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Ordfører- og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) er et formalisert samarbeid mellom
kommunene på Nordmøre, og ble stiftet 20. september 1990.
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1.1

Organisering
Kollegiemøtet

Kollegiemøtet er regionrådets øverste organ. Her møter ordførere og rådmenn fra hver av
deltakerkommunene. Fram til september 2015 har regionrådet bestått av:
Kommune
Ordfører
Rådmann
Aure
Ingunn Golmen (SP)
Martin Olav Folde
Averøy
Ann-Kristin Sørvik (SP)
Knut Mostad
Eide
Ove Silseth (H)
Ole Bjørn Moen
Gjemnes
Odd Steinar Bjerkeset (KRF)
Birgit Eliassen
Halsa
Ola Rognskog (SP)
Peter Ardon
Kristiansund
Per Kristian Øyen (A)
Just Ingebrigtsen (Arne Ingebrigtsen)
Rindal
Ola Heggem (SP)
Birgit Reisch
Smøla
Roger Osen (A)
Kirsten S. Skaget
Sunndal
Ståle Refstie (A)
Per Ove Dahl
Surnadal
Lilly Gunn Nyheim (A)
Knut Haugen
Tingvoll
Peder H. Aasprang (SP)
Olaug Haugen

Regionrådet vedtok å utvide kollegiet med en politisk representant fra hver av medlemskommunene.
Så fra november 2015 har regionrådet bestått av følgende medlemmer:
Kommune
Ordfører
Rådmann
Politisk representant
Aure
Ingunn Golmen (SP)
Martin Olav Folde
Lillian Wessel
Averøy
Ingrid Rangøynes (A)
Knut Mostad
Roald Røsand
Eide
Egil Strand
Ole Bjørn Moen
Gjemnes
Knut Sjømæling
Birgit Eliassen
Jan Karstein Schjølberg
Halsa
Ola Rognskog (SP)
Milly Bente Nørsett
Kristiansund
Kjell Neergaard (A)
Arne Ingebrigtsen
Maritta Ohrstrand (SP)
Rindal
Ola Heggem (SP)
Birgit Reisch
Magnar Dalsegg
Smøla
Roger Osen (A)
Kirsten S Skaget
Svein Roksvåg
Sunndal
Ståle Refstie (A)
Per Ove Dahl
Synnøve Helland
Surnadal
Lilly Gunn Nyheim (A)
Knut Haugen
Margrethe Svinvik
Tingvoll
Milly Bente Nørsett
Olaug Haugen
Gunnar Waagen
Eide kommune vedtok i formannskapet 3.desember 2015 å melde seg ut av Nordmøre Regionråd –
ORKidé med virkning fra 1.1.2017, kommunestyret gjorde samme vedtak 17.desember 2015.

1.1.1 Kollegiemøter og saker i 2015
Kollegiet har i 2015 hatt 4 møter (3 i Kristiansund og 1 i Sunndal) og behandlet 24 saker. De største
sakene gjennom året har vært;
 Kommunereformen
 Nytt sykehus Nordmøre og Romsdal (SNR); Regionrådet fulgte høringen i kontroll- og
konstitusjonskomiteen tett, og arbeidet aktivt mot styrelederne i Helse Midt-Norge og Helse
Møre og Romsdal (HMR), samt administrasjonen i HMR. Regionalt senter for helseinnovasjon og
samhandling ble presentert som en del av utviklingsplan HMS/SNR.
 Fremtidens ORKide
Som et resultat av dette arbeidet ble det vedtatt nye vedtekter i juni 2015.

 IKT-ORKidé
 Regionrådets strategidokument; De nye vedtektene til regionrådet sier at man skal ha et
strategidokument som revideres hvert 4. år, arbeidet ble påbegynt i 2015.

1.2

Årsmøte

Årsmøte ble avholdt 18.juni hvor blant annet nye vedtekter og navnebytte til Nordmøre Regionråd –
ORKidé ble vedtatt. Andre viktige endringer dette medførte var oppnevnelse av politisk representant
til kollegiet, og utarbeidelse av strategidokument.
Ekstraordinært årsmøte er avholdt 5.november hvor valg av nye kandidater og leder til
Arbeidsutvalget ble vedtatt.

