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Roger Osen  vara Ingunn Golmen  
Kjell Neergaard  vara Ragnhild Helset 
Ståle Refstie  vara Milly B. Nørsett 
Ingrid Rangønes vara Knut Sjømæling  
Birgit Eliassen  vara Knut Haugen 
Olaug Haugen  vara Knut Mostad  
Eivind Ryste  vara Ole H. Haugen 
 
 
 
Innkalling og saksliste til møte 2/18 i Arbeidsutvalget  

Tid:  Fredag 2. februar 2019 kl. 1000 – 1400  

Sted: Formannskapssalen, Kristiansund rådhus 

Det blir servert enkel lunsj kl. 12.00. 

 
Saksliste 
 
Sak   9/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 10/18 Godkjenning av referat fra siste møte 12.01.18 
Sak 11/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
Sak 12/18 Årsregnskap 2017  
Sak 13/18 Årsmelding 2017  
Sak 14/18 Budsjett 2018  
Sak 15/18 Deltagelse i prosjekt DMS Kristiansund  
Sak 16/18 Uttalelse om Helseplattformen og SNR  
Sak 17/18 Uttalelse om Opera- og kulturhus på Nordmøre 
Sak 18/18 Etablering av fast samferdselsgruppe i ORKidé  
Sak 19/18 Videre arbeid med Statlige arbeidsplasser  
Sak 20/18 Agenda Regionrådsmøtet 16.2.18  
Sak 21/18 Eventuelt 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
Sak 9/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Sak 10/18 Godkjenning av referat fra siste møte 12.01.18 
 
Forslag til vedtak 
Referat fra AU-møte 12.01.18 godkjennes. 
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Sak 11/18 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 

- Informasjon om arbeidet med vekstmiljø i Campus Kristiansund 
v/Monika Eeg (inntil 30 min.)  
 

- Barnevernsvakt: Barnevernet i KSU, Averøy og Gjemnes har vurdert innføring av  
barnevernsvakt. Nordmøre er for lite som følge av at en spesialisering 
nødvendiggjør ett visst antall meldinger for å få nok arbeid for å utvikle 
kompetanse og for å forsvare kostnader ift. kvalitet. Gruppen har bedt 
barnevernstjenesten forhandle fram en avtale med Molde kommune for å 
sammenligne denne med godheten i en "nordmørsløsning".  Målet er å ha en 
tjeneste oppe å gå 1.1.2019. Fylkesmannen har meldt midler til prosjektutvikling 
og drift til dette i to år. Dette vil komme alle, som slutter seg til, til gode. 
Det vil bli sendt ut invitasjon til alle nordmørskommunene når vi vet mer om 

detaljene i dette ila 1-2 mnd.  

 Grensejustering Gjemnes – konsekvenser for Nordmøre 

- Forslag om dato 24. august for seminar om videreutvikling av kommunale 
tjenester og økonomiske konsekvenser av kommunereformen – i regi av 
Fylkesmannen 

 
VEDTAKSSAKER 
 
Sak 12/18 Årsregnskap 2017  
 
Regnskap 2017 ettersendes da økonomiavdelingen ikke har fått ferdigstilt et samlet regnskap for 
perioden hvor KNN hadde ansvar (tom 30.6.17) og deretter KSU kommune for resterende periode i 
forbindelse med overføring av daglig ledelse.  
 
Det blir ikke utarbeidet egen revisjonserklæring for ORKide sitt årsregnskap, da revisjon vil inngå i 
revisjon av Kristiansund kommune sitt årsregnskap som ferdigstilles i april. 
 
I tråd med tidligere innspill foreslås å avsette årsoverskudd til fond som gir regionrådet mulighet for 
å delta med egenkapital i prioriterte prosjekter. Årsaken til positivt resultat er at 2017 hovedsakelig 
var et overgangsår med ny daglig leder samt mindre reise- og prosjektaktivitet enn budsjettert. Bruk 
av avsetningen skal godkjennes av AU.  
 
Forslag til vedtak 
AU godkjenner Årsregnskapet for 2017 som viser …. og anbefaler at årsregnskapet legges frem for 
Årsmøtet for godkjenning. Årsoverskuddet avsettes til fond som regionrådets egenkapital til 
prioriterte utredninger og prosjekter som godkjennes av AU.  
  
 
Sak 13/18 Årsmelding 2017  
 
Forslag til Årsmelding 2017 er vedlagt. 
 
