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ORKidé – Nordmøre Regionråd
ORKidé – Nordmøre Regionråd, tidligere Ordfører – og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidè), er
et formalisert samarbeid mellom 10 kommuner på Nordmøre. Regionrådet ble stiftet 20. september
1990 og har som formål at «ORKidé - Nordmøre Regionråd skal gjennom samhandling bidra til positiv
utvikling på Nordmøre og i medlemskommunene. Regionrådet skal være en aktiv pådriver og arbeide
strategisk med samfunnsutvikling i regionen, med vekt på nærings- og kompetanseutvikling,
regionale rammevilkår og samferdsel».
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Organisering

1.1
Regionrådet
Regionrådsmøtet (RM) er øverste organ. Her møter ordfører og rådmann, samt én politisk
representant fra hver av deltakerkommunene. Representantene i regionrådet i 2017 har vært:
Kommune
Aure
Averøy
Gjemnes
Halsa
Kristiansund
Rindal
Smøla
Sunndal
Surnadal
Tingvoll

Ordfører
Ingunn Golmen (SP)
Ingrid Rangønes (A)
Knut Sjømæling (SP)
Ola Rognskog (SP)
Kjell Neergaard (A)
Ola Heggem (SP)
Roger Osen (A)
Ståle Refstie (A)
Lilly Gunn Nyheim (A)
Milly Bente Nørsett (A)

Rådmann
Martin Olav Folde
Knut Mostad
Birgit Eliassen
Anita Ørsahl Oterholm
Arne Ingebrigtsen
Birgit Reisch
Kirsten S Skaget
Randi B. Dyrnes
Knut Haugen
Olaug Haugen

Politisk representant
Hanne Berit Brekken (A)
Roald Røsand (V)
Jan Karstein Schjølberg (A)
Tove Karin Halse Lervik
Maritta Ohrstrand (SP)
Magnar Dalsegg (H)
Svein Roksvåg (SP)
Synnøve Helland (SP)
Margrethe Svinvik (SP)
Gunnar Waagen (Krf)

Regionrådet har i 2017 hatt 4 møter og behandlet 37 saker. I tillegg ble det holdt et felles møte med
Orkdalsregionen i Kristiansund 8-9. juni, hvor samferdsel, digital transformasjon, fremtidens
helseutfordringer og kompetansebygging i regionen stod på dagsorden.

Regionrådet fra møtet 7. april 2017

1.2

Årsmøte

Ordinært årsmøte ble avholdt 17. februar 2017 hvor blant annet vedtektene ble tilpasset at Eide
kommune gikk ut av samarbeidet 1. januar 2017.
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1.3

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) består av fire ordførere, en fra hver av valgkretsene og to rådmenn. Møre og
Romsdal fylkeskommune er fast observatør i AU.
Det velges politisk representant med vara fra hver av valgkretsene:
1.
2.
3.
4.

En fra Averøy, Gjemnes og Tingvoll
En fra Aure, Halsa og Smøla.
En fra Kristiansund
En fra Sunndal, Surnadal, og Rindal

Arbeidsutvalget har bestått av følgende representanter:
Medlem
Roger Osen, leder
Kjell Neergaard, nestleder
Ingrid O. Rangønes
Ståle Refstie
Birgit Eliassen
Olaug Haugen
Observatør:
Eivind Vartdal Ryste

Vara
Ingunn O. Golmen
Ragnhild Helseth
Knut Sjømæling
Milly B. Nørsett
Knut Haugen
Knut Mostad
Ole Helge Haugen
Roger Osen, leder

Arbeidsutvalget har i løpet av 2017 hatt 11 møter og behandlet 80 saker.
1.4

Administrasjon

I starten av 2017 ble administrasjonen ivaretatt av Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS
v/Monika Eeg og Heidi Jørgensen Gjersvold. Ellen Engdahl ble ansatt som daglig leder i full stilling fra
1. mars 2017.

Leder Roger Osen takker Monika Eeg, KNN, for godt
samarbeid over mange år.

Ellen Engdahl presenteres som nytilsatt daglig leder av leder
Roger Osen og nestleder Kjell Neergaard. (Foto: Tidens Krav)

Daglig leder har stått for administrasjon og saksbehandling knyttet til møter i Arbeidsutvalget og
Regionrådet, organisert andre møter for regionrådets medlemmer, utformet uttalelser i viktige saker,
utarbeidet Arbeidsprogrammet, tatt initiativ til oppstart og oppfølging av saker, og gjennomført ad
hoc-aktivitet ved behov.
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2

ORKidéprisen

ORKideprisen 2017 gikk til Kristiansund Ballklubb ved daglig leder Kjetil Johnsen, og ble delt ut under
Nordmørskonferansen 26. januar.
Juryens begrunnelse:
KBK har løftet Nordmøre til nye
høyder, og har vist at vi ikke kommer
noen vei nasjonalt uten å samarbeide
lokalt. De har lagt stein på stein, og
blitt litt bedre år for år. Laget har blitt
et fyrtårn for regionen, og satt
Nordmøre ettertrykkelig på kartet.