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.
Arbeidsutvalget besto frem til 5. november av:
Ingunn O. Golmen, leder
med vara
Per Kristian Øyen, nestleder
med vara
Ann-Kristin Sørvik
med vara
Ståle Refstie
med vara
Kirsten S. Skaget
med vara
Birgit Eliassen
med vara

Roger Osen
Line Hoem
Odd Steinar Bjerkeset
Peder Aasprang
Knut Haugen
Knut Mostad

Etter valget 5.november består arbeidsutvalget av følgende representanter:
Ola Rognskog, leder
med vara
Roger Osen
Kjell Neergaard, nestleder
med vara
Ragnhild Helseth
Ingrid O Rangønes
med vara
Egil Strand
Ståle Refstie
med vara
Milly B Nørsett
Birgit Eliassen
med vara
Knut Haugen
Olaug Haugen
med vara
Knut Mostad
Observatør Møre og Romsdal fylkeskommune:
Eivind Vardtal Ryste
med vara

Ole Helge Haugen

1.3.1 Saker for året 2015
Arbeidsutvalget har i løpet av 2015 hatt 9 møter og behandlet 98 saker. De største sakene som har
gått igjen på flere møter gjennom året er;
 Politireformen
Dagens 27 politidistrikter skulle bli til 12, og Møre og Romsdal blir ett distrikt. Hvor
politimesteren da skulle sitte har vært en viktig sak for regionrådet. I desember så ble det
bestemt at politiministeren for Møre og Romsdal skal sitte i Ålesund.
 Ny sykehusstruktur i Nordmøre og Romsdal, en statusorientering har vært gitt på hvert møte. En
viktig sak som har vært høyt prioritet gjennom året.
 Kommunereform egen prosessleder er ansatt i 100% stilling. Målet med den stillingen er å bistå
kommunene slik at de får best mulig informasjon til å gjøre sin beslutning.

1.4

Rådmannsmøte

Eget forum for rådmenn i forkant av kollegiemøte ble etablert i 2011. Hensikten med møtet er å
komme sammen og dele erfaringer, utfordringer og muligheter. Det har vært avholdt et møte
16.april 2015, i forkant av kollegiemøtet i april. 4 saker stod på agendaen.

1.5

Administrasjon

Administrasjonen har stått for innkalling til møtene, satt opp saksliste på vegne av leder for
regionrådet, saksbehandlet, skrevet protokoller og uttalelser, og ad hoc-aktivitet når det har vært
behov. Arbeidet har i 2015 vært utført av Heidi Jørgensen Gjersvold og Monika Eeg.
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ORKidé prisen

ORKidé prisen 2015 gikk til Peder og Margaret Rensvik.
I juryens begrunnelse sto følgende:
«Margaret og Peder Rensvik tildeles Orkidéprisen for deres mangeårige arbeide
med å berike kulturlivet på Nordmøre med formidling av musikk og kunst av høy kvalitet.
Ikke minst for deres innsats med etablering og drift av Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival og
Akademi. Gjennom 15 år har de tatt ansvar for både de kunstneriske og administrative oppgavene for
en festival som har satt Nordmøre på kartet med musikalske og kulturelle
opplevelser av nasjonal og internasjonal klasse.»
Prisen er en utmerkelse som deles ut en gang i året under Nordmørskonferansen i Kristiansund.
Juryen består av Arbeidsutvalget til ORKidé. Prisen kan gis til enkeltpersoner, 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
Eller på annen måte har bidratt til å sette Nordmøre ettertrykkelig «på kartet» på en positiv
måte.
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3.1

