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Optimistiske og offensive
2008 var første året for et nytt kollegium med hele 9 av 11 helt
nye ordførere etter valget i 2007. 2008 har vært et svært aktivt
år i ORKidè hvor hendelser som at Kristiansund og Frei har blitt
sammenslått  til en kommune, og at ORKide følgelig ble 11 kom-
muner i stedet for 12. 

I 2008 ble en hel verden rammet av finanskrakket i USA og har
følgelig virket inn på samfunns- og næringsliv også i vår region.
Lokalt virket raset i Oppdølsstranda inn på hele Nordmøre som
region slik at vi ble svekket i mange måneder samferdelsmessig.
Til tross for dette er vi optimistiske og offensive i våre planer om
den videre utviklingen av Nordmøre.  Vi begynte arbeidet med
rulleringen av Handlingsprogrammet 09-12 der  vi ønsker å fort-
sette den gode utviklingen som har vært, og etter innspill fra
næringsliv og formannskapene fra hele Nordmøre ,vil vi utvikle
Nordmøre på de fortrinn vi har.  Vi vil arbeide spesielt innenfor
samferdsel, næringsutvikling, kompetanseutvikling, identitets-
bygging og ikke minst interkommunale samarbeidsformer der
vi historisk ser vi har utviklet oss i riktig retning som eksempelvis
innkjøpssamarbeidet, IKT ORKidé og Kristiansund og Nordmøre
Havn.

Jeg ønsker å takke hele kollegiet og samarbeidspartnere for nok
et godt år i ORKidé og ser med glede og optimisme frem til tiden
som kommer.

Per Kristian Øyen
Leder ORKidé

Forsidebildet:
Ordførere i ORKidé – fra nederst til venstre med klokken:
Per Kristian Øyen (Kristiansund), Mons Otnes (Surnadal), Tove Lise Torve
(Sunndal), Ola Rognskog (Halsa), Ingunn Golmen (Aure), Arnfinn Storvik
(Eide), Jarle Hage (Averøy), John Ole Aspli (Rindal), Ole Morten Søvik
(Tingvoll), Knut Sjømæling (Gjemnes), Iver Nordseth (Smøla).
(Foto: Arve Hoem, Tidens Krav)
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Hva er ORKidé?
Ordfører og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) er et formalisert samarbeid mellom 11 kom-
muner på Nordmøre. Dette er Kristiansund, Smøla, Aure, Halsa, Rindal, Surnadal, Tingvoll, Sunndal,
Gjemnes, Averøy og Eide, som til sammen har 60 000 innbyggere. ORKidé fungerer som et regionråd,
og ble stiftet 20 September 1990. Dette kan sies å værer et av de best fungerende regionråd i Norge,
med relativt få konfliktområder. Kollegiet fungerer som et utviklingsverktøy for regionen. I fellesskap
løser de oppgaver og tar tak i nye muligheter. De områdene som har vært prioritert er utdanning,
samferdsel og næringsutvikling. Arbeidsformen i ORKidé er å komme fram til enighet mellom kom-
munene i en sak av felles interesse (Konsensusprinsippet). Kan en ikke det så må hver kommune
jobbe for seg selv. ORKide har de siste årene fått i gang flere vellykkede interkommunale samarbeids-
former innenfor felles innkjøp, kart og oppmåling, barnevern, havnesamarbeid og IKT. ORKide har
sammen med Nordmøre Næringsråd stått bak prosjekter som Heimatt til Nordmøre, Regionalt
Etablerings- og Nyskapingssenter på Nordmøre, Regional utviklingsprogram for Skjellnæringen
og diverse analyser vedrørende struktur og utvikling.