Roger Osen overrekker ORKideprisen til
Kristiansund Ballklubb representert ved
daglig leder Kjetil Thorsen
(Foto: Alexander Lehmann, Tidens Krav)

Prisen deles ut på bakgrunn av følgende kriterier:
 Næringsutvikling
 Kompetanseutvikling
 Bedriftsutvikling
 Positiv markedsføring av regionen utad og/eller innad
 Samarbeidstiltak
 Eller på annen måte har bidratt til å sette Nordmøre ettertrykkelig "på kartet" på en positiv
måte.
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Fokusområder og aktiviteter

ORKidé – Nordmøre Regionråd har i 2017 arbeidet målrettet med flere viktige saker og prosjekter.
Nedenfor beskrives de områdene som regionrådet har hatt særlig fokus på i 2017.
3.1

Strategiplan 2020 «Vi løfter Nordmøre – sammen!»

Prosjektleder Roland Mauseth og arbeidsgruppen bestående av Knut Mostad og Monika Eeg
ferdigstilte forslag til strategidokument som ble sendt ut til kommunene med svarfrist 15. mars 2017.
Det ble gjennomført en workshop på regionrådsmøtet 17. februar. Strategidokumentet og
tilbakemelding fra kommunene ble gjennomgått på regionrådsmøtet 7. april hvor justert
Strategidokument ble enstemmig vedtatt. De fire sentrale satsningsområdene med tilhørende
mål 2020 er:
1. Vekst og nyskaping på Nordmøre
Mål:
ORKidé har forbedret samhandlingen mellom kommunene og næringslivet, for å bidra til å
realisere regionens betydelige næringsmessige potensial.
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2. Utdanning og kompetanseutvikling
Mål:
Nordmøre har et utdanningsnivå i befolkningen som nærmer seg landsgjennomsnittet
og har etablert flere stedlige forsknings- og utviklingsmiljø innen viktige næringer i regionen.
3. Tjenestesamarbeid og tjenesteinnovasjon
Mål:
Nordmørskommunene har utviklet en klar regional arbeidsdeling og har innført ny og
effektiv tjenestedesign på definerte områder.
4. Samferdsel
Mål:
Regionrådet har greid å bedre rammebetingelsene for nye samferdselsprosjekter på
Nordmøre. Alle prosjekter på Nordmørskommunenes prioriteringsliste har en tidfestet
oppstart/realisering på det raskeste mulige tidspunkt.

For å operasjonalisere strategiplanen ble arbeidsprogrammet vedtatt i regionrådsmøtet i oktober, og
det har vært arbeidet med flere sentrale tiltak i planen i løpet av året.
3.2

Kommunereformen

Regionrådet bistod kommunene med å gjennomføre kommunereformprosessen, og rådet utredet i
egen regi regionspørsmålet, til støtte for kommunenes egne vurderinger. For Nordmøre har
kommunereformen resultert i at Eide slås sammen med Fræna til Hustadvika kommune og at Halsa
slår seg sammen med Hemne og deler av Snillfjord kommuner til Heim kommune. Heim kommune
inngår i Trøndelag fylke sammen med Rindal kommune, og endringene skal gjennomføres senest
01.01.2020.
I Gjemnes kommune søkte Angvik Bygdelag fylkesmannen i 2016 om grensejustering for rundt 25%
av innbyggerne, og fylkesmannen skal før påske 2018 gi sin innstilling til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Et positivt vedtak på at Angvik m.fl. tillates å gå inn i nye Molde
kommune vil trolig medføre at Gjemnes på nytt må ta stilling til om de ønsker å fortsette som egen
kommune. Regionrådet ønsker Gjemnes kommune sterkt med i det videre ORKide-samarbeidet.
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3.3

Interkommunalt samarbeid

Gjennom høsten 2017 har temaet om felles strategi for interkommunalt samarbeid vært på
dagsorden både i AU og i RM. I Strategiplanen inngår følgende tiltak under satsningsområdet
Tjenestesamarbeid og tjenesteinnovasjon:


Gjennom Orkide vurdere en felles eierskapsstrategi for interkommunale samarbeid og selskaper
som omfatter de fleste, eller alle, kommunene på Nordmøre.