Fokusområder og aktiviteter
Kommunereform

Kommunene på Nordmøre har samarbeidet tett i kommunereformen. Roland Mauseth begynte som
prosessleder i 100% stilling for regionrådet i april 2015 og har hatt ansvaret for å koordinere felles
utredninger, prosess og møteplasser i forbindelse med reformarbeidet. Prosessleder har også hatt
ansvar som mediekontakt for felles aktiviteter og har bistått enkeltkommuner i reformen ved ledig
kapasitet.
Felles prosess på Nordmøre var ved årsslutt 2015 kommet så langt at kommunene hadde begynt å
snevre inn aktuelle alternativer og etablere sonderings/forhandlingsutvalg, i tråd med anbefalt
tidsplan.
Kommunereformtiltak som ble gjennomført i regi av regionrådet i 2015:
 Felles kommuneutredning med totalt 15 alternativer, gjennomført mai til oktober 2015, og
sluttrapport presentert 5. november. Telemarksforskning var ansvarlig for utredningen.
 Felles innbyggerundersøkelse for åtte av kommunene, juni 2015, i regi av
Telemarksforskning/Norstat.
 Felles formannskapsmøte 31. august og felles kommunestyremøte 5. november, samt
temamøter om delrapportene i kommuneutredningen. Kommunereform har også vært tema på
flere kollegiemøter.
 Møte med ungdomsråd på Nordmøre i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, juni
2015
 Regelmessige møter og dialog mellom regionrådene i Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Møre
og Romsdal
 Presentasjoner og prosessledelse i ulike kommuner, hovedsakelig på folkemøter eller
kommunestyremøter, i perioden juni til desember
 Fast kontaktnettverk mellom kommunene etablert 12.mai til d.d. Nettverket møtes minst en
gang i måneden, enten fysisk eller per telefon/elektronisk møte.
 Felles prosessplan utarbeidet for alle kommunene, og avstemt opp mot fremdrift for reformen
ellers i Møre og Romsdal
 Produksjon av tekster for gjenbruk i kommunene, både til informasjonsarbeid og som underlag til
kommunal saksbehandling
 Før jul 2015 startet regionrådet også opp arbeidet med en fremtidsanalyse for Nordmøre for å gi
et strategisk innspill inn i felles diskusjon om kommunereformen. Den ferdige analysen ble levert
og offentliggjort 28. januar 2016

3.2

Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling

ORKide har også i 2015 brukt mye tid og ressurser i forbindelse med Utviklingsplanen Helse Møre og
Romsdal(HMR). På kollegiemøtet 19.juni i Sunndal fikk en administrativ arbeidsgruppeav rådmenn,
IKT ORKide og NNR et mandat. Etter en kartlegging blant rådmenn der interesse ble bedt om å melde
seg fikk utvalget følgende sammensetning; Olaug Haugen, rådmann Tingvoll, Birgit Eliassen, rådmann
i Gjemnes, Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund, Atle Betten, e-helserådgiver IKT-ORKide og
Heidi Jørgensen Gjersvold, seniorrådgiver Nordmøre Næringsråd et mandat til å jobbe med Regionalt
senter for helseinnovasjon og samhandling. Heidi Jørgensen Gjersvold, NNR har jobbet som
prosjektleder for forprosjektet som har som skal se på innholdet et slikt senter kan ha. Rapporten til

forprosjektet skal legges fram for regionrådet kollegiemøtet i februar 2016. For prosjektet er
finansiert gjennom et spleiselag med Helse Møre og Romsdal HF, Fylkesmannen i Møre og Romsdal,
og regionrådet.
Målet med prosjektet er å møte de store helseutfordringene i fremtiden ved å utforske grensesnittet
mellom spesialist-, primærhelsetjenesten og private aktører. Gjennom å ta bruk helseinnovasjon og
samhandling skal prosjektet utvikle kvalitet i helsetjenesten. Gode pasientforløp skal bedre kvaliteten
og skape pasientenes helsetjeneste. Spesialisthelsetjenestene i Kristiansund skal være tilstrekkelige
og forutsigbare. Det skal etableres kompetansearbeidsplasser og fagmiljø innen teknologi og helse.
Dette kan bidra til at Nordmøre sin attraktivitet som bo- og arbeidsmarkedsregion økes.
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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 seks faste ansatte som drifter samarbeidet sammen med
personer fra kommunene.
Samarbeidet sørger for etablering og drift av felles IKT løsninger for medlemskommunene, og har nå
felles løsninger for de fleste IKT løsningene. IKT samarbeidet framstår som et av de best etablerte IKT
samarbeidene i landet.
Det var utarbeidet et forslag til reorganisering av IKT ORKidé som ble behandlet av kommunene i
2015. IKT ORKidé sine vedtekter krever at alle kommunene godkjenner reorganiseringen. Eide og
Fræna kommune godkjente ikke reorganiseringen. Reorganiseringen ble ikke vedtatt.
Det utarbeides egen årsmelding fra IKT ORKidé.