Utviklingen av ORKidé
I 1987 ble det utarbeidet et "Handlingsprogram for Kristiansundsregionen" på grunnlag av konklu-
sjonene i en næringsanalyse med påfølgende vurdering av "rammebetingelser for næringsvirksomhet
i Kristiansundsregionen. Følgende kommuner var med i den i analyseprogrammet: Aure, Averøy, Frei,
Kristiansund, Smøla, Tingvoll og Tustna. En innstilling om samarbeidsoppgaver og organisering for
samarbeid på Nordmøre ble utarbeidet i 1989. Invitasjon til å være med i et slikt arbeid ble sendt alle
Nordmørskommunene. Kommunene Gjemnes og Halsa vedtok å bli med i samarbeidet sammen med
Aure, Averøy, Frei, Kristiansund, Smøla, Tingvoll og Tustna. Samarbeidet ble utvidet til 9 kommuner
og samtlige kommunestyrer vedtok vedtekter / regler og fullmakter for Ordfører og rådmanns-
kollegiet ( ORKidè ). I 1992 vedtok Sunndal, Surnadal og Rindal å slutte seg til ORKidè. Høsten 1996
gjorde Eide, som siste Nordmørskommune, vedtak om å gå inn i ORKidè  fra 1.1.97. Det videre
arbeidet ble bygget på hovedkonklusjonene i analysearbeidet og overordnede mål i fylkesplanen.
Programmet tok  for seg hovedtemaene "Næringsliv, Undervisning og Samferdsel" med hovedvekt
på tiltak som har regional betydning. Programmet er jevnlig justert, siste gang vedtatt i 2004 med
handlingsprogrammet for 2005–2009.
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Resultatregnskap pr. 31.12. 2008

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER 2008 2007

DRIFTSINNTEKTER

Medlemskontingent 615 400 358 674
Utfakt. Kollegiemøtene 157 165 44 845
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum driftsinntekter 772 565 403 519
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DRIFTSKOSTNADER

Sekretariatsutgifter m/ regnskap 324 663 272 448
Kontorrekvisita / Årsmelding 27 512 18 839
Reise- og deltakerutgifter 3 021 5 715
Møte- og seminarutgifter 14 670 23 198
Gaver 9 085 12 501
Kollegiemøter (inkl. gjester og fellesutg.) 206 754 95 561
Honnorar leder 15 000 17 140
Diverse utgifter 127 66
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum driftskostnader 600 832 445 468
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Driftsresultat 171 733 41 949
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Finansinntekter 3 583 2 470
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Resultat 175 316 39 479
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Balanse pr. 31.12.08 2008 2007

EIENDELER / OMLØPSMIDLER

Kundefordringer 4 607 8 587

Bankinnskudd 283 422 187 000

Sum omløpsmidler 288 029 195 587
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum eiendeler 288 029 195 587
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 01. 01 94 351 133 830

Resultat 31.12. 175 316 39 479

Egenkapital 31.12 269 667 94 351

Leverandørgjeld 18 362 101 236
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum egenkapital og gjeld 288 029 195 587
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ORKidéprisen
Orkidèprisen er en utmerkelse som deles ut en gang i året under Nordmørskonferansen i
januar i Kristiansund. Prisen kan gis til enkeltpersoner, bedrifter, kommuner, samarbeids-
grupper og organisasjoner som på en utmerket måte har bidratt til gjennomføring av tiltak
i henhold til prisens formål som er å motivere til en særlig innsats for tiltak som kommer
hele nordmørsregionen til gode på følgende områder:

Tildelt: År:

Kristiansund og Nordmøre Turistforening 2008
Dagfinn Ripnes, Kristiansund 2007
Lars Løseth og Amfi, Surnadal 2006
Rindalshytter AS v/ Emil Gåsvand, Rindal 2005
NORSØK Tingvoll,/Silset Samdrift DA, Gjemnes 2004
Treskjærer Rolf Sogge, Frei 2003
Frode Alnæs, Kristiansund 2002
Hydro Aluminium Sunndal AS 2001
v/ Harald Magne Bøe 
Aker Vestbase AS 2000
v/ Svein Erik Nordbotten, Kristiansund
Ringholmen Sjøhus AS 1999
v/ Tove og Øyvind Junge, Tustna
Maritech AS v/ Odd Einar Folland , Averøy 1998
AS Norpower Brødr. Malo 1997
v/ Lars Sevaldsen; Kristiansund
Magne Nærum, Sunndal 1996
Hydrotech Gruppen A/S, Kristiansund 1995
Talgø Møbelfabrikk A/S, Surnadal 1994 
Ullkorga A/S, Rindal 1993
Knut Baardset, Aure 1992

• Samarbeidstiltak
• Praktisering av VIKINGloven eller på annen

måte har bidratt til å sette Nordmøre etter-
trykkelig «på kartet» på en positiv måte.
Juryen består av Arbeidsutvalget i kollegiet.