Forslag til vedtak 
AU godkjenner vedlagte Årsmelding 2017 med tillegg av kommentarer i møtet. Årsmeldingen legges 
frem for Årsmøtet.  
 



3 
 

 
Sak 14/18 Budsjett 2018  
 
Regionrådsmøtet i oktober 2017 gjorde følgende vedtak i RM 29/17 Budsjettforutsetninger 2018:   
 

Vedtak 
Regionrådsmøtet tar budsjettforutsetningene for 2018 til orientering. Budsjett for 2018 opprettholdes 
på samme nivå som 2017, tilsvarende kr 1.477.000,-. Endelig budsjett og kontingent vedtas på 
årsmøtet.  
 
Med utgangspunkt i kr 1.477.000 og en deflator for kommunene for 2018 på 2,6% blir totalbudsjettet 
for 2018 kr. 1.515.502,-.   
 
Det tas et lite forbehold om justering av budsjettet som følge av ferdigstillelse av årsregnskapet.  
 

 
 
 
Agdenes-modellen ligger til grunn for beregning av kontingent for 2018: 
 
Kostnader til fordeling * Utjevningsfaktor * Innbyggertall i kommunen pr. 1.1. 
                                Innbyggere i regionen pr 1.1.  
 
Innbyggertall er pr 1.1. året før, dvs 1.1.17.  
Frie inntekter er hentet fra Kommunaldep. for 2018. 
Utjevningsfaktor pr kommune beregnes av anslag frie inntekter pr innbygger i hver kommune sett ift 
gjennomsnitt pr innbygger i regionen.  
 
 
 
 
 

2017 2018

Budsjett driftskostnader Vedtatt BUD Budsjett Endring

Lønns- og sos.kostnader, fors.,tlf. 750 000            976 440      226 440    

Honorar leder 50 000              46 350        3 650-         

Kjøp adm. KNN 170 000            -               170 000-    

Kjøp regnskapstj KSU kommune 30 000              30 540        540            

Honorar revisjon 10 000              10 180        180            

Gaver/premier 15 000              15 270        270            

Reiseutgifter/konf. 100 000            101 800      1 800         

Møteutgifter 200 000            203 600      3 600         

ORKidé portalen 6 500                7 126           626            

Lokaler 13 500              14 252        752            

Markedsføring -                    -               -             

Diverse utgifter (endret Samlepost)* 30 000              101 800      71 800       

Prosjekt  (endret til Samlepost annet) 100 000            -               100 000-    

Diverse kostnader 6 108           6 108         

Bank og kortgebyr 2 000                2 036           36              

Sum Driftskostnader 1 477 000         1 515 502   38 502       

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/kmd/pressemeldinger/2017/regjeringa-styrkjer-dei-frie-inntektene-til-kommunane-med-om-lag-38-milliardar-kroner/473-millionar-kroner-meir-i-frie-inntekter-til-more-og/id2575063/
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Dette gir følgende kontingentfordeling for 2018. 
 

 
 
 
Forslag til vedtak 
AU godkjenner budsjett 2018 som viser samlet kostnadsbudsjett på kr 1.515.402 og anbefaler at 
Budsjett 2018 legges frem for Årsmøtet for godkjenning. Den enkelte kommunes kontingent for 2018 
beregnes med bakgrunn i samlet kostnadsbudsjett og bruk av Agdenes-modellen. Forslag til 
kommunenes kontingent for 2018 legges frem for vedtak i Årsmøtet.   
 
 
Sak 15/18 Deltagelse i prosjekt DMS Kristiansund  
 
Kommunene på Nordmøre inviteres til å delta i utviklingen av DMS Kristiansund.  

Styringsgruppen for DMS Kristiansund består av: 

 Kristiansund kommune v/ordfører Kjell Neergaard, leder 

 HMR v/adm.dir. Espen Remme 

 ORKidé – Nordmøre Regionråd v/leder Roger Osen 

 Kristiansund kommune v/rådmann Arne Ingebrigtsen 

 Gjemnes kommune v/rådmann Birgit Eliassen, medlem AU ORKidé – Nordmøre regionråd 

 Helseinnovasjonssenteret v/prosjektdirektør Bjarte Bye Løfaldli 

 Representant fra HMR  

 Brukerrepresentant SNR v/Steinar Waksvik 

 Tillitsvalgt HMR v/Kristiansund sykehus  

 Tillitsvalgt Kristiansund kommune  

Observatører: 

 SNR v/Ketil Gaupset 

 Samhandlingsutvalget ORKidé v/Gunhild Eidsli  

 Kristiansund kommune v/Siv Iren Stormo Andersson 

 ORKidé – Nordmøre Regionråd v/Ellen Engdahl 

Vedlagt følger forslag til felles saksutredning for behandling i kommunene. Til informasjon vedlegges 
også Kristiansund kommune sitt saksfremlegg som sendes ut neste uke. 
 