4.2 Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre
Prosjektet er inne i sitt tredje og siste år, det er estimert ferdig i august 2016 etter at det ble utvidet
med 1 år. Et ferdig utkast til plan for de 11 deltakende kommunene skal være klar til levering til
ORKide nå i vinter. ORKide skal sende dette til kommunene som skal sette i gang en høringsrunde. Vi
har hatt 6 møter i arbeidsgruppen i 2015, og den fungerer som det faglige rådet for fremdriften. Vi
har hatt en rekke eksterne fagpersoner på møtene for å belyse ulike relevante temaer.
Møter i Arbeidsgruppen
Møte nr 1 Tingvoll
Møte nr 2 Kristiansund
Møte nr 3 Nesset
Møte nr 4 Eide
Møte nr 5 Gjemnes
Møte nr 6 Averøy
Møte nr 7 Sunndal
Møte nr 8 Surnadal
Møte nr 9 Aure
Møte nr 10 Smøla

Tid
28.aug.13
06.nov.13
15.jan.14
19.feb.14
19.mar.14
10.jun.14
17.sep.14
23.okt.14
19.nov.14
14.jan.15

Sted
Tingvoll
Kristiansund
Eidsvåg
Eide
Batnfjordsøra
Bruhagen
Sunndalsøra
Skei
Aure
Hopen

Prosjektleder og Arbeidsgruppen har
hatt 16 plenumsmøter hittil,
Representanter for Møre og Romsdal
Fylkeskommune sin Plan- og
analyseavdeling har deltatt. Møtene
rulleres mellom kommunene.

Møte nr 11 Halsa
Møte nr 12 Koristiansund
Møte nr 13 Nesset
Møte nr 14 Eide
Møte nr 15 Kristiansund
Møte nr 16 Kristiansund

02.mar
13.mai.15
10.jun.15
16.sep.15
18.nov.15
14.des.15

Liabø
Kristiansund
Eidsvåg
Eide
Kristiansund
Kristiansund

I 2015 har det blitt fokusert på følgende:
 Areal og oppdrett ved Knut A. Hjelt, Regionsjef Midtnorsk havbrukslag / Fiskeri- og
havbruksnæringens landsforbund.
 Ytterligere samarbeid med andre sjøområdeplaner: i Sør Trøndelag, i Nordland, i Troms og
Romsdalsfjordprosjektet i Møre og Romsdal
 Medvirkning: det ble avholdt 4 folkemøter: i Aure, i Surnadal, i Tingvoll og i Averøy. Disse ble
kunngjort i avisene og folk fra alle kommunene var invitert.
 Samarbeid med seniorforsker Otto Andreassen, Nofima – om Stortingsmelding 16 (2015 –
2015): «Havbruksnæringen – på veg mot bærekraftig vekst». Om politisk tåleevne og
samfunnets aksept.
 Ytterligere fokus på data- og planleggingsverktøyet GISLINE til bruk mht sjøområder.
 Vi har satt spesielt fokus på Sunndal og Surnadal kommuner som har synspunkter hvordan
oppdrett bør ligge inn mot Nasjonale laksefjorder.
 Norsk Hummer as fikk holde et foredrag om Havbeite av hummer på et arbeidsmøte.
I 2015 ble det ble satt ned 4 grupper som skal ta seg av følgende saker:
Gruppe 1 Planomtalen (Planbeskrivelsen):
Leder: Per Ottar Brattås
Medlemmer: Heidi Jordahl, Erlend Lund Tveekrem og Per Gunnar Løset
Konsekvensutredninger: Jens-Eric Eliassen (med hjelp fra den enkelte kommune)
Gruppe 2: Bestemmelser og retningslinjer
Leder: Bernt Olav Simonsen
Medlemmer: Gunnar Olav Furu og Bjørn Sæther
Gruppe 3: Forenklinger og saksbehandling
Leder: Odd Arild Bugge
Medlemmer: Bodil Gjeldnes, Tove Venaas Herskedal
Gruppe 4: Tekniske vurderinger
Leder: Martin Roald Waagen
Medlemmer: Åse Bergset, Per Otta Brattås, Erling Stenberg, Kristiansund kommune.
Prosjektleder har for øvrig vært på møter med de 11 kommunene, med flere firmaer, med Fiskarlag,
med Kystverkets og holdte en rekke foredrag om sjøområdeplanene, herunder: Norsk Nettverk for
Fjord- og Kystkommune i 2015.