AU gjorde følgende vedtak i møte 13.09.17 sak 62/17:
AU ber administrasjonen starte arbeidet med å utarbeide et faktagrunnlag over interkommunale
samarbeid på Nordmøre som viser type samarbeid, størrelse/omfang, økonomisk modell og
organisering. Saken følges opp i neste AU.
RM gjorde deretter følgende vedtak i møtet 14.10.17 sak 33/17:
Regionrådet ber om at kartleggingsarbeidet videreføres for å få oversikt over ulike samarbeid og
gjeldende økonomiske modeller. Med utgangspunkt i innspill og diskusjonen fra møtet ber
Regionrådet AU vurdere videre prosess og nivå for felles eierstrategi for interkommunale samarbeid
og selskap.
Kartleggingen viser at ORKidé-kommunene har omfattende samarbeid med andre kommuner, både
mellom kommuner i ORKidé-samarbeidet og andre kommuner.
 Oversikt basert på de 7 kommunene Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Sunndal og
Surnadal viser nærmere 100 interkommunale samarbeid og selskap.
 2/3 av disse gjelder samarbeid organisert etter kommunelovens §27/§28 eller egen avtale.
o Halvparten av disse, rundt 30 samarbeid, er mellom en eller flere ORKidé-kommuner og
kommuner utenfor regionen, både inn i Møre og Romsdal og mot Sør-Trøndelag
o 40 er knyttet til kommunalt tjenestetilbud
o 20 er innenfor forvaltningsoppgaver
 1/3 av AS/IKS er innenfor energi, havn, samferdsel, næring, revisjon, renovasjon og lab.tjenester
 Alle kommuner er med i 35-50 samarbeid og selskap
Tabellen nedenfor viser antall samarbeid hvor 1-10 ORKidé-kommuner inngår og innenfor hvilket
formål/tjeneste samarbeidene gjelder.
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Basert på diskusjonene mener regionrådet at det er krevende å etablere en formell felles eierstrategi
for samarbeid og selskaper inkludert vurdering av en enhetlig finansieringsform. Regionrådet ser at
det kan være mer formålstjenlig å utarbeide felles prinsipper og føringer for fremtidige samarbeid,
både med hensyn på tjenesteområde, geografi og finansieringsform. Kommunene mener også at i
bunnen for gode samarbeid er det viktig å få god kvalitet i eierstyringen i grupper og selskaper. For å
styrke samarbeid og arbeidsdeling på Nordmøre er det ønskelig å kunne bygge opp flere
stedsuavhengige kompetansemiljø i hele regionen. Dette er også i tråd med tiltak i Strategiplanen:


Samarbeide om å skape spesialiserte kompetansemiljø på tvers av kommunegrensene.

Som følge av endret kommunestruktur i vårt nærområde vil mange av de interkommunale
samarbeidene reforhandles frem mot 2020. Samtidig stilles stadig flere lovpålagte innholds- og
kvalitetskrav til de kommunale tjenestene. I dialog med Fylkesmannen vurderes å gjennomføre et
utredningsprosjekt for å vurdere en «God, effektiv og fremtidsrettet struktur for interkommunale
samarbeid og regional kompetansedeling på Nordmøre».
3.4

Statlige arbeidsplasser

Statlige arbeidsplasser er et sentralt tema for regionrådet. I Strategiplanen inngår følgende tiltak:


Arbeide politisk for å skape nye offentlige kompetansearbeidsplasser.

I regionrådsmøtet 7. april 2017 ble det gjort følgende vedtak:
1) I tråd med vedtatt strategiplan vil ORKide- Nordmøre regionråd jobbe for å få
flere offentlige kompetansearbeidsplasser til Kristiansund og Nordmøre. I tråd med
fylkeskommunens planer, oppfordres kommunene til å melde inn aktuelle fag-/ kompetansemiljø
i egen kommune som kan utgjøre et godt grunnlag for tilførsel av relevante arbeidsplasser/miljø
som i dag er lokalisert i Oslo.
2) ORKidé skal i første omgang jobbe for å få etablert på Nordmøre hele eller deler av;
- Sekretariatet til bioteknologirådet
- E-helsedirektoratet
- Arbeids og velferdsdirektoratet (NAV)
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-

Avd. for økologisk landbruk i Landbruksdirektoratet
Fergekontoret i veidirektoratet

Som en viktig del av arbeidet med å få statlige arbeidsplasser til regionen var ORKidé – Nordmøre
Regionråd aktivt med i arbeidet med å få etablert politiets lønns- og regnskapstjenester til
Kristiansund. Gjennom 2017 ble det fra regjeringshold vedtatt endringer i organiseringen av politiet
som medførte at 20 av de annonserte 70 arbeidsplassene ved politiet i Kristiansund ble erstattet med
20 nye årsverk i Skatteetaten med landsdekkende ansvar for spesialiserte oppgaver innen mva.
Samtidig ble det bestemt at etter som politiets regnskapsoppgaver overføres til DFØ i Trondheim skal
det utvikles et kompetansemiljø i Kristiansund innrettet mot mer sentrale oppgaver knyttet til
økonomistyringen i etaten.

Møre og Romsdal fylkeskommune vedtok
oppstart av prosjektet «Statlige
arbeidsplasser til Møre og Romsdal» som
følge av at fylket mangler 4.000 statlige
arbeidsplasser for å komme opp på
samme andel som andre fylker.

