
Å R S M E L D I N G

2007



O R K i d é      Å R S M E L D I N G 2 0 0 72

Nye  kos te r
Høstens valg i 2007 sørget for 9 nye ordførere i ORKidè. Man kan spørre seg om
dette er en utfordring, eller greit for oss nye å videreføre? Det er en glede for meg
som ordfører i regionsenteret Kristiansund og som nyvalgt leder i ORKidè, å kunne
konstatere at regionrådet fungerer etter intensjonene. Det nye kollegiet fjernet i
november setningen i paragraf 3 i vedtektene som sier at "Kristiansund innehar
nestledervervet som fast ordning". Kristiansund har for aller første gang leder-
vervet i kollegiet, og det er i seg selv et sterkt manifest og en bekreftelse på at
tilliten i dag er sterk i forholdet mellom by og land. 

Vi har blitt færre kommuner med kommune sammenslåing i 2007 mellom Aure og
Tustna - og nå Kr.sund og Frei i 2008. Vi har gått fra 13 til 11 kommuner i ORKide.
Vi er inne i siste fase av hovedprosjektet "Utvikling Nordmøre" der IKT prosjektet
skal formaliseres til fast ordning, og Kultur/Næring prosjektet videreføres i "Kultur
Nordmøre" der Nordmøre Næringsråd overtar prosjektet i et økonomisk for-
pliktende samarbeid mellom 13 kultur- og festivalarrangører fra hele Nordmøre. 
I likhet med samarbeidprosjektene Kristiansund og Nordmøre Havn Iks og Inn-
kjøpssamarbeidet på Nordmøre, har også "Kultur Nordmøre" vakt oppsikt langt
utover vår egen region. "Samarbeid  er noe de får til på Nordmøre det" sies det.

Jeg ønsker å takke de tidligere ordførerne med leder Margrete Seter i spissen for
en meget god jobb for fellesskapet i de siste 4 årene, og gleder meg til å ta fatt på
oppgaven med å videreutvikle samarbeide for Nordmøres beste de kommende år.

Per Kristian Øyen
Leder ORKidé

Forsidebilde:
Imarsundforbindelsen ble åpnet
i januar 2007. Nordre Nordmøre
Bru- og Tunnelselskap jobber
videre med kommunikasjons-
løsningene på ytre Nordmøre.
Foto: Terje Holm
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Hva  e r  ORK idé?
Ordfører- og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) var i 2007 et formalisert samarbeid
mellom 12 kommuner på Nordmøre. Dette er Kristiansund, Frei, Smøla, Aure, Halsa, Rindal,
Surnadal, Tingvoll, Sunndal, Gjemnes, Averøy og Eide, som til sammen har 60 000 innbyggere.
ORKidé fungerer som et regionråd, og ble stiftet 20 September 1990. Dette kan sies å værer et
av de best fungerende regionråd i Norge, med relativt få konfliktområder. Kollegiet fungerer
som et utviklingsverktøy for regionen. I fellesskap løser de oppgaver og tar tak i nye mulig-
heter. 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.

ORKide har de siste årene fått i gang flere vellykkede interkommunale samarbeidsformer
innenfor felles innkjøp, kart og oppmåling, barnevern, havnesamarbeid og IKT. ORKide har
sammen med Nordmøre Næringsråd stått bak prosjekter som Heimatt til Nordmøre, Regionalt
Etablerings- og Nyskapingssenter på Nordmøre, Regional utviklingsprogram for Skjellnær-
ingen 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
konklusjonene i en næringsanalyse med påfølgende vurdering av «rammebetingelser for
næringsvirksomhet i Kristiansundsregionen». Følgende kommuner var med i den i analyse-
programmet: Aure, Averøy, Frei, Kristiansund, Smøla, Tingvoll og Tustna.

En innstilling om samarbeidsoppgaver og organisering for samarbeid på Nordmøre ble
utarbeidet i 1989. Invitasjon til å være med i et slikt arbeid ble sendt alle Nordmørskom-
munene. Kommunene Gjemnes og Halsa vedtok å bli med i samarbeidet sammen med Aure,
Averøy, Frei, Kristiansund, Smøla, Tingvoll og Tustna. Samarbeidet ble utvidet til 9 kommuner
og samtlige kommunestyrer vedtok vedtekter/regler og fullmakter for Ordfører og rådmanns-
kollegiet ( ORKidè ). I 1992 vedtok Sunndal, Surnadal og Rindal å slutte seg til ORKidè. Høsten
1996 gjorde Eide, som siste Nordmørskommune, vedtak om å gå inn i ORKidè  fra 1.1.97.