KONTINGENT 2018

Innbyggere Frie inntekter Frie innt. Utjevnings- Kontingent Kontingent

Kommune 01.01.2017 for 2018 pr innbygger faktor for 2018 for 2017 Endring

1505 Kristiansund 24 442         1 276 387 000 52 221         0,9125         577 717       561 539       16 178     

1554 Averøy 5 856           319 257 000    54 518         0,9527         144 502       141 157       3 345       

1557 Gjemnes 2 611           162 400 000    62 198         1,0869         73 505         72 377         1 128       

1560 Tingvoll 3 109           200 271 000    64 417         1,1256         90 646         88 372         2 274       

1563 Sunndal 7 126           411 506 000    57 747         1,0091         186 255       183 720       2 535       

1566 Surnadal 5 986           340 942 000    56 957         0,9953         154 317       151 219       3 098       

1567 Rindal 2 026           131 432 000    64 873         1,1336         59 489         58 720         769          

1571 Halsa 1 599           112 237 000    70 192         1,2266         50 801         49 275         1 526       

1573 Smøla 2 160           143 189 000    66 291         1,1584         64 810         62 828         1 982       

1576 Aure 3 590           250 455 000    69 765         1,2191         113 361       107 795       5 566       

SUM 58 505         3 348 076 000 619 178      1 515 402   1 477 002    38 400     

Snitt pr kommune 57 227         
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Nedenfor gjengis ORKidé-perspektivet, ambisjonsnivået for DMS Kristiansund og punktet om 
finansiering fra saksutredningen.  
 
«Innbyggerne i kommunene våre er opptatt av å ha tilgang til kommunale helsetjenester der de bor. 

På flere områder skal det fortsette å være slik, men vi vil organisere oss i DMS med interkommunale 

tjenester der kommunene har vanskeligheter med rekruttering, der vi har for lite pasientgrunnlag 

hver for oss, når vi ikke lykkes med å oppnå god nok kvalitet, eller der det kommer nasjonale krav vi 

ikke klarer å oppfylle hver for oss. Et godt og robust medisinskfaglig tilbud DMS i Kristiansund vil 

utelukkende gi Nordmøre nye muligheter. Når vi vet at nasjonale helsemyndigheter har slått fast at vi 

skal desentraliserer det man kan, og sentralisere det man må, er dette en mulighet vi må gripe.  

Holder vi fokus på å utforske og benytte mulighetene vi kan få gjennom å samlokalisere et vell av 

kommunale (og interkommunale) tjenester og spesialisthelsetjenester ved DMS i Kristiansund, må vi 

forvente at vi får utviklet gode og effektive pasientforløp.» 

 
Ambisjonsnivå for DMS Kristiansund: 

• Bli det distriktsmedisinske senteret i Norge som tilbyr det bredeste spekter av helsetjenester, i et 

samarbeid mellom primær-, spesialist- og private leverandører av helsetjenester 

• Bli det distriktsmedisinske senteret i Norge som har høyest kvalitet på sine tjenester og som er 

nasjonalt ledende vedr samhandling mellom kommuner og helseforetak  

• Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund skal utvikle og ta i bruk nye teknologiske løsninger og nye 

organisasjonsformer  

• Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund skal jobbe for å bli nasjonalt og internasjonalt ledende på 

helsetjenester innenfor utvalgte områder 

• Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund skal være ledende på forskning og innovasjon på utvalgte 

områder 

 
Regionrådet vil anbefale en finansieringsmodell overfor kommunene. Som omtalt i saksfremlegget vil 
Helse Møre og Romsdal HF (HMR) bære 60 % av denne kostnaden, men det forutsettes også at 
kommunene og Helseinnovasjonssentret bidrar. Det anslås en totalkostnad på ca kr 1 500 000 til 
denne virksomheten med følgende fordeling: 
HMR:     kr. 900 000 

Helseinnovasjonssentret: kr. 100 000 

Kommunene Nordmøre:             kr. 500 000  

 

Kostnadsfordelingen kommunene i mellom må avklares av AU i ORKidé.  Det kan være flere 

alternative tilnærminger: 

