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S t ruk tu rdebat t  og  u tv ik l ingsa rbe id
Alle år har sin særtrekk, også i norsk kommuneverden. 2005 ble
kommunestrukturåret. Rapporten fra Møreforskning som ORKidé-
kommunene fikk laget i 2004 var ett av flere nyttige dokument
kommunene la til grunn for sin gjennomgang. Resultatet for Nord-
møre sin del ble ikke flere sammenslåingsprosjekt enn de to som alt
var i gang. Likevel var dette nyttig arbeid. Kommunene fikk satt
søkelyset på seg selv og på graden av og retningen i interkommu-
nalt samarbeid – og regjeringen og KS fikk svar fra den politiske
grasrota.

Regiondebatten tok også skikkelig av i 2005. Høringssvarene fra
Nordmørskommunene i 2005 var ikke entydige. Er enhetsfylket den
beste løsningen også framover, eller er vi bedre tjent med større
regioner? Det mener vi forskjellig om. At vi bør tilhøre Midt-Norge
og ikke Vestlandet i tilfelle fedrelandet blir rutet opp på nytt i store
regioner, tror jeg derimot ikke det blir debatt på i ORKidé-
kommunene. Ny høringsrunde venter i 2006. Fra 2010 kan  en ny-
ordning være innført.

Noen samferdselsmilepeler ble passert i 2005. Vi fikk nattferge på Halsa – Kanestrøm, arbeidet
med Imarsundbrua startet opp og Atlanterhavstunellen ble banket igjennom i Stortinget.
Arbeid med samferdselssaker krever tålmodighet, iherdighet og kreativitet. Det har Nordmøre
hatt og vist. Derfor får vi resultat.

Utviklingsavtalen mellom ORKidè og Møre og Romsdal fylke ble underskrevet i 2005. Noen av
de sju delprosjektene har rullet litt sakte ut fra start, andre har hatt en formidabel framdrift.
Når vi tidlig i 2006 kan åpne ORKidéportalen, en felles internettportal for alle Nordmørs-
kommunene og to kommuner i Romsdal, er det et resultat av et langvarig og kvalitativt godt
arbeid. Jeg tror ingen blir fornærmet hvis jeg drar fram Per Ove Dahl, rådmann i Sunndal, som
den som skal ha mye av æren for at IT-samarbeidet har blitt en stor suksess. Innkjøps-
samarbeidet har også bestått eksamen. Etter en prøveperiode på tre år, sluttet samtlige
kommuner seg i 2005 til ordningen på permanent basis. 

ORKidé runder av 2005 med tretten medlemskommuner, men møter nyåret med tolv.
Velkommen til nye Aure.

Margrete Seter
Leder i ORKidè

Forsidebilde:
Skålvikfjorden i Halsa kommune,
en av mange naturperler på Nordmøre.
(Foto: Terje Holm)
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Hva  e r  ORK idé?
Ordfører og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) er i 2005 et formalisert samarbeid
mellom 13 kommuner på Nordmøre. Dette er Kristiansund, Frei, Tustna, 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 være 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 kommunene i en sak av felles
interesse (Konsensusprinsippet). Kan en ikke det, så må hver kommune jobbe for seg selv.
ORKidé har de siste årene fått i gang flere vellykkede interkommunale samarbeidsformer
innenfor felles innkjøp, kart og oppmåling, barnevern, havnesamarbeid og IKT. ORKidé har
sammen med Nordmøre Næringsråd stått bak prosjekter som Heimatt til Nordmøre, Regionalt
Etablerings- og Nyskapingssenter på Nordmøre, Regional utviklingsprogram for Skjell-
næringen, Utvikling Nordmøre og diverse analyser vedrørende struktur og utvikling.

U tv ik l ingen  av  ORK idé
I 1987 ble det utarbeidet et "Handlingsprogram for Kristiansundsregionen" på grunnlag av en
næringsanalyse med påfølgende vurdering av "rammebetingelser for næringsvirksomhet i
Kristiansundsregionen. Følgende kommuner var med i analyseprogrammet: Aure, Averøy, Frei,
Kristiansund, Smøla, Tingvoll og Tustna. En innstilling om samarbeidsoppgaver og organi-
sering 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. Samar-
beidet ble utvidet til 9 kommuner og samtlige kommunestyrer vedtok vedtekter / regler og
fullmakter for Ordfører og rådmannskollegiet ( 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 be-
tydning. Programmet er jevnlig justert, siste gang vedtatt i 2004 med handlingsprogrammet
for 2005-2009.
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R e s u l t a t re g n s k a p  p r.  3 1 . 1 2 .  2 0 0 5