Det videre arbeidet ble bygget på hovedkonklusjonene i analysearbeidet og overordnede mål
i fylkesplanen. Programmet tok  for seg hovedtemaene "Næringsliv, Undervisning og Samferd-
sel" med hovedvekt på tiltak som har regional betydning. Programmet er jevnlig justert, siste
gang vedtatt i 2004 med handlingsprogrammet for 2005–2009.
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R e s u l t a t re g n s k a p  p r.  3 1 . 1 2 .  2 0 0 7

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER 2007 2006

DRIFTSINNTEKTER

Medlemskontingent 358 674 359 508
Utfakt. Kollegiemøtene 44 845 67 200
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum driftsinntekter 403 519 426 708
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DRIFTSKOSTNADER

Sekretariatsutgifter m/ regnskap 272 488 163 226
Kontorrekvisita / Årsmelding 18 839 17 799
Reise- og deltakerutgifter 5 715 11 484
Møte- og seminarutgifter 23 198 12 368
Gaver 12 501 1 694
Kollegiemøter (inkl. gjester og fellesutg.) 95 561 91 018
Honnorar leder 17 140
Diverse utgifter 66 2 886
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum driftskostnader 445 468 300 475
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Driftsresultat -41 949 126 233
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Finansinntekter 2 470 983
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Resultat -39 479 127 216
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

B a l a n s e  p r.  3 1 . 1 2 . 0 7 2007 2006

EIENDELER / OMLØPSMIDLER

Kundefordringer 8 587 8 587

Bankinnskudd 187 000 163 281

Sum omløpsmidler 195 587 171 868
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum eiendeler 195 587 171 868
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 01. 01 -133 830 -6 614

Resultat 31.12. 39 479 -127 216

Egenkapital 31.12 -94 351 -133 830

Leverandørgjeld -101 236 -38 038
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum egenkapital og gjeld -195 587 -171 868
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



ORKidé -p r i sen
Orkidéprisen er en utmerkelse som deles ut en gang i året under Nordmørskvelden i februar i
forbindelse med operafestuken i Kristiansund. Prisen kan gis til enkeltpersoner, bedrifter, kom-
muner, samarbeidsgrupper og organisasjoner som på en utmerket måte har bidratt til gjen-
nomføring 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
* Positivt 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:

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

Lars Løseth og Amfi
ble tildelt ORKidé-
prisen for 2006.
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ORK idé -p r i sen
Orkidéprisen er en utmerkelse som deles ut en gang i året under Nordmørskonferansen i
januar i Kristiansund. Prisen kan gis til enkeltpersoner, bedrifter, kommuner, samarbeids-
grupper og organisasjoner som på en utmerket måte har bidratt til gjennomføring av tiltak i
henhold til prisens formål som er å motivere til en særlig innsats for tiltak som kommer hele
nordmørsregionen til gode på følgende områder:

• Næringsutvikling
• Kompetanseutvikling
• Bedriftsutvikling
• Positivt 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:

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

Dagfinn Ripnes,
en verdig vinner av
ORKidéprisen 2007.
(Foto: Bjørn Hansen)
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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 7 møter og behandlet 55 saker i 2007.

Arbeidsutvalget har følgende sammensetning:
Periode 19.11.2006.–15.11.2007
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)

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

Arbeidsutvalget etter 15.11.2007.– d.d.
Per Kristian Øyen, Halsa, leder (Maritta Ohrstrand)
Ingunn Golmen, Aure, nestleder (Iver Nordseth)
Ole Morten Sørvik, Tingvoll (Tove Lise Torve)
Jarle Haga, Averøy (Knut Sjømæling)
Bjarne Nordlund, Rindal (Per Einar Dyrnes)

ADMINISTRASJON/SEKRETARIAT
Nordmøre Næringsråd
Dag Inge Landbakk, sekretariatsleder.
Randi Dyrnes, sekretariats medarbeider
Linda Offenberg, prosjektleder "Utvikling
Nordmøre". Permisjon frem til/ sluttet 18. juni 2007 .
Monika Eeg, prosjektleder "Utvikling Nordmøre"
fra  19. juni 2006.
Egil Smith-Meyer – web koordinator IKT prosjektet.
Ansatt i NNR frem til 15. mars, deretter i IKT
prosjektet og i Sunndal kommune 50/50.