•Næringsutvikling
• Kompetanseutvikling
• Bedriftsutvikling
• Positivt markedsføring av regionen

utad og/eller innad

Eirik Gudmundsen mottok ORKidé prisen 2008
på vegne av Kristiansund og Nordmøre Turist-
forening på Nordmørskonferansen i januar.
(Foto: Bjørn Hansen)
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Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget består av fire ordførere, en fra hver av valgkretsene samt en rådmann.
Møre og Romsdal fylke har en observatør i AU. Arbeidsutvalget har hatt 7 møter og
behandlet 68 saker i 2008.

Arbeidsutvalget har følgende sammensetning:
Periode 15.11.2007–d.d
Valgkrets 1 Jarle Haga, Averøy (Knut Sjømæling)
Valgkrets 2 Ingunn Golmen, Aure, nestleder (Iver Nordseth)
Valgkrets 3 Per K. Øyen, Kr.sund, leder (Maritta Ohrstrand)
Valgkrets 4 Ole M. Sørvik, Tingvoll (Tove-Lise Torve)
Rådmann Bjarne Nordlund, Rindal (Per Einar Dyrnes)

Gry Halvorsen, obervatør, M & R fylke

Valget i ORKidè avholdes på høstmøtet. Det ble vedtatt
at fra og med 1996 skal valg av Arbeidsutvalg foretas på
høstmøtene i kollegiet.  Det  ble i 1998 vedtatt at valg i
kollegiet  skal foregå etter 1. november i et valgår. Leder
og nestleder er på valg hvert år. Det ble i 2007 vedtatt at
ordningen med at Kristiansund innhar nestledervervet
som fast ordning, bortfaller.

Valgkretser i de 11 deltakerkommunene:

• Kristiansund kommune
• Averøy, Gjemnes og Eide kommuner
• Aure, Halsa og Smøla kommuner
• Tingvoll, Sunndal, Surnadal og Rindal kommuner

ADMINISTRASJON/SEKRETARIAT
Nordmøre Næringsråd 
Dag Inge Landbakk, sekretariatsleder
Randi Dyrnes 
Monika Eeg, prosjektleder "Utvikling Nordmøre"

Arbeidsutvalget i ORKide: 
Fra venstre: Bjarne Nordlund, Ole
Morten Sørvik, Per Kristian Øyen,
Jarle Haga, Gry Halvorsen og
Ingunn Golmen.

Sekretariatet
representert 
ved Dag Inge
Landbakk,
Monika Eeg og
Randi Dynes.
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Møter
Innspill til Fylkesplanen i Møre og Romsdal fylke
23. mai på Tingvoll Fjordhotell. Kollegiet og nærings-
foreningene på nordmøre var invitrert av Møre og
Romsdal fylke planavdelinga til å gi innspill til fylkes-
planen. Møte ble arrangert av Møre og Romsdal fylke
i samarbeid med ORKidé og Nordmøre Næringsråd.
40 deltakere.

Møte med styret i Helse Midt
På Rica Hotell Kristiansund. ORKidé og ROR var inviterte
til møte med styret i Helse Midt og representanter fra
Helse Nordmøre og Romsdal for å drøfte saker av betyd-
ning for regionen. Nordmørskommunene ønsket å drøfte
problematikken rundt sommerstengte fødeavdelinger,
nedbygging på Hjelset kontra  «tyngre» pasientgrupper
i kommunene, kompetanse, økonomi i grunnbemann-
ing, og forutsetninger for å gi forsvarig oppfølging.
25 deltakere fra ORKidé og ROR.

Felles møte for alle formannskapene på Nordmøre
04 november på Tingvoll Fjordhotell. ORKidè inviterte
alle formannskapene på Nordmøre til å gi innspill til
rulleringen av Handlingsprogrammet 2009–2012. 
35 deltakere.