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER 2005 2004

DRIFTSINNTEKTER

ORKidé kommunene Amdam Rapport 45 100
Medlemskontingent 359 526 361 734
Utfakt. Kollegiemøtene 99 168 117 262
Offentlig tilskudd 62 500 124 000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum driftsinntekter 566 294 602 996
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DRIFTSKOSTNADER

Sekretariatsutgifter m/ regnskap 325 913 273 257
Kontorrekvisita / Årsmelding 21 187 7 098
Reise- og deltakerutgifter 7 052 7 977
Møte- og seminarutgifter 14 968 12 636
Gaver 3 004 900
Kollegiemøter (inkl. gjester og fellesutg.) 116 008 159 700
Honorarer 0 0
Diverse utgifter 66 311 19 554
Kommunestruktur 62 500 124 000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum driftskostnader 616 943 605 122
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Driftsresultat -50 649 -2 126
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tilskudd «På tur med Geita» -1 425 -34 475
Finansinntekter 448 262
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Resultat -51 626 -36 339
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

B a l a n s e  p r.  3 1 . 1 2 . 0 5 2005 2004

EIENDELER / OMLØPSMIDLER

Kundefordringer 20 387 232 355

Bankinnskudd 35 232 26 475

Sum omløpsmidler 55 619 258 830
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum eiendeler 55 619 258 830
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 01. 01 58 240 94 579

Resultat 31.12. -51 626 -36 339

Egenkapital 31.12 6 614 58 240

Leverandørgjeld 49 005 200 590
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum egenkapital og gjeld 55 619 258 830
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ORK idé -p r i sen
Orkidèprisen er en utmerkelse som deles ut en gang i året, fortrinnsvis under Nordmørs-
kvelden i februar i forbindelse med Operafestukene i Kristiansund. Prisen kan gis til enkelt-
personer, bedrifter, kommuner, samarbeidsgrupper 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:

• Næringsutvikling
• Kompetanseutvikling
• Bedriftsutvikling
• Positiv markedsføring av regionen utad og/eller innad
• Samarbeidstiltak
• Praktisering av VIKINGloven

eller på annen måte har bidratt til å sette Nordmøre
ettertrykkelig «på kartet» på en positiv måte. Juryen
består av arbeidsutvalget i kollegiet.

Tildelt: År:

Rindalshytter AS v/ Emil Gåsvand 2005

NORSØK, og Silset Samdrift DA 2004

Treskjærer Rolf Sogge, Frei 2003

Frode Alnæs, Kristiansund 2002

Hydro Aluminium Sunndal AS
v/ Harald Magne Bøe 2001

Aker Vestbase AS v/ Svein Erik Nordbotten 2000

Ringholmen Sjøhus AS v/ Tove og Øyvind Junge 1999

Maritech AS v/ Odd Einar Folland 1998

AS Norpower Brødr. Malo v/ Lars Sevaldsen 1997

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

Rindalshytter v/ Emil Gåsvand mottar
ORKidéprisen 2005 fra Arnfinn Storvik
(leder frem til 04.11. 2005)
(Foto: Marianne Følsvik TK)
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Arbe id su tva lg
Arbeidsutvalget består av fire ordførere, en fra hver av valgkretsene samt en rådmann.
Arbeidsutvalget har hatt 12 møter og behandlet 79 saker i 2005.

Perioden 19.11.2004.–04.11.2005:
Arnfinn Storvik, Eide,  leder (Maritta Ohrstrand) 
Dagfinn Ripnes, Kr.sund, nestleder (Geir Gjengstø)
Ola T. Heggem, Rindal (Knut Reinset)
Margrete Seter, Halsa (Knut Baardset)
Nils Martin Sæther, Gjemnes (Anton Monge)
Gry Halvorsen, observatør Møre og Romsdal 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.

