Referat fra representantskapsmøte 04_2021
Sted:

Molde rådhus

Dato:

10. desember 2021

Tid:

Kl. 09.00-12.30

Til stede:

Torgeir Dahl, Yvonne Wold, Odd Jørgen Nilssen og Randi Bergundhaugen

Fravær:

Tove Henøen

Administrasjon:

Alf Reistad

Saker til behandling
Sak 22/21

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

Sak 23/21

Godkjenning av referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 1. november 2021
Vedtak:
Representantskapet godkjenner referat fra representantskapsmøte i Romsdal IPR 1.
november 2021.

Sak 24/21

Daglig leder orienterer
Daglig leder ga en orientering om hovedaktiviteter siden forrige møte:
•

Helsefellesskap M&R
o

Partnerskapsmøte

o

Møte i Strategisk samarbeidsutvalg

o

Aktiv rolle i fellessekretariatet

o

Fokus på høye kommunale driftsutgifter pr. innbygger i pleie- og
omsorgtjenesten i M&R i forhold til bl.a. Trøndelag (I 2020 var kostnadene i
Trøndelag på 17.100,- pr innbygger, samme tall for M&R på 21.800,-)

o

Dialog etablert mht. utskrivningsklare pasienter
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•

Økt kapasiteten for utdannelse av sjuke- og vernepleiere ved HiMolde

•

E136 – Møte med Nye Veier 10. januar 2022

•

E39 – Befaring Ryfast 25. februar 2022

•

Langfjordforbindelsen
o
o
o

Rapport fra Norconsult om potensielle hindringer ferdigstilt
Workshop Dr. techn. Olav Olsen 13. desember om alternative
løsninger
Dialog med Møreforsking og Norconsult ang. beregning av
inntektspotensialet

•

Domstolstruktur

•

Sedimentsaken

•

•

o

Klage på avslag til støtte sendt til KMD

o

Dialog med representanter på Mørebenken

Statlige arbeidsplasser
o

NAV Arbeid og Ytelse Molde

o

Hustad fengsel

Klimanettverk Romsdal 2022?

Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering, og ber daglig leder informere til
styringsgruppen for Klimanettverk Romsdal om at det er naturlig at ROR trekker seg
ut av operativt arbeide med koordinering av nettverket.
Yvonne Wold ba om en protokolltilførsel om at ROR, ut fra at Møreaksen ikke er en
konsensussak i Romsdals-kommunene, ikke bør dra på Ryfast-befaring 25. februar.

Sak 25/21

Klage på vedtak for godkjennelse av omklassifisering og salg av 132 kV-nett
Det ble vist til tidligere behandling, både i møte og pr. epost, av utkast til klage til
Olje- og energidepartementet på NVE sitt vedtak om godkjennelse av Statnett sin
søknad om omklassifisering og salg av 132 kV-nett i Møre og Romsdal. Klagen ble
sendt den 5. desember etter behandling i representantskapet pr. e-post.
Det ble videre orientert om at det er sendt henstilling til Sp/Ap-sin fraksjon i Energiog miljøkomitéen på Stortinget om et møte om saken.
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Vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 26/21

Utkast til mandat og videre arbeid med Energiknutepunkt Nyhamna
Iht. tidligere vedtak har daglig leder, i samarbeid med ulike samarbeidspartnere,
utarbeidet utkast til mandat for Energiknutepunkt Nyhamna.
I møtet ble ROR sin rolle i forbindelse med Energiknutepunkt Nyhamna, samt
videreføringen av Rundebordskonferansen tatt opp til diskusjon.
Vedtak:
Representantskapet ber daglig leder justere mandatet for Energiknutepunkt
Nyhamna iht. de endringer som framkom i møtet.
Odd Jørgen Nilssen ble valgt som ROR sin representant i styringsgruppen for
Energiknutepunkt Nyhamna. Han fikk i oppgave å innkalle de øvrige deltakerne i
samarbeidsprosjektet for et konstituerende møte med tilhørende valg av
styringsgruppe på strategisk nivå.
Det ble videre besluttet å videreføre Rundebordskonferansen, og at daglig leder i ROR
stilles til rådighet for å koordinere arbeidet med Energiknutepunktet Nyhamna.

Sak 27/21

Godkjennelse av husleieavtale med Molde kommune
Det ble vist til utsendt pristilbud fra Molde kommune på leie av kontor. Tilbudet
ligger godt under kostnadene for tidligere leie av lokaler i Torget 4.
Vedtak:
Representantskapet godkjenner at det inngås avtale om leie av kontor med Molde
kommune iht. mottatt pristilbud for 2022. Styreleder fikk i mandat å forhandle med
Molde Næringsforum angående kompensasjon for oppussing av kontor og fellesareal
i Torget 4 som ROR har betalt for.

Sak 28/21

Lønnsjustering for daglig leder
Vedtak:
Ny årslønn, med virkning fra 01.05.2021, for daglig leder fastsettes til kr. 890.000, -
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Sak 29/21

Handlingsplan 2022
Med utgangspunkt i Handlingsplanen for 2021 ga medlemmene i representantskapet
sine innspill til handlingsplan for kommende år.
Vedtak:
Daglig leder får i oppdrag å utarbeide utkast til Handlingsplan for 2022 med
utgangspunkt i innspillene som framkom i møtet.

Sak 30/21

Møteplan for 2022
Vedtak:
Følgende møteplan for første halvår 2022 ble fastsatt:
Fredag 28. januar
Representantskapsmøte 01_2022 kl. 09.00-12.00
Tirsdag 8. mars
Representantskapsmøte 02_2022 kl. 09.00-10.00
Årsmøte 10.00-11.30
Samarbeidsmøte 01_2022 kl. 12.00-16.00
Fredag 25. mars Styremøte
Representantskapsmøte 03_2022 kl. 13.00-16.00
Fredag 29. april
Representantskapsmøte 04_2022 kl. 9.00-12.00
Mandag 23. mai
Representantskapsmøte 05_2022 kl. 12.00-16.00
Torsdag 9. juni (Hustadvika)
Representantskapsmøte 06_2022 kl. 10.00-11.30
Samarbeidsmøte 02_2022 kl. 12.00-18.00
Fredag 9. juni (Hustadvika)
Samarbeidsmøte 02_2022 kl. 08.00-12.00

Sak 31/21

Eventuelt - Ingen saker til behandling.

Molde 13.12.2021
Torgeir Dahl (sign.)

Alf Reistad (sign.)
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