Møte med Reform om pilotprosjekt på Nordmøre
13 november i Kristiansund.
(Møtet måtte avlyses grunnet for få påmeldinger). 
LO Møre og Romsdal har tatt et initiativ overfor ORKidè
til å starte et pilotprosjekt om sinnemestring på Nord-
møre. I den anledning ville ORKidè samle personer fra
ulike miljøer til et drøftingsmøte hvorvidt det er ønske-
lig/behov for et pilotprosjekt innen sinnemestring i for-
bindelse med vold i nære relasjoner. Hvis behov på Nord-
møre, ønsket vi å sette ned en ressursgruppe med med-
lemmer fra de ulike aktører og organisasjoner. Bjørn
Løvland fra Reform- Ressurssenteret for menn, var invi-
tert til å innlede med informasjon om prosjektet og
forslag til modell for gjennomføring.

Arbeidsutvalget har gjennomført
følgende møter:

7. Januar: Møte med Robert Giske fra Helse
Nordmøre og Romsdal
Ønsket et samarbeid med kommunene om rusproblematikk
og psykiatriproblematikk hos innvandrere. 

2. februar: Møte med Bioforsk Økologisk Tingvoll
Orientering ved Turid Strøm og Kjetil Valde av planer for
et opplevelses og kunnskapssenter innen klima, miljø og
økologi på Tingvoll,. 

2. februar: Møte med Senter for sykelig overvektige
Orientering ved lege Hanne Tengren og Reidun Swan.
Oppdatering av prosessen. Forprosjektet mangler
fremdeles midler for å kunne komme i gang. 

23. mars:  Møte med Else May Botten, LO M&R og Bjørn
Løvland, rådgiver i Reform- Ressurssenter for menn 
Ønsket å å starte et pilotprosjekt for behandling og
forebygging av vold i nære relasjoner, i Nordmøre og
Romsdal. 

5. september: Møte med Jorunn Berthelsen
fra Oasen Kreative 
Orienteringen om pilotprosjektet innenfor
gjeldsrådgivningstjenester.

17. oktober: Møte med prosjektleder Terje Talgø i Todals-
parken og ordfører Mons Otnes i Surnadal kommune
På dette møte var også ordførerne i Rindal, Halsa, Tingvoll
(varaordf), Sunndal og Surnadal inviterte og tilstede. Terje
Talgø og Mons Otnes, ordfører i Surnadal, ba ORKidè om
en støtteerklæring til prosjektet.

15. desember: Møte med styret i Nordmøre Næringsråd
Orientering til AU fra styret i NNR ved Lorentz G. Boxaspen
og Nils Martin Sæther. Forøvrig møtte Jan-Eirik Grønset og
Per Atle Hansen fra styret i NNR. Styret i NNR har vedtatt at
det skal stiftes et arrangementsselskap og at det skal an-
settes nye daglige ledere i både arrangementsselskapet og
Nordmøre Næringsråd. Leder i ORKidè, Per Kristian Øyen
ba om at modellen og strategiplanene sendes til enkelt-
kommunene i ORKidè for orientering og høring.
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Kollegiemøter
Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre har vært samlet på  3 "stormøter"
og har behandlet 4 saker i 2008.

Kristiansund 23. februar 2008
Årsmøte 
Sak 1/08 Regnskap m/revisjonsberetning 07
Sak 2/08 Årsmelding 2007
Sak 3/08 Budsjett 2008
Sak 4/08 Uttalelser

ORKidé – IKT, Utvikling Nordmøre, diverse
"Legeavtaler – finnes det felles løsninger?"
v/ Bjarne Nordlund – rådmann i Rindal
"Oppdrettsvirksomhet - betydning i dag og
struktur i fremtiden"
v/ Anders Marthiniussen ved Lerøy Hydrotech as
Møte med Operaen i Kristiansund 
Operasjef Thomas Chr. Thomassen.
Operaforestilling "La Traviata" av Guiseppe Verdi

Angvik Gamle Handelsted,
Gjemnes kommune 12.–13. juni 2008
Hovedtema: Rullering av Handlingprogrammet 2008

Torsdag 12. juni: 