• Lik fordeling mellom alle (Tingvoll, Averøy, Aure, Smøla, Gjemnes, Halsa, Sunndal, Kristiansund og 

Surnadal). Dette vil koste kr 55 000,- pr kommune 

• X/Y fordeling der Kristiansund står for X av kommunenes andel som følge av høyere bruk, og de 

øvrige åtte kommunene deler Y 

• 30/70 fordeling der 30% av kostnaden deles likt mellom kommunene og 70% fordeles ut fra 

folketall 
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                                 1)                2)            3)            4)                                          

 
 
1) Antall innbyggere pr 1.1.17 
2) Kr 500.000,- likt fordelt på 9 kommuner 
3) 30% fordelt likt mellom alle kommunene og 70% fordelt etter folketall 
4) Varierende andel mellom 30% - 80% for Kristiansund kommune og tilsvarende fordelt varierende 

70% - 20% på øvrige kommuner.  
 
Vurdering 
Det er viktig og etterlengtet at det etableres et samarbeidsprosjekt med egen prosjektleder for å 
utvikle DMS Kristiansund. Tilsvarende funksjon er også opprinnelig beskrevet som del av 
organiseringen rundt Helseinnovasjonssenteret. Det er høye ambisjoner for DMS Kristiansund for 
tilbud om og utvikling av fremtidens helse- og velferdstjenester for befolkningen på Nordmøre og 
også i Romsdal. Interkommunale tjenester vil være en viktig del av helsetilbudet og 
tjenesteutviklingen i fremtiden, og regionrådet ønsker at Nordmørskommunene blir med i 
utviklingen av det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund.  
 
Det er naturlig at Kristiansund kommune som vertskommune og med høyere bruk av tjenestene 
bidrar med en høyere andel enn øvrige kommuner.  
 
Forslag til vedtak 
Anbefalt finansieringsmodell diskuteres i møtet. 
 
 
Sak 16/18 Uttalelse om Helseplattformen og SNR  
 
Det vises til orienteringen fra IKT ORKide i AU 1/18 med følgende vedtak: 
 
AU slutter seg til signalene fra IKT Orkide og ber IKT ORKide følge opp saken videre.  
  
I Dialogmøtet 19. januar orienterte HMR om at målet er å flytte inn i SNR med Helseplattformen som 

teknisk plattform og at det skal gjennomføres arbeid for å vurdere innføringstidspunkt for 

Helseplattformen.  

Det er viktig at kommunene i Nordmøre og Romsdal slutter opp om HMR sin målsetting og er 

tydelige på forventingene om at Helseplattformen tas i bruk ved oppstart av SNR i 2022.  

For å understøtte dette arbeidet foreslås at det utarbeides en felles uttalelse fra regionrådene i 

Nordmøre og Romsdal som følger:  

Det er svært viktig at SNR inkludert DMS starter opp med en moderne IKT plattform.  En slik plattform 
er Helseplattformen som må anskaffes.  ORKidé - Nordmøre Regionråd støtter derfor opp om HMR sin 
målsetting i denne sammenheng. 

01.01.2017 Lik 30%/70% Andel KSU 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Kommune Innbyggere fordeling + innbygg. Fordeling 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 %

Kristiansund 24 442        55 556         168 134  150 000  200 000  250 000  300 000  350 000  400 000  

Averøy 5 856          55 556         52 956     43 750    37 500    31 250    25 000    18 750    12 500    

Gjemnes 2 611          55 556         32 847     43 750    37 500    31 250    25 000    18 750    12 500    

Tingvoll 3 109          55 556         35 933     43 750    37 500    31 250    25 000    18 750    12 500    

Sunndal 7 126          55 556         60 826     43 750    37 500    31 250    25 000    18 750    12 500    

Surnadal 5 986          55 556         53 762     43 750    37 500    31 250    25 000    18 750    12 500    

Halsa 1 599          55 556         26 576     43 750    37 500    31 250    25 000    18 750    12 500    

Smøla 2 160          55 556         30 052     43 750    37 500    31 250    25 000    18 750    12 500    

Aure 3 590          55 556         38 914     43 750    37 500    31 250    25 000    18 750    12 500    

SUM kommuner 56 479        500 000      500 000  500 000  500 000  500 000  500 000  500 000  500 000  
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ORKidé - Nordmøre Regionråd ønsker å samarbeide med Romsdal Regionråd om oppretting av en 
felles prosjektstilling for å styrke arbeidet med å få på plass Helseplattformen.  IKT-samarbeidene i 
begge regionene bør inkluderes i det videre arbeidet. AU delegeres myndighet til å fastlegge 
budsjett, og ta stilling til inndekning av kostnader ifm dette prosjektet. 
 