ADMINISTRASJON/SEKRETARIAT

Nordmøre Næringsråd
Dag Inge Landbakk, sekretariatsleder
Randi Dyrnes, sekretær 
Linda KristinOffenberg,
Prosjektleder "Utvikling Nordmøre"

Dag Inge Landbakk Randi Dyrnes Linda K. Offenberg

Arbeidsutvalget har etter valget  04.11.05 følgende
sammensetning:
Margrete Seter, Halsa, leder (Hans Lauritzen)
Dagfinn Ripnes, Kr.sund, nestleder (Geir Gjengstø)
Knut Reinset, Sunndal (Hanne Tove Baalsrud)
Arnfinn Storvik, Eide (Maritta Ohrstrand)
Nils Martin Sæther, Gjemnes (Anton Monge)
Gry Halvorsen, observatør Møre og Romsdal fylke

@Valgkretser i de 13 deltakerkommunene:
• Kristiansund kommune
• Averøy, Frei, Gjemnes og Eide kommuner
• Aure, Halsa, Smøla og Tustna kommuner
• Tingvoll, Sunndal, Surnadal og Rindal kommuner

Margrete Seter

Arnfinn Storvik

Nils Martin Sæther

Dagfinn Ripnes Knut Reinset
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Ko l l eg iemøter
Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre har vært
samlet på  3 "stormøter" og har behandlet 12 saker i 2005.

Kristiansund 19. februar 2005
• Årsmøtesaker med årsmelding og regnskap for 2004,

samt budsjett for 2005
• Besøk på Vestbase og orientering ved Alf Dahl 
• Besøk og omvisning på Petrosenteret.
• Hovedtema: IKT prosjektet / ORKidèportalen.
• Orientering ved Lorentz G. Boxaspen om Møregruppen

AS sitt arbeid for å opprette en fergeforbindelse mellom
Kristiansund og Skottland.

• Utdeling av ORKidéprisen 2005.

Sunndalsøra 3. og 4. juni 2005
Temaer: Utviklingsavtalen for 2006 mellom ORKidè og
Møre & Romsdal fylke. Presentasjon av status i
hovedprosjekt «Utvikling Nordmøre» ved prosjektleder
Linda Kristin Offenberg. Evaluering av arbeidet i ORKidè.
Innlegg om kulturbasert næringsutvikling ved Per Helge
Malvik i Sunndal  Næringsselskap.

Halsa 4. november 2005

Valg av medlemmer til Arbeidsutvalget i ORKidé. Kollegiet
var tilstede under åpningen av "nye" Betnakrysset i Halsa
kommune. Presentasjoner av:

• Nordmøre Mållag v/ Nils Ulvund og Ingar Arnøy 
• Kystlab AS  v/ Lars Erik Flatøy og David Barker 
• Nordmøre Museum  v/ Per Helge Malvik, styreleder 
• Interkommunalt Arkiv v/Arnt Ola Fidjestøl 
• IKT prosjektet v/Per Ove Dahl og Nils Erik Pettersen 
• Hovedprosjekt «Utvikling Nordmøre» Linda Kristin

Offenberg og Liv Solemdal om «Omstilling og utvikling
i landbruket»

Kollegiet på bedriftsbesøk på Vestbase,
Kristiansund i februar.
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Akt i v i te te r  /  hende l se r
Programkomite Nordmørskonferansen 2005
ORKidè arrangerer Nordmørskonferansen sammen med Nordmøre Næringsråd. Konferansen ble
arrangert i Kr.sund den 20, januar 2005 med tema "Nordmøringen i sentrum for samarbeid".
I komiteen deltok Nils Martin Sæther og Ola T. Heggem fra ORKidè.

Spleiselag for ekstraferge på rute 48 Halsa - Kanestrøm.
ORKidè utfordret Fjord1 MRF og Statens Vegvesen til å et spleiselag for ekstraferge på Halsa–Kane-
strøm i juli/august for å avlaste stor trafikk. Resultatet ble at Kristiansund, Halsa, Tingvoll og Surna-
dal kommuner gikk inn med 1/3 del kostnaden. Resten ble dekket av Møre og Romsdal fylke.

Representanter fra ORKidè har deltatt på
følgende møter: 

Møter med Møre & Romsdal fylke
18. mars i Kristiansund. Arbeidsutvalget
møtte Joralf Flataukan, Gry Halvorsen fra
M&R fylke og underskrev den 3 årige
utviklingsavtalen mellom partnene. 

20. mai. Møte med Anny Sønderland
vedrørende bruken av skjønnsmidler til
interkommunale prosjekt.

Møte med Helse Midt Norge og Helse
Nordmøre og Romsdal
09. september på Quality Grand Hotell
Kristiansund. Syketransport, møte med
kreftforeningen og generelle problem-
stillinger.

Møte med Statens Vegvesen
26. september vedrørende fergestrategi
2006.

Samhandlingsseminar i Trondheim
23. august. Flere kommuner var representert da
Sør Trøndelag Fylkeskommune og Nærings-
foreningen i Trondheim inviterte til seminar om
samhandling mellom Trøndelag og Nordmøre. 