RULLERING AV HANDLINGSPROGRAMMET 2009–2012
Handlingsprogrammet i ORKidè 
Handlingsprogram for Nordmøre – opprinnelig intensjon
Trender og utviklingstrekk på Nordmøre
v/ sekretariatsleder Dag Inge Landbakk
Hvilke innspill ga Nordmøringene til fylkesplanen?
v/ Ole Helge Haugen, fylkesplanavd.
Innspill til Nordmøre HP 2009–2012
Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik (10 min)
Næringsforeningene, Sture Karlsen (10 min)
Tore Dyrnes , Tidens Krav (10 min)

Angvik Gamle Handelssted
har en idyllisk beliggenhet ved fjorden.
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Innlegg fra "nye" ORKidè
Hva er de viktigste arbeidsområder for et samlet
Nordmøre neste periode?
John Ole Aspli, ordfører Rindal, Tove Lise Torve,
ordfører Sunndal, Knut Sjømæling, ordfører
Gjemnes, Ola Rognskog, ordfører Halsa. 
Gruppearbeid – innspill HP 2009 – 2012 – 4 grupper.

Fredag 13. juni:
Billighetserstatning
Hvordan håndteres slike søknader i kommunene
Innledes ved Ole Morten Sørvik, ordfører i Tingvoll
Inkluderende Arbeidsliv IA avtaler
Innlegg fra May-Britt Flønes i NAV Arbeidslivssenter.
Spørsmål og drøftinger
Innmeldte saker – uttalelser, drøftinger:
IKT prosjektet– status og fremdrift
v/ Per Ove Dahl, leder i Styringsgruppen IKT
"Eierskap Kristiansund og Nordmøre Havn"
Ved John Harry Kvalshaug.

Hvordan kan felles lønnsystemer løses i IKT
samarbeidet? 
Innledning v/ Per Ove Dahl etterfulgt av spørsmål 
og drøftinger.

Innkjøp av forsikringer til kommunene 
En sak for innkjøpssamarbeidet? 
v/ Bjarne Nordlund , rådmann i Rindal Kommune.

Fredag 16. november:

ORKIDE – RAPPORTERINGER OG HANDLINGSPROGRAM
- Behandling av innmeldte saker.
- Orientering regnskapet  3. kvartal
- Budsjettjustering

Utviklingsavtalen med Møre & Romsdal fylke
Utvikling Nordmøre – et ORKidè prosjekt 2005-2007
Oppsummering og sluttrapport v/ prosjektleder
Monika Eeg i Nordmøre Næringsråd og Gry Halvorsen,
Møre og Romsdal Fylke.

Landbruksprosjektet i "Utvikling Nordmøre"
Liv  Solemsdal, Bioforsk Økologisk Tingvoll.

Rullering Handlingsprogrammet ORKidé 2009–2012
Status og fremdrift. Justeringer, endringer? Drøfting
i plenum v/ sekretariatsleder Dag Inge Landbakk,
Nordmøre Næringsråd.

Smøla Havfiskesenter
Smøla 14.–15. november 2007
Torsdag 14. november:

ORIENTERINGER - DIALOG
"Utviklingsprosjekt 2008" Nordmøre og Romsdal
Politidistrikt. Ny organisering av politidistriktet og
konsekvenser.
30 min innledning pluss spørsmål og drøftinger
v/ Politimester Arnstein Nilssen, Nordmøre og Romsdal
Politidistrikt.
Karriere rettleiingsprosjektet i Møre og Romsdal
v/ Odd Ragnar Svendsen, lokal prosjektkoordinator 
Kort rapport om prosjektet er vedlagt programmet.

INTERKOMMUNALT - ORKIDE
IKT ORKidè – Status, budsjett og handlingsprogram
Innledning v/Per Ove Dahl etterfulgt av spørsmål og
drøftinger.

Smøla Havfiskesenter – populært konferanse- og feriesenter.
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Prosjekter
Utvikling Nordmøre
Prosjektet var i sitt siste driftsår i 2008, og har vært en
del av ORKidès handlingsprogram 2005–2009. Det er
gjennomført som en utviklingsavtale mellom Møre og
Romsdal Fylke og ORKidè og har vært sett på fem
utviklingsområder. Prosjektet startet oktober 2004, og
ble avsluttet september 2008, og har hatt to prosjekt-
ledere i perioden. Hovedmålet er "økt befolknings-
vekst".