Regionrådet inngår i arbeidsgruppen for prosjektet sammen med de øvrige regionrådene,
fylkesmannen og fylkeskommunen. Det er åpenbart at det må en sterk felles innsats til fra alle parter
for å kompensere Kristiansundsregionen/Nordmøre for utflytting av sykehuset samt heve regionen til
samme nivå som øvrige Møre og Romsdal. Det har vært 2 møter i arbeidsgruppen samt at
prosjektleder Oddbjørn Vassli høsten 2017 har presentert prosjektet for AU og RM.
Tabellen viser fordelingen av statlige
arbeidsplasser mellom
regionene pr 2016
antall arbeidsplasser i regionsentrene,
relative andel pr 2016, samt relative andel
fra 2022 etter utflytting av sykehuset,
forutsatt alt annet uendret

Interne føringer for prosjektet for statlige
arbeidsplasser enstemmig vedtatt av
Fylkesutvalget.
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3.5

Samferdsel

Gode samferdselsløsninger er avgjørende for å styrke og forstørre bo- og arbeidsmarkedene på
Nordmøre. På felles regionrådsmøte med Orkdalsregionen ble det blant annet vedtatt å etablere en
felles samferdselsgruppe med formål å jobbe for samferdselsløsninger i og mellom våre to regioner
som bedrer infrastruktur og konkurransekraft for næringslivet og styrker felles bo- og arbeidsmarked.
Leder Roger Osen og Lilly Gunn Nyheim ble oppnevnt fra Nordmøre. Daglige ledere i regionrådene
utgjør administrasjon.
Regionrådet og alle kommunene er engasjert i utbedring av samferdselsløsninger. Gjennom 2017 har
følgende prosjekter vært sentrale i regionrådets budskap overfor både Møre og Romsdal
fylkeskommune, Mørebenken, Stortinget, regjeringen og Statens vegvesen:
•
•
•
•
•
•
•

Strekningen Kristiansund sentrum – Batnfjordsøra – Hjelset
E39 Betna – Stormyra
Halsafjorden som pilotprosjekt
Todalsfjorden
Fergeforbindelse Aure – Hitra
Rv 70 Tingvoll – Meisingset med videreføring til Ålvundfossen
Vedlikehold

I strategiplanen står følgende tiltak
 «I tillegg til de prioriterte prosjektene Halsafjordsambandet og Todalsfjordprosjektet må det
utarbeides en felles langsiktig prioriteringsliste for å sikre gjennomslag for de viktigste
prosjektene på Nordmøre innenfor både nye prosjekter og vedlikehold».
Det er stor enighet om at muligheten for å få realisert samferdselsprosjekter er større om regionen
står samlet om prioriteringene. Samspleis AS får gjennomført en Transportanalyse for Nordmøre
over scenarier for hvordan trafikkstrømmene kan utvikle seg ved realisering av ulike
samferdselsprosjekter. Arbeidet blir ferdigstilt tidlig 2018 og kan utgjøre del av grunnlaget for
prioriteringsarbeidet.

3.6

Dialog med samarbeidspartnere

3.6.1

Mørebenken

Regionrådet har hatt tre hovedmøter med Mørebenken i 2017 som følger;





3. mai på Stortinget sammen med Campus Kristiansund. Hovedtema:
o NTP og sentrale samferdselsprosjekter på Nordmøre
o Statlige arbeidsplasser
o Videre dialog Mørebenken
29. juni i Kristiansund med hovedtema om Samfunnsutvikling på Nordmøre:
o Mangfoldig arbeidsliv
o Samferdsel
14. november i Oslo med ordførerne fra Nordmøre med tema:
o Status Nordmøre
o Samarbeid Nordmøre og Mørebenken neste 4 år
o Bygge sterkere bo- og arbeidsmarked
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o
o
o
o

3.6.2

Styrke kompetansenivå og kompetansebehov
Sikre et godt fremtidig helsetilbud
Ny region – nye muligheter
Rammebetingelser for kommunene

Næringslivet

Et av satsingsområdene i strategiplanen er å utvikle felles strategier for næringsutvikling i samarbeid
med næringsorganisasjoner på Nordmøre. ORKidé – Nordmøre Regionråd inviterte til felles møte
mellom ordførerne og næringsorganisasjonene på Nordmøre.


2. november på Sunndalsøra, med tema:
o Hvem er vi, hvordan jobber vi og hva er våre
viktigste tema og saker
o Industrialisering av store broprosjekter for
fjordkryssing på Nordmøre
o Roller og forventninger mellom næring og
politikk
o Sentrale satsingsområder for næringslivet
o De viktigste samfunnssakene og de sentrale
rammebetingelsene for næringslivet
o Felles strategier for næringsutvikling på
Nordmøre

På møtet deltok Sunndal Næringsselskap, Innveno (tidl. SIV Industriinkubator), Kristiansund og
Nordmøre Næringsforum, Smøla Nærings- og kultursenter, Surnadal Næringsforening,
Tjeldbergodden Utvikling, Vindel, Visit Nordvest i tillegg til administrasjon i Halsa og Surnadal
kommuner. Regionrådet vil følge opp dialogen for å videreføre arbeidet om sentrale saker av felles
nærings- og samfunnsmessig betydning.
I Strategiplanen inngår følgende tiltak under satsingsområde Utdanning og kompetanseutvikling
 Støtte de etablerte traineeordningene i regionen
ORKidé – Nordmøre Regionråd blir medlem i Kom Trainee fra 01.01.2018 for å delta i nettverk med
sentrale nærings- og samfunnsaktører, bidra inn med Nordmørsperspektivet samt ha tilgang til
ungdom for dialog om regionens muligheter.
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3.6.3

Andre regionråd



8. og 9. juni var det felles regionrådsmøte med Orkdalsregionen i Kristiansund. Hovedtema for
samlingen var:
o Samferdsel – informasjon om prosjekter og planer i regionen
o Digital transformasjon
o Kompetansebygging i regionen – med Campus Kristiansund
o Innovative løsninger i møte med dagens og fremtidens helseutfordringer



30. november var det samarbeidsmøte mellom regionrådene i Møre og Romsdal hvor
regionrådene informerte om sine sentrale saker.