4.3

Krafttak

Formålet med Orkidè Krafttak er å styrke kommunenes gjennomføringskraft innenfor energi- og
klimatiltak ved innføring og bruk av felles løsninger, kompetansehevingstiltak og utvikling av
fagsamarbeid. Prosjektperioden var opprinnelig 17.02.12-31.12.15. Styringsgruppa har vedtatt å
forlenge prosjektperioden med to år. Kommunene Aure, Halsa, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og
Tingvoll deltok i prosjektet i 2015. Tingvoll kommune er prosjekteier. Tingvoll Sol- og bioenergisenter,
med Turid Strøm som prosjektleder, er tillagt ansvaret for gjennomføring av hovedprosjektet.
Det viktigste arbeidet i hovedprosjektet er å finne gunstige finansieringsløsninger for den enkelte
kommune, eller flere kommuner sammen, for å gjennomføre investeringer som sparer energi og er

økonomisk lønnsomme. Videre er innføring av energioppfølgingssystem og opplæring av
kommunenes driftspersonell viktige tiltak i prosjektet. Prosjektplan og annen prosjektinformasjon
finnes her: http://www.orkideportalen.no/files/dmfile/ProsjektplanORKidKrafttak.pdf
Gjennomførte aktiviteter
Energisparekontrakter (EPC-kontrakter)
Også i 2015 har hovedaktiviteten vært arbeid med EPC-kontrakter. Firmaet Kjell Gurigard AS har i
hele 2015 bistått i dette arbeidet.
Arbeidet med EPC-kontrakter kan deles inn i fire faser:
Fase 0: Etablere prosjekt, Doffinutlysning, forhandling, kontrahering
Fase 1: Analyse av alle bygg — bestemme tiltakspakke
Fase 2: Investeringer — gjennomføre fysiske tiltak
Fase 3: Garantiperiode
Arbeidet i 2015 har vært innenfor fase 1 og 2. Rindal, Sunndal og Tingvoll har ved utgangen av 2015
tilnærmet sluttført gjennomføring av de planlagte tiltakene. Smøla, Halsa og Surnadalen skal
gjennomføre tiltakene i første halvdel av 2016. Aure har ikke tatt endelig stilling til om de skal inngå
EPC-kontrakter.
Analyse av bygg, planlegging og gjennomføring av tiltak har medført travle dager for driftspersonell.
Det er derfor ikke gjennomført temadager/opplæring for denne personalgruppa i 2015.
Det er inngått avtale med Firmaet Siv ing Kjell Gurigard AS om bistand til gjennomføring av fase 2 og
første år av fase 3 i gjennomføring av EPC-kontrakter. Det var ønskelig at prosjektet ble videreført til
første år av fase 3 er avsluttet i alle kommuner. Dette er årsaken til styringsgruppa vedtok å forlenge
prosjektet ut 2017.
Styringsgruppemøter
Det er avholdt to styringsgruppemøter og behandlet 9 saker.
Energisparekontrakter (EPC-kontrakter)
Hovedaktiviteten har også i 2015 vært arbeid med EPC-kontrakter. Firmaet Kjell Gurigard AS har i
hele 2015 bistått i dette arbeidet.
Arbeidet med EPC-kontrakter kan deles inn i fire faser:
Fase 0: Etablere prosjekt, Doffinutlysning, forhandling, kontrahering
Fase 1: Analyse av alle bygg — bestemme tiltakspakke
Fase 2: Investeringer — gjennomføre fysiske tiltak
Fase 3: Garantiperiode
Arbeidet i 2015 har vært innenfor fase 1 og 2. Også i denne fasen har Firmaet Siv ing Kjell Gurigard AS
bistått kommunene i arbeidet. Det er avholdt et fellesmøte mellom kommunene og et av firmaene
som gjennomfører EPC-kontrakter.
Rindal, Sunndal og Tingvoll har ved utgangen av 2015 tilnærmet sluttført gjennomføring av de
planlagte tiltakene. Smøla, Halsa og Surnadalen skal gjennomføre tiltakene i første halvdel av 2016.
Aure har ikke tatt endelig stilling til om de skal inngå EPC-kontrakter.
Analyse av bygg, planlegging og gjennomføring av tiltak har medført travle dager for driftspersonell.
Det er derfor ikke gjennomført temadager/opplæring for denne personalgruppa i 2015.
Det er inngått avtale med Firmaet Siv ing Kjell Gurigard AS om bistand til gjennomføring av fase 2 og
første år av fase 3 i gjennomføring av EPC-kontrakter. Det var ønskelig at prosjektet ble videreført til
første år av fase 3 er avsluttet i alle kommuner. Dette er årsaken til styringsgruppa vedtok å forlenge
prosjektet ut 2017.
Opplæring i ENØK tiltak i skolene
Det er planlagt et opplegg for å gjennomføre opplæring i ENØK-tiltak for alle 6. klassinger i 2016.
Hovedfokus vil være sparing i egne skolebygninger.