Avtalen er rettet mot interkommunale samarbeids-
prosjekt, og regionale prosjekt og skal stimulere og
utvikle samarbeid mellom kommunene. Den skal styrke
og utvikle samarbeid mellom kommunene på den ene
siden, og næringsliv, kompetanseinstitusjoner og andre
parter på næringsarenaen på den andre siden. 

Prosjektet har prioritert
følgende delprosjekter i 2008:

Omstilling/utvikling Landbruk
Det overordnede målet med prosjektet er å øke
kompetansen og bidra til utvikling og omstilling
innenfor landbruksnæringen. Koblet opp mot hoved-
prosjektet skal dette delprosjektet skape gode forut-
setninger for vekst i befolkningen og utvikling innen
næringen spesielt og regionen generelt. Liv Solemdal
ved Bioforsk økologiske på Tingvoll har vært prosjekt-
leder for dette prosjektet. Ved prosjektstart var
Sunndal, Tingvoll, Halsa, Gjemnes, Eide og Averøy med
i prosjektet. Frei/Kristiansund, Surnadal og Aure kom
med i løpet av prosjektperioden. .

Målsettinger:
• Igangsette minst 3 Inn på tunet prosjekter og få opp

etterspørselen etter disse.
Inn på tunet har vært et viktig satsingsområde for
dette delprosjektet, og flere av kommunene har nå
flere tilbud som er kommet i gang eller er under opp-
start. 

• Bidra til minst 3 etableringer innen nisje/små-
skala/økologisk produksjon.
Tre av de som har fått hjelp med bedriftsetablering innen
lokal mat/nisje i perioden, har fått positivt svar på søknad-
ene sine til Innovasjon, og er i ferd med å etablere eller
videreutvikle bedriftene. 

• Bidra til at lokale leverandører av lokalprodusert mat får
avtaler med lokale reiselivsaktører.
Lokal mat inn mot reiselivet begynner nå å gi resultater i
form av leveranser. Produsentene er også blitt mer kjent med
reiselivsbransjen på grunn av presentasjonene og brosjyre-
materiell som har vært laget i regi av vårt og andres
prosjekter. 

Gjennom de ulike arrangementene prosjektet har gjen-
nomført eller vært medarrangør til har man bidratt til å
styrke nettverkene mellom produsentene og til kompe-
tanseheving.
• Leveranser av lokal mat til minst 1 festival

Prosjektet har lykkes godt med å få til et samarbeid med
Sunndal kulturfestival. Festivalen markedsfører lokal mat
som en del av kulturopplevelsen, slik at bruken av lokal
mat blir positivt både for produsentene og festivalen. I for-
bindelse med neste års festival har man diskutert endring-
er med festivalledelsen ut fra årets erfaringer. Dette er vi
enige om vil være positivt både for produsentene og festi-
valen.

Tingvoll er senter for Bioforsk økologiske.
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IKT-ORKidè
Utvikling Nordmøre fungerer som sekretær for prosjektorga-
nisasjonen i IKT-samarbeidet. Dette prosjektet holder høy aktivi-
tet, og er organisert med mange undergrupper og prosjekter. Fra
2008 ble IKT ORKidè etablert etter kommunelovens §27. For-
målet med IKT ORKidé vil være å møte felles IKT-utfordringer for
deltakerne gjennom innkjøp, implementering og drift av felles
løsninger som ivaretar kommunenes IKT-behov, imøtekommer
myndighetskrav og gir innbyggerne tilgang til døgnåpne
kommunale tjenester. Det vil fortsatt bli kjørt egne prosjekt
parallelt, men de vil gå over i drift etter hvert som de er igangsatt. 

Felles barnevernssamarbeid
Hovedmålet her var å videreutvikle og prøve måter å organisere
et politisk og administrativt samarbeid på tvers av kommune-
grensene – for å skaffe erfaring med felles løsninger, redusere
kostnader, styrke kompetansen og Nordmørsregionen som hel-
het. Hvordan dette delprosjektet skal angripes har vært drøftet
under kollegiemøtet, og man har landet på at det er for store
geografiske avstander til at man klarer å få til en løsning for
Nordmøre. Her er det viktig at kommunene finner sine naturlige
tilpasninger og at det vil være store utfordringer i forhold til
sårbarhet og habilitet.