3.6.4



Annet

30.05.17 Daglig leder orienterte om «Status Nordmøre» på KNN og KruseLarsen sitt
frokostmøte for Nordmøringer i Oslo.
Regionrådet v/daglig leder med i programkomiteen for Nordmørskonferansen 2018 hvor
leder Roger Osen holdt åpningsinnlegg «Nordmøre i et nøtteskall».

Også i andre saker og fora har rådet jobbet politisk og administrativt for at Nordmøres interesser skal
bli ivaretatt.

4
4.1

Prosjekter
IKT ORKidé

IKT ORKidé er et formalisert interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Kommunene
som deltar i samarbeidet er Aure, Averøy, Eide, Kristiansund, Fræna, Gjemnes, Halsa, Nesset, Rindal,
Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. Det er ni faste ansatte som drifter samarbeidet sammen med
personer fra kommunene. Nesset, Eide og Fræna har meldt at de ønsker å gå ut av samarbeidet med
virkning fra 1.1.2019.
Samarbeidet sørger for etablering og drift av felles IKT løsninger for medlemskommunene, og har nå
felles løsninger for de fleste IKT løsningene. Vårt IKT samarbeid framstår som et av de best etablerte
IKT samarbeidene i landet.
Digital transformasjon og velferdsteknologi har vært fokusområder i 2017. I tillegg har digitalt
førstevalg og selvbetjeningsløsninger for publikum vært sentrale satsingsområder. Det utarbeides
egen årsmelding for IKT ORKidé
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4.2

Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre

Prosjektet nærmer seg avslutning etter 4 ½
år. Prosjektperioden var opprinnelig på 2 år,
men det er senere foretatt utvidelser av
prosjektet. Tidsaspektet er i tråd med
tilsvarende prosjekter andre steder i landet.
Første utkast av hele prosjektet ble
overlevert til oppdragsgiver ORKideNordmøre Regionråd oktober 2016. Alle 11
kommuner vedtok i desember 2016 å sende
foreliggende planer ut til offentlig
ettersyn/høring med høringsfrist 31. januar
2017. Tingvoll kommune har videreført
prosjektansvaret etter at perioden med
ekstern prosjektleder ble avsluttet. Basert på innkomne høringsuttalelser og nye vedtak i
kommunene ble justert plan sendt ut på 2. gangs høring med frist 19. januar 2018. Tingvoll kommune
ferdigstiller dokumentene og utarbeider forslag til felles saksframlegg til kommunene for endelig
godkjenning.

4.3

SNR og DMS Kristiansund

Orkidé – Nordmøre Regionråd arbeidet aktivt i 2016 i forbindelse med konseptfasevalg for SNR. På
linje med regionrådets uttalelse ble alternativet med dagtilbud, poliklinikker og dagkirurgi i
eksisterende sykehusbygg i Kristiansund valgt løsning. I tillegg hadde regionrådet innspill til
konseptfaserapporten om at:
•
Tilbudet til barn må prioriteres høyere i SNR og det må etableres en fullverdig barneavdeling
på SNR Hjelset.
•
Tilbudet innen psykiatri er underdimensjonert i SNR, både innen rehabilitering og utredning.
•
ORKidè-kommunene har signalisert vilje og motivasjon til å være blant de første som tar den
nye Helseplattformen i bruk. SNR må også ta i bruk ny teknologi for avstandsoppfølging.
Disse innspillene er fulgt opp i uttalelsen til Utviklingsplanen
HMR i 2017.
Regionrådet har gjennom året vært i løpende dialog med
ledelsen Helse Møre og Romsdal HF og prosjektledelsen for
Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) om innholdet i SNR
Hjelset og DMS Kristiansund. DMS Kristiansund skal
inneholde Sykehuset Nordmøre og Romsdal sine
spesialisthelsetjenester innen poliklinikk, dagtilbud,
dagkirurgi og billeddiagnostikk, samt
kommunale/interkommunale helsetjenester,
opplæring/utdanning/forskning, ambulansestasjon, private
helseaktører samt Helseinnovasjonssenterets virksomhet. Sammen med Helseforetaket og
Kristiansund kommune er Orkidé – Nordmøre Regionråd med i styringsgruppen i et felles
utviklingsarbeid for DMS Kristiansund hvor det skal ansettes egen prosjektleder. Kommunene på
Nordmøre inviteres til å delta i utviklingen av DMS Kristiansund.
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Regionrådet og kommunene på Nordmøre har deltatt på styremøter i HMR og tatt aktiv del i
Dialogmøter om utviklingsplanen for HMR. Regionrådet har skrevet flere uttalelser knyttet til
tjenesteinnhold i SNR og til selve Utviklingsplanen.
4.4