Forslag til vedtak 
AU anbefaler overfor Regionrådsmøtet følgende: 
 
Uttalelse SNR og Helseplattformen 
Det er svært viktig at SNR inkludert DMS starter opp med en moderne IKT plattform.  En slik plattform 
er Helseplattformen som må anskaffes.  ORKidé - Nordmøre Regionråd støtter derfor opp om HMR sin 
målsetting i denne sammenheng. 
  
ORKidé - Nordmøre Regionråd ønsker å samarbeide med Romsdal Regionråd om oppretting av en 
felles prosjektstilling for å styrke arbeidet med å få på plass Helseplattformen.  IKT-samarbeidene i 
begge regionene bør inkluderes i det videre arbeidet. 
 

AU delegeres myndighet til å fastlegge budsjett, og ta stilling til inndekning av kostnader ifm dette 

prosjektet. 

 
Sak 17/18 Uttalelse om Opera- og kulturhus på Nordmøre 
 
Ettersendes. 
 
Forslag til vedtak 
Formuleres i møtet. 
 
 
Sak 18/18 Etablering av fast samferdselsgruppe i ORKidé  
 
Samferdsel er av største betydning for å bygge større og sterkere bo- og arbeidsmarked på Nordmøre 
og for å bygge gode og sikre transportkorridorer for innbyggere og næringsliv. Samferdsel er et av 
fire satsingsområder i Strategiplan 2020.  
 
Samferdsel er et omfattende område med rutebåt-, ferge- og flytilbud, stamveinettet og fylkesveier, 
vedlikehold av eksisterende infrastruktur og ikke minst investeringer i nye  samferdselsprosjekter.  
 
Regionrådet og kommunene jobber med mange viktige samferdselssaker for innbyggere og 
næringsliv i regionen, og et sentralt tiltak i Strategiplan2020 er å utarbeide en felles langsiktig 
prioriteringsliste for å sikre gjennomslag for de viktigste prosjektene på Nordmøre. Samtidig er det 
oppnevnt et felles samferdselsutvalg mellom regionrådene på Nordmøre og i Orkdalsregionen 
bestående av: 
 

 Odd Jarle Svanem, ordfører Hemne kommune og leder av Orkdalsregionen 

 Are Hilstad, ordfører Meldal kommune 

 Roger Osen, ordfører Smøla kommune og leder av ORKide – Nordmøre Regionråd 

 Lilly Gunn Nyheim, ordfører Surnadal kommune 
 
Regionrådet bes vurdere om det vil kunne gi økt fokus og helthetlig tilnærming å opprette et eget 
samferdselsutvalg i regionrådet. Et forslag kan være at i tillegg til Nordmøres representanter i 
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gruppen over kan en samferdselsgruppe i ORKide utvides med en representant fra regionsenteret 
Kristiansund. Gruppen vil være en kompetansegruppe og kunne gi en god arbeidsform for 
informasjonsutveksling og diskusjon om tiltak i tråd med strategiplanen.  
 
Forslag til vedtak 
AU anbefaler overfor regionrådet at det etableres en samferdselsgruppe innenfor regionrådet for å 
styrke regionrådets arbeid innen samferdsel. Arbeidsgruppen baseres på regionrådets medlemmer i 
felles samferdselsutvalg med Orkdalsregionen med tillegg av representant fra Kristiansund 
kommune. Daglig leder vil være sekretær for gruppen.  
 
 
Sak 19/18 Videre arbeid med Statlige arbeidsplasser  
 
Fylkestinget vedtok enstemmig premisser og føringer i arbeidet i prosjektet for Statlige 
arbeidsplasser til Møre og Romsdal. Vedlagt følger den operative handlingsplanen for 1. halvår 2018. 
 
Prosjektleder Oddbjørn Vassli opplyser i tillegg om 3 nye saker: 

I tillegg til dei moglegheitene som går fram av den vedlagte tiltakslista, er det kome opp tre nye: 

• Fylkeskommunen følger no opp i eiga sak initiativet om at det blir oppretta eit nasjonalt 
ressursenter i Innovasjon Norge med ansvar for verdiskaping frå havrommet, og at dette blir 
lokalisert i Ålesund i Møre og Romsdal.  