RUP konferansen
16. november på Rica Seilet i Molde . Innspill
til regionalt utviklingprogram for 2006 -
Møre og Romsdal fylke.

Møte med 110 sentralen
26. august vedrørende videre drift av 110
sentralen i Kristiansund.

Salzburg prosjektet
Margrete Seter deltok på Nordmøre
Næringsråds tur til Salzburg 16.–18.
november som hadde til hensikt å skape en
allianse mellom Mozartbyen Salzburg og
Operabyen Kristiansund samt regionene
Salzburgland og Møre & Romsdal fylke.

Møte med kommunestyrene på Nordmøre
Linda Kristin Offenberg og Dag Inge Land-
bakk holdt informasjonsmøter i kommune-
styrene i 8  kommuner i løpet av høsten
2005. Disse var Frei, Tingvoll. Surnadal,
Sunndal. Halsa, Smøla, Gjemnes og Rindal.
Dette som et ledd i å informere og forankre
ORKidè og prosjektene i kommunene.

Møtev i rk somhet
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P ro s j ek te r
UTVIKLING NORDMØRE

Prosjektet startet 01.10.04 og skal gjennom-
føre utvalgte delprosjekter i 2005–2007 som
en del av Handlingsprogrammet 2005–2009 i
ORKidè. Linda Kristin Offenberg er prosjekt-
leder. Hovedprosjektet har prioritert
følgende del-prosjekter i 2005:

1. Interkommunalt IKT-samarbeid 
Hovedmålet er å bygge ut bredbånd til alle
bedrifter og husstander i Nordmørskom-
munene innen 3 år, og etablere en felles
portal for ORKidè kommunene og Roms-
dalskommunene Nesset og Fræna. ORKidè-
portalen som vil lanseres i februar 2006, er
Norges største portalprosjekt målt i antall
kommuner involvert. Bredbånd utbyggingen
har i 2005 nådd alle kommunene. Prosjektet
avsluttes våren 2006, og det foreligger
planer for oppstart av nytt prosjekt med
fokus på utvikling av nye innholdstjenester
for kommunene.

2. Omstilling/utvikling landbruk
Hovedmål er å øke kompetansen og bidra til
omstilling og utvikling innenfor landbruks-
næringen. Våren 2005 ble strategi bestemt
og iverksatt på høsten. Målet er å etablere
3 nye prosjekter innenfor grønn omsorg eller
annen nisjeproduksjon. Prosjektet ansatte
Liv Solemdal fra Norsøk som prosjektleder
fra 01.09.05. Ved å ansette Norsøk har vi i
aller høyeste grad sikret kompetansen blant
de som jobber med prosjektet. Det ble i 2005
opprettet flere kontakter for etablering og
iverksetting av enkeltprosjekter.

3. Kulturbasert næringsutvikling
Hovedmålet er å skape ett eller flere image
Nordmøre kan bli landskjent for, samt stimu-
lere kultur i retning næringsutvikling. Mål
for 2005 var å avklare deltakere, roller og
profil, og systematisere kvaliteter i regionen.
Prosjektet har vært i dialog med Destinasjon
Kristiansund og Nordmøre om kooridinering
av aktiviteter. Det er bestilt en regional ut-
gave av Østlandsforskning rapport 10/2004
vedr. kartlegging av kulturnæringene i
Norge – økonomisk betydning, vekst- og
utviklingspotensial. Egil Smith Meyer,
Newsman og Tingvoll Næringshage har
arbeidet med å kartlegge kulturtilbudet i
regionen. 

4. Miljøfyrtårnsertifisering
Miljøfyrtårn er en offentlig godkjent sertifi-
serings ordning. Målet med prosjektet er å
miljøsertifisere 3% av bedriftene i løpet av 3
år, hvorav sertifisere 10 bedrifter i 2005. Det
er inngått en regionavtale om ordningen, og
èn bedrift ble sertifisert i 2005 og 13 andre
står for tur i 2006.

5. Felles plankontor HAST kommunene
Målet er å øke fagkunnskap og tilgjenge-
lighet for brukerne i kommunene. Mål for
2005 var å få plankontoret i drift ved ut-
gangen av året dersom det fortsatt var
grunnlag. Kommunene vedtok å ikke eta-
blere et felles plankontor. Begrunnelsen for
dette er bl.a. at kommunene har kommet til
ulike stadier når det gjelder rullering av
kommuneplanene. Kommunene Tustna og

Liv Solemdal
Prosjektleder

Landbruk

Nils Erik Pettersen
Prosjektleder IKT
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Aure prioriterte arbeidet med kommune-
sammenslåing. Det positive er imidlertid at
kommunene ønsker å videreføre de gode
intensjonene i samarbeidet ved å etablere
et nettbasert samarbeid. Arbeidet videre
koordineres med ORKidéportalen.