Helseinnovasjonssenteret (Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling)

Organiseringen av Helseinnovasjonssenteret ble vedtatt i regionrådsmøtet i november 2016.
Senteret ble bevilget kr 12 millioner i revidert nasjonalbudsjett 2016 for utvikling og etablering av
prosjektet.
Tidlig 2017 ble følgende stillinger lyst ut:
1. Prosjektdirektør for hovedprosjektet
2. Prosjektleder og daglig leder for velferdsteknologi og responssenter
3. Prosjektleder for området FoU/ innovasjon
Arbeidet med intensjonsavtaler mellom Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling og
aktuelle aktører var allerede startet.
Helseinnovasjonssenteret startet opp virksomheten 1. mars 2017 ved ansettelse av prosjektdirektør,
leder forskning og leder responssenter. I ettertid er leder for forskning, utvikling og innovasjon
(FUoI), Bjarte Bye Løfaldli også prosjektdirektør for senteret.

Prosjektdirektør og
prosjektleder FOUI
Bjarte Bye Løfaldli

Daglig leder alarmsentralen
og Regionalt Responssenter
Benedicte Nyborg

Helseinnovasjonssenteret

Siden oppstarten har det vært stor aktivitet ved senteret, noe som har dokumentert senteret sin
berettigelse i grensesnittet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
Regionalt responssenter har gjennomført digitalisering av alarmsystemet i 13 kommuner på
Nordmøre og i Romsdal, en infrastruktur som legger grunnlaget for videre utvikling av nye
brukertjenester. Helseinnovasjonssenteret er med i flere forskningsprosjekter innenfor helse og
velferdsteknologi, og senteret ble tildelt ytterligere kr 2 millioner i revidert statsbudsjett i 2017 for
arbeidet med helse som næring. Arbeidsutvalget er med i styringsgruppen for
Helseinnovasjonssenteret, med tillegg av Kristiansund kommune, IKT ORKidé, KNN og det er en
styrke for prosjektet at Møre og Romsdal fylkeskommune v/prosjektet Statlige arbeidsplasser og
Helse Møre og Romsdal v/ass. direktør nå inngår i styringsgruppen. Det er viktig at utviklingen av
Helseinnovasjonssenteret skjer i nært samarbeid med Helse Møre og Romsdal og utviklingsarbeidet
rundt SNR, noe som styrkes ytterligere ved at Helseinnovasjonssenteret inngår i styringsgruppen for
DMS Kristiansund.
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Styringsgruppen for Helseinnovasjonssenteret i 2017
Roger Osen, leder
Kjell Neergaard
Ingrid O. Rangønes
Ståle Refstie
Birgit Eliassen
Arne Ingebrigtsen
Siv Iren Stormo Andersson
Atle Betten
Heidi J. Gjersvold
Oddbjørn Vassli
Helge Ristesund
Målfrid Beate Mork
Ellen Engdahl, observatør

ORKide – Nordmøre Regionråd, leder
ORKide – Nordmøre Regionråd, nestleder
Kristiansund kommune, ordfører
ORKide – Nordmøre Regionråd, medlem AU
Averøy kommune, ordfører
ORKide – Nordmøre Regionråd, medlem AU
Sunndal kommune, ordfører
ORKide – Nordmøre Regionråd, medlem AU
Gjemnes kommune, rådmann
Kristiansund kommune, rådmann
Kristiansund kommune, kommunalsjef helse
IKT ORKide, rådgiver helse
Prosjektleder helse, KNN
Prosjektleder, Møre og Romsdal fylkeskommune
Ass.dir., Helse Møre og Romsdal
Tillitsvalgt
ORKide – Nordmøre Regionråd, daglig leder

Helseinnovasjonssenteret har ambisjon om å bli nasjonalt kompetansesenter for samhandling,
velferdsteknologi og helseinnovasjon. Sentralt arbeid nå fremover er å få på plass langsiktig
grunnfinansiering slik at Helseinnovasjonssenteret kan være en pådriver for å realisere
utviklingsmulighetene innen fremtidens helse- og velferdstjenester i tråd med nasjonal helsepolitikk.

4.5

Nordmøre Brann- og Redningsvesen (NBR)

Med utgangspunkt i AU og regionrådsmøter i 2016 vedtok
regionrådet 17. februar 2017 å sende ut invitasjon til
kommunene om å delta i utredning av felles brannvern og
redningstjeneste på Nordmøre. En tilsvarende utredning
ble gjennomført i 2014, men saken ble da lagt bort som
følge av kommunereform og nærpolitireform. Aure,
Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal og Tingvoll
ønsket å delta i utredningen. Regionrådet opprettet en
arbeidsgruppe bestående av rådmennene i Averøy,
Smøla, Sunndal, kommunalsjef og brannsjef i Kristiansund
samt daglig leder i regionrådet. Det er blitt gjennomført
en ROS-analyse av ekstern konsulent, og det er innhentet
informasjon om status for kommunenes brannressurser
samt økonomisk informasjon som grunnlag for
utarbeidelse av en økonomisk modell. Det ble i januar
2018 gjennomført en workshop med rådmenn og
brannansvarlige fra alle deltagende kommuner for å
diskutere sentrale tema. Målet er vedtak om deltagelse i
NBR i kommunene før sommeren 2018.
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5

