representantskapet tar saken til orientering.  

Samtidig støtter representantskapet forslaget om at Romsdal IPR skal være 

medarrangør av Eksportvegkonferansen 2023.  

Representantskapet fastholder sin støtte til innbyggerinitiativet om grensejustering 

for Ona/Husøya og Sandøya og presiserer viktigheten av at Statsforvalteren følger 

opp tidligere klare positive innstilling i saken.  

 

Sak 78/22 Handlingsplan 2023 

Innspill til satsingsområder i handlingsplanen for Romsdal IPR for 2023 ble kort 

kommentert i møtet. 

Vedtak: 

Daglig leder gis i oppdrag å lage underlag for diskusjon om handlingsplanen for 2023 

på nest møte. 

 

Sak 79/22 Møteplan første halvår 2023 

 Møteplan for første halvår 2023 ble kort kommentert i møtet. 

Forslag til vedtak: 

Leder av representantskapet får i oppdrag, i samarbeid med daglig leder, å utarbeide 

forslag til møteplan for første halvår 2023. Forslaget sendes ut til høring.  
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Sak 80/22 Eventuelt 

Ingen saker til behandling. 

 

 

                         Molde 12.12.2022 

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