Nettside Orkidè Krafttak
Nettsiden Orkidè Krafttak ble brukt til å legge ut dokumenter fra møter og aktivitet i prosjektet.
Nettsiden finnes her: http://www.orkideportalen.no/prosjekter/orkide-krafttak
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Brev og uttalelser sendt fra ORKidé

Dato
13.januar

Mottaker
Styret Helse Møre og Romsdal HF

28.januar
30.januar
14.februar

Styret Helse Møre og Romsdal HF
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Landbruks- og matminister Sylvi
Listhaug
Styret Helse Midt-Norge og Helse
Møre og Romsdal
Statens vegvesen region Midt

9.mars
17.april
6.mai
30.juni
17.november
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ORKidekommunene og direktør
Helse MR HF
Politidirektoratet

Tema
Vurdere iverksetting av undersøkelse m/vedlegg
rammene for det enkelte styremedlems opptreden
Uttalelse Funksjonsflytting fra sykehusene
Høringsinnspill Lokalisering av sykehus
Høringsuttale Ny Lov om Interkommunale selskap
(IKS-loven)
Uttalelse Bioforsk
Krav om møte
Innspill fra Orkide til Statens Vegvesens arbeid med
Nasjonal Transport Plan.
Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling
Forslag til administrasjonssted politimester

Representanter i ulike råd og utvalg:

Hva
Regional plan for utvikling av habilitetstjenestene i Midt
Norge
Ressursgruppa for ungdomsoppfølging i Nordmøre og
Romsdal
Klinisk utvalg for svangerskap/ fødsel og barsel
Samarbeidsavtalen kommuner/helseforetak
IKT Samarbeidsutvalg
Styret i Møre og Romsdal 110-sentral KF
Helse Møre og Romsdal arbeidsgruppe – kronikerforløp
somatikk
Helse Møre og Romsdal arbeidsgruppe – rus og psykisk helse
Regionalt prosjekt – En innbygger en journal

Hvem
Birgit Eckhoff, Smøla kommune
Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune
Siv Kristin Haugen, Kristiansund kommune
Kirsti Lange, Kristiansund kommune
Gunhild Eidsli, Surnadal kommune
Steinar Holm, Kristiansund kommune
Atle Betten, Kristiansund kommune
Odd Arne Hansen, Tingvoll kommune
Eilif Magne Leirvik, Sunndal kommune (vara)
Gro Sundet, Kristiansund kommune
Elisabeth Iversen, Kristiansund kommune
Steinar Holm, Kristiansund kommune
Atle Betten, Kristiansund kommune