6. Felles barnevernssamarbeid på Nordmøre
Hovedmål er å videreutvikle og prøve måter
å organisere politisk og administrativt sam-
arbeid på tvers av kommunegrensene - for å
skaffe erfaring med felles løsninger, redusere
kostnader, styrke kompetansen og Nord-
mørsregionen som helhet. Mål for 2005 har
vært å avklare status og erfaringer fra de
samarbeidsformene som allerede er etablert
på Nordmøre.

7. Kompetanseutvikling
Hovedmål er å skape 3 nye høyskoletilbud
på Nordmøre innen standardutdanning og
spesialfelt vi er gode i på Nordmøre. Der-
etter etablere ett nytt tilbud i Kr.sund innen
våren 2006 samt etablere Midt i Norden
(MiN) som et tilbud i minst 2 kommuner.
Kompetanseutvalget har kommet frem til at
den viktigste utfordringen er å jobbe for et
stabilt høyskoletilbud i regionen. Som følge
av at Møre og Romsdal fylke har bevilget
midler til å foreta en utredning av hvordan
et fremtidig høyskoletilbud bør se ut i regi-
onen, er noe av aktiviteten lagt på vent til
utredingen er sluttført i april. En etablering
av Midt i Norden og en kommune som er i
prosess for etablering i regi av "Utvikling
Nordmøre" er i tråd med målsetningene for

2005. I tillegg jobbes det med å etablere et
fellesprosjekt for alle MiN-kommunene for å
forbedre fasiliteter og tilbud.

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS
Seskapet hadde sitt første driftsår i 2005 og
eies av Aure, Averøy, Frei, Gjemnes, Halsa,
Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal,
Tingvoll og Hemne kommuner.
Havnedistriktet har i 2005 hatt en økning i
godsmengde på 8 % sammenlignet med
2004. En stor oppgave har vært innføring av
ISPS og hva det har medført av installasjoner.
Det nye avfallsdirektivet er implementert i
samtlige kommuner. I tillegg har bygging av
ny storkai i Kr.sund vært en betydelig opp-
gave i 2005. Eget regnskap og årsberetning
er utarbeidet for selskapet.

INNKJØPS SAMARBEIDET
Innkjøps samarbeidet ble etablert i 2002 og
samtlige kommuner er med i 2005. Formålet
er å ivareta kommunenes behov ved inn-
gåelse og oppfølging av innkjøpsavtaler, dvs.
rammeavtaler knyttet til spesifikke vare-
grupper som er hensiktsmessig å foreta i
felleskap. Samarbeidet skal sørge optimale
innkjøp mht kostnadseffektivitet og kvalitet.
Ved utgangen av 2005 hadde samarbeidet
28 rammeavtaler og betegnes som en
ubetinget suksess da kommunene sparer
betydelige summer på sine innkjøp.
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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

Utta le l se r  f ra  ORK idé  i  2005 :

Innspill til: Statens vegvesen og Fjord1 MRF.
Spleiselag for økt fergekapasitet på rute 48.

Uttalelse: til Stortingets finanskomite.
Finanskomiteen må endre forslaget til skogbeskatning.

Uttalelse: til Fylkesordfører i Møre og Romsdal.
Støtte til uttalelse vedr. NTP 2006–2015.

Uttalelse: til Olje og energiminister, nærings- og handelsminister
og miljøvernminister. Støtte til uttalelse fra Nordmøre
Næringsråd. Tjeldbergodden må videreutvikles.

Uttalelse: til Helse- Midt Norge RHF.
Støtte til Kr.sund kommunes uttalelse vedr. kirurgi.

Uttalelse: til Styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF.
Vedr. styresaker og forslag til bortfall av avdelinger
ved Kr.sund sykehus.

Uttalelse: til partienes gruppeledere på Fylkestinget.
Vedrørende NTP og prioriteringer i Møre & Romsdal.

Uttalelse: til Statens Vegvesen.
Vedr. nytt riksregulativ for fergetakster.

Uttalelse: til Landbruks- og Matdepartementet.
Vedr. «vakttenesta for veterinærane.»