• Vi er kjent med at næringskomiteen samrøystes har bedt Regjeringa om å vurdere å flytte 
stillingar ved DogA (Design og Arkitektur) i Oslo ut i landet. Dette er også følgt opp i spørsmål 
frå AP-representanten Cecilie Myrseth. Statsråd Mæland har svart at «stiftelsen må tydeliggjøre 
sine tjenester til næringslivet i hele landet», men at det må bli opp til DogA å avgjøre om dei vil 
flytte ut stillingar. Både Møbelkraft og Norwegian Rooms er aktuelle miljø i Møre og Romsdal for 
å overta delar av DogA sine oppgåver eller få til større prosjekt finansiert via DogA. DogA har 
nesten 50 stillingar og eit budsjett på 75 millionar kroner 

• Vi er også blitt kjent med at det no skal utarbeidast ein forstudie for etablering av eit nasjonalt 
servicesenter for verger. Ansvaret for å bistå vergene har så langt vore lagt til Fylkesmennene i 
dei einskilde fylka, men i staden vurderer ein no altså oppretting av eit nasjonalt senter – heilt i 
tråd  med trenden elles i Fylkesmannsembeta.  

 

Dei tre store  

1. Elles er vi som jobbar med dette nøgd med at det i Jeløya-erklæringa er tatt inn eit eige punkt om 
statlege arbeidsplassar under overskrifta distriktspolitikk: «Lokalisere nye offentlige 
kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største byene. Ny statlig 
virksomhet skal som hovedregel etableres utenfor Oslo» 

2. Vi ventar alle spent på utgreiinga frå ekspertutvalet som ser på oppgåvefordelinga mellom 
staten og dei nye fylkeskommunane. Og spesielt om det blir gitt føringar for tilpassing av regional 
stat til dei 11 nye fylka 

3. Og så har vi alle ein jobb å gjere med å identifisere eit par større flyttingar eller nyetableringar 
som særleg kan bidra i  høve til arbeidsmarknadane i Kristiansundsregionen og Eiksundsregionen. 

--- 
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Forslag til videre arbeid frå regionrådet: 
 
1) Det etableres arbeidsgrupper med ORKide v/daglig leder, vertskommune og eventuelt aktuell 

statlig virksomhet og prosjekt Campus Kristiansund dersom det vurderes å være 
kombinasjonsmuligheter. 

o Økologisk seksjon i Landbruksdirektoratet til Tingvoll  
o Utvikling av Politiets lønns- og regnskapssenter og Skatteetaten i Kristiansund 
o Bidra til vekst i forskningsmiljøene i Norsøk, NIBIO og Nofima 
o Helseinnovasjonssenteret og Campus Kristiansund styres av egne prosjektorganisasjoner 

 
2) Definere prioriterte aktuelle større tilflyttinger eller nyetableringer. 

Det er fordelaktig at etablering i Kristiansundsregionen vil bidra til å styrke den aktuelle 
virksomheten basert på eksisterende kompetanse, effektive løsninger eller felles 
utviklingsmuligheter. Interessante hovedområder vil i utgangspunktet være knyttet til 
virksomhet som definert i Fremtidsanalysen for Nordmøre frå 2016: havet (petroleum/energi, 
marin sektor), helse eller bærekraft/miljø/bioøkonomi. Det er en fordel om den statlige 
virksomheten bidrar til å styrke næringslivet i regionen.  

 
Regionrådsmøtet fattet følgende vedtak i regionrådsmøtet 7.4.17 i sak RM 10/17 Statlige 
arbeidsplasser: 
 
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) ORKide skal i første omgang jobbe for å få etablert på Nordmøre hele eller deler av; 

- Sekretariatet til bioteknologirådet  
- E-helsedirektoratet  
- Arbeids og velferdsdirektoratet (NAV) 
- Avd. for økologisk landbruk i Landbruksdirektoratet  
- Fergekontoret i veidirektoratet 

 
Forslag til vedtak 
AU tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen følge opp arbeidet som skissert med 
tillegg av innspill av møtet;  
 

 Etablere arbeidsgrupper for definerte virksomheter nevnt over 

 Fremme overfor prosjektledelsen aktuelle større tilflyttinger eller nyetableringer som er 
interessante for Kristiansundsregionen 

 
 
Sak 20/18 Agenda Regionrådsmøtet 16.2.18  
 
Ettersendes da ikke alle programposter er avklart pt.  
 
Forslag til vedtak 
AU godkjenner saksliste for regionrådsmøte 16.2.17, hensyntatt innspill i møtet.  
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Sak 21/18 Eventuelt 
 
 
 
 
Roger Osen 
Leder   