Kultur Nordmøre
Er et utspring fra Utvikling Nordmøre og prosjektet har en
tidsramme 2008–2009. Prosjektet har med seg 14 kulturaktører
fra Nordmøre, og prosjektadministrasjonen ligger hos Nord-
møre Næringsråd.  
Visjonen er: "Festivalene og kulturarrangementene skal skape
et kulturelt løft, en identitet og et ståsted for lokalsamfunn og
Nordmøre som region. En samordning og utvikling på dette
området skal styrke arbeidet med å gjøre hver enkelt festival,
kommune og en samlet region mer synlig og vil bli et sterkt
"image" for Nordmøre."  

Prosjektet jobber innen for 4 fokusområder; Kompetanseheving
– nettverksbygging, kartlegging av kompetanse, felles markeds-
føring og rådgiving.

Aktiviteter/hendelser
BRYLLUPSFESTEN
KRISTIANSUND OG FREI
5. januar: 2000 mennesker overværte
gaver i form av kulturarrangement fra
samtlige ORKidé kommunene på et
storslått bryllupsarrangement i for-
bindelse med sammenslåingen av
Kristiansund og Frei kommuner.

PROGRAMKOMITE
NORDMØRSKONFERANSEN 2008
ORKidè er medarrangør for Nordmørs-
konferansen sammen med Nordmøre
Næringsråd. Konferansen 2008 ble
arrangert i Kristiansund den 24. januar
2008 med tema "Utvikling i distriktene
– viktige faktorer". I komiteen for 2008
konferansen deltok Anton Monge, tidl.
rådmann i Kristiansund, fra ORKidè.

PROGRAMKOMITÈ
NORDMØRSKONFERANSEN 2009
Programkomiteen for Nordmørskonfe-
ransen 2009 har hatt 1 møte i 2008. Fra
ORKidè deltok Olaug Haugen, rådmann
i Averøy kommune og Ingunn Golmen,
ordfører i Aure kommune.
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Januar: ORKidé kommunene: Støtteerklæring fra Arbeidsutvalget
til søknad fra Høyskolesenteret i Kristiansund.

Februar: Møre og Romsdal fylke Samferdelselavdelinga:
Forslag til nasjonal transportplan – høringsuttalelse.

Mars: Landbruks- og matminister Terje Riis Johansen:
Full støtte til Averøybøndenes aksjon

Mai: SAS Norge: Støtte til uttalelse fra Kvernberget Vekst
om flytilbud med SAS til og fra Kristiansund.

Juni: Kultur- og Kirkedepartementet: Støtteerklæring til Rindal
Bygdemuseum om etablering av skimuseum
Helse Midt: Uttalse vedr. salg/overdragelse av psykiatriske
senter i Eide og Tingvoll

August: Statsministarens kontor, Samferdelsdep, Vegdirektoratet,
Statens Vegvesen, Møre og Romsdal fylke:
Ras sikring av RV70 – Oppdølsstranda 

November: Møre og Romsdal fylke. Utdanningsavdelinga:
Uttale vedrørende pilotprosjekt karriereveiledning.
Ber om at en av stedene for pilotprøving legges til Kristiansund.
Nordmøre og Romsdals Politidistrikt, Justisminister
Knut Storberget og Mørebenken:
Uttalelse om utviklingsprosjekt. Ber om økte ressurser.
Samferdselsdepartementet:
RV70 og rassikring av Oppdølsstranda. Konkrete forslag til løsninger.
Innovasjon Norge i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylke:
Støtteerklæring til Todalsparken i Surnadal.

Sekretariat: NORDMØRE NÆRINGSRÅD

Vågeveien 6, P.b. 161, 6501 Kristiansund N.

Telefon: 71 57 02 80 • Telefax: 71 57 02 81

E-post: firmapost@nnr-org.no   www.nnr-org.no

Uttalelser fra ORKidè i 2008:
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