Brev og uttalelser sendt fra ORKidé – Nordmøre Regionråd

Uttalelsene finnes på regionrådets hjemmesider.
Dato

Mottaker

Tema

13.01.17

Helse Møre og Romsdal HF

Uttalelse samarbeid- og katastrofeberedskap

17.02.17

Klima- og miljødepartementet

Bekymringsmelding nasjonalt deponi i Raudsand

03.03.17

ORKidé-kommunene på Nordmøre

Invitasjon til felles brannsamarbeid

05.05.17

Mørebenken

Brev til Mørebenken om NTP 2018-2029

06.07.17

Arbeids- og sosialdepartementet

Uttalelse om norske arbeidsvilkår i norske farvann

15.09.17

Fylkesutdanningssjefen

Uttalelse Skolebruksplanen 2018-2021

19.09.17

Justis- og beredskapsminister,
Mørebenken

Politiets lønns- og regnskapssentral må videreføres i
Kristiansund

06.10.17

HMR v/adm.dir. og styret

Barnetilbudet i SNR
Felles uttalelse ORKidé og ROR.

10.10.17

Mørebenken

Uttalelse Campus Kristiansund

20.10.17

Kommunal- og forvaltningskomiteen,
Mørebenken, fylkeskommune

Integreringskompetansen i distrikts-Norge

20.10.17

Finanskomiteen, Mørebenken

Bevar den kommunale eiendomsskatten

20.10.17

Kommunal- og forvaltningskomiteen,
Mørebenken, fylkeskommune

Midler til regionalt utviklingsarbeid i Statsbudsjettet
for 2018

20.10.17

Transportkomiteen, parlamentariske
ledere, Mørebenken, SVV, MRFK

Statsbudsjettet 2018 – sentrale samferdselsprosjekter
på Nordmøre

06.12.17

Helse Møre og Romsdal HF

Uttalelse Utviklingsplan HMR 2019-2022

29.12.17

Statens vegvesen

Uttalelse til SVV sitt handlingsprogram 2018 - 2023

6
6.1

Representanter i ulike utvalg og nettverk i ORKidé – Nordmøre Regionråd
Samhandlingsutvalget ORKidé

Samhandlingsutvalget ble etablert i 2014 og har som formål å være en arena mellom
deltakerkommunene for å øke bredden og mulighetene i tilbudet ved interkommunalt samarbeid. I
tillegg til å være et forum som initierer og er pådriver for faglig utvikling og samordning mellom
kommunene når dette er formålstjenlig i forhold til oppgavene som skal løses innen helse og omsorg.
Det kan være oppgaver initiert fra sentrale myndigheter, i samhandling med helseforetaket eller fra
kommunene selv.
Deltakerkommuner
Averøy
Aure
Gjemnes
Halsa
Kristiansund
Rindal
Smøla

Representant
Anne Marit Sylthe
Benedicte Nyborg/Geir Nielsen
Ragnhild Kleive
Gunhild Megård
Stein Kulø/Kjetil Leirbekk
Grete Ranes Heggem
Birgit Iversen Eckhoff
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Sunndal
Surnadal
Tingvoll

Kari Thesen Korsnes/Siv Iren Bæverfjord
Gunhild Eidsli
Siri Holmeide Vangen

Gunhild Eidsli har vært leder av nettverket siden 2015. Sekretæroppgaven har gått på rundgang.
Utvalget har vært aktiv blant annet i arbeidet med samhandlingsavtalene og hatt møter med jevne
mellomrom gjennom året.
6.2

Lokalt Samhandlingsutvalg

Dialogarena for Samhandlingsutvalget ORKidé og Kristiansund sykehus. Utvalget ledes av
kommunalsjef Siv iren Stormo Andersson og Stein Kulø er sekretariat, begge Kristiansund kommune.
6.3

Nettverk Nordmøre

Nettverk Nordmøre består av alle administrative barnehage– og skoleeiere på Nordmøre, som
sammen med lederne for PPT, har som mål å dra nytte av hverandres erfaringer og stå sammen om
de utfordringene som krever større kraft og interkommunalt samarbeid. Nettverket har vært aktivt i
over 10 år, og det har lang erfaring med å bygge broer mellom partene i skolen, samt skape arenaer
der kunnskap kan deles og formeres.
Prosjektet «Sammen skaper vi fremtiden – region Nordmøre 2040» er banebrytende og har fått stor
oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Ideene som ligger til grunn er med på å utvikle ny
praksis i hele oppvekstsektoren på Nordmøre, og Nettverk Nordmøre ble i 2017 invitert av OECD til
konferansen Education 2030 hvor målet er å utvikle et felles rammeverk for relevant kompetanse i
2030. Astrid Mogstad Høivik, kommunalsjef i Surnadal kommune er leder av Nettverk Nordmøre, og
Christina Adelhardt Gregersen er utviklingsveileder og koordinator i nettverket.
I tillegg til å delta i en global arbeidsgruppe – Future we want, deltok nettverket også på samling i
Education 2030 i Paris - Informal working group (IWG) hvor de presenterte sitt prosjekt som showcase for delegater fra de over 40 land. Prosjektet «Sammen skaper vi fremtiden – region Nordmøre
2040» er støttet med midler fra KS, staten gjennom fylkesmannen i Møre og Romsdal og de
ti kommunene.
6.4

Deltagelse fra regionrådet i utvalg og arbeidsgrupper

Hva
Samarbeidsavtalen kommuner/helseforetak
Klinisk utvalg for svangerskap/fødsel og barsel
HMR Utviklingsplan – arbeidsgrupper 2017
 Barn og unge
 Styrking av akuttmedisinske tjenester utenfor
sykehus
 Forskning, Innovasjon, Utdanning og
Kompetanse
 Psykisk helsevern og rusbehandling
Helse Møre og Romsdal arbeidsgruppe
 Kronikerforløp somatikk

Hvem
Gunhild Eidsli, Surnadal kommune
Siv Kristin Haugen, Kristiansund kommune
Kirsti Lange, Kristiansund kommune
Åse Jæktvik, Kristiansund kommune
Askill Sandvik, Kristiansund kommune
Birgit Iversen Eckhoff, Smøla kommune
Siv Iren Stormo Andersson, Kristiansund kommune
Bjarte Bye Løfaldli, helseinnovasjonssenteret
Liv Ingjerd Holten, Surnadal kommune
Elisabeth Iversen, Kristiansund kommune
Gro Sundet, Kristiansund kommune
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Helse Møre og Romsdal arbeidsgruppe
 Rus og psykisk helse
Helse Møre og Romsdal arbeidsgruppe
 Akuttutvalg Møre og Romsdal
Helse Møre og Romsdal arbeidsgruppe
 Klinisk samhandlingsutvalg barn og unge
Helse Møre og Romsdal
 Organisasjonsutviklingsarbeid om korttidspost i
SNR (oppstart 2018)
Helseplattformen
 IKT-faglig referansegruppe

Liv Ingjerd Holten, Surnadal kommune

Fagråd for digital samhandling mellom
kommuner og HF

Atle Betten, IKT ORKide

HMR – kommunal medvirkningsgruppe SNR
(opprettet fra oktober 2017)

Siv Iren Stormo Andersson, Kristiansund kommune
Gunhild Eidsli, Surnadal kommune
Stein Kulø, Kristiansund kommune
Britt Iren Bæverfjord, Sunndal kommune
Roger Osen, medlem
Birgit Eliassen, medlem
Gunhild Eidsli, observatør
Ellen Engdahl, observatør
Ragnhild Helseth, Kristiansund kommune
Eilif Magne Leirvik, Sunndal kommune (vara)
Roger Osen, medlem

DMS Kristiansund - Styringsgruppe
(oppstart 8.12.17)

Styret i Møre og Romsdal 110-sentral KF
Campus Kristiansund
 Styringsgruppe
Fagskolen i Kristiansund
 Fagskoleforum

Askill Sandvik, Kristiansund kommune
Åse Jæktvik, Kristiansund kommune
Stein Kulø, Kristiansund kommune

Atle Betten, IKT ORKide

Ellen Engdahl, medlem
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7.

Årsregnskap

KNN var sekretariat for regionrådet første del av 2017 inkludert ansvar for regnskapet. Som
vertskommune overtok Kristiansund kommune regnskapsansvar i forbindelse med oppstart
av ny daglig leder. Årsregnskapet er utarbeidet av Kristiansund kommune.
Årsregnskap 2017

Regnskap

Budsjett

Avvik

Kontingentinntekter

1 477 015

1 477 000
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Personalkostnader
Honorar leder
Regnskap og revisjon
Husleie
Administrasjonskostnader
Gaver
Reiseutgifter
Møteutgifter
ORKideportalen
Prosjektkostnader
Diverse utgifter
Bank og kortgebyrer
Sum kostnader

776 363
45 640
61 224
10 000
161 750
4 700
20 454
180 162
6 255
-26 476
13 263
932
1 254 267

750 000
50 000
40 000
13 500
170 000
15 000
100 000
200 000
6 500
100 000
30 000
2 000
1 477 000

26 363
-4 360
21 224
-3 500
-8 250
-10 300
-79 546
-19 838
-245
-126 476
-16 737
-1 068
-222 733

Årsresultat

222 748

Balanse fond 1.1.17

321 395

Balanse fond 31.12.17

544 143

-

222 748

Årsregnskapet viser samlede kontingentinntekter på kr 1.477.015,- og et mindreforbruk på
kr 222.748,-. Hovedårsaken til resultatet for 2017 er lavere reise- og prosjektaktivitet enn
budsjettert. Prosjektkostnader viser et positivt avvik som følge av tilbakeføringer av tidligere
prosjektkostnader. Inngående balanse pr 1.1.2017 viser bankinnskudd kr 321.395,- som med
tillegg av årsresultatet for 2017 gir utgående balanse fond på kr 544.143,-.
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