Valgkretser i de 11 deltakerkommunene etter
ekstraordinært årsmøte 15.11.07:
• Kristiansund kommune
• Averøy, Gjemnes og Eide kommuner
• Aure, Halsa og Smøla kommuner
• Tingvoll, Sunndal, Surnadal og Rindal kommuner

Dag Inge Landbakk

Randi Dyrnes

Monika G. Eeg

Linda K. Offenberg

Egil Smith-Meyer

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



O R K i d é      Å R S M E L D I N G 2 0 0 7 7

Ko l l eg iemøter
Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre har vært samlet på  3 "stormøter"
og har behandlet 12 saker i 2007.

Kristiansund  24. februar 2007
Årsmøtesaker med årsmelding og regnskap for 2006, samt budsjett for 2007
Temaer: Innkjøpssamarbeidet, IKT og Utvikling Nordmøre.  Møte med og orientering fra
administrasjonen i Operaen i Kristiansund. Felles middag på Grand Hotell med inviterte gjester.

Vikaneset, Frei 6.–7. juni 2007
Hovedtema: Strategi for næringsutvikling på Nordmøre. 
Til dette møte var også næringsforeningene på Nordmøre
inviterte gjennom Nordmøre Næringsråd. Første del av dag 1,
gikk med til orientering om prosjekter og behandling av
ORKidesaker:
• Nasjonalparksenter v/Knut Reinset
• Redningsskøyte og redningsmannskap – Fond til søk etter

savnede personer v/ Kjell Magne Sandø
• Overformynderi – egnet for samarbeid v/Arnfinn Storvik

Deretter ble det organisert gruppeoppgaver med innspill fra
kollegiet til hva ORKidè skal være i fremtiden. Utdrag av
anbefalingane fra gruppearbeidet konkluderte at:
• Orkidé fremdeles skal arbeide med felles prosjekter som

styrker både enkeltkommunene og samholdet i kollegiet.
• Orkidè skal utarbeide en "kravspesifikasjon" til arbeidet

som skal utføres på kollegie-, arbeidsutvalgs- og sekretariatsnivå.
• Videreutvikle gode og fornuftige møteplasser mellom kommuner, nærings-

livsorganisasjoner, næringsliv, offentlig sektor, mørebenken og andre regionråd
• ORKidè skal fremdeles arbeide etter konsensusprinsippet.

Surnadal Hotell, Surnadal 14.–15.  november 2007
Samling med både nye og avgåtte ordførere etter høstens kommunevalg.
Ekstraordinært årsmøte: Valg av nytt Arbeidsutvalg og leder. 
Årsmøte vedtok å fjerne setningen i paragraf 3 i vedtektene som sier at "Kristiansund
innehar nestledervervet som fast ordning". Det ble vedtatt at leder skal honoreres
med kr. 15 000,- i året gjeldende fra inneværende år. 
Fagtemaer:  Psykiatri Helse Nordmøre og Romsdal, Samferdsel, IKT, 
Prosjekt Utvikling Nordmøre.

Hele kollegiet var samlet til
sommermøte på Vikaneset i
Frei kommune 6- 7 juni.
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Akt i v i te te r  /  hende l se r
Programkomité Nordmørskonferansen 2007
ORKidè er medarrangør for Nordmørskonferansen sammen med Nordmøre Næringsråd.
Konferansen 2007 ble arrangert i Kristiansund den 25. januar 2007 med tema "Sterk vekst i
næringsliv – vi trenger flere innflyttere"  ". I komiteen for 2007 konferansen deltok Knut
Reinset, ordfører i Sunndal og Olaug Haugen, rådmann i Tingvoll.

Programkomité Nordmørskonferansen 2008
Programkomiteen for Nordmørskonferansen 2007 har hatt 2 møter i 2007. Fra ORKidè 
deltok Anton Monge, rådmann i Kristiansund, og Bergvein Brøske, ordfører i Surnadal.

Representanter fra ORKidè har deltatt på
følgende møter: 
Evalueringsmøte med Møre & Romsdal fylke
om Utviklingsavtalen 2006
02. mai  i Molde. Fra Møre og Romsdal fylke
møtte Ole Syltebø fra fylkets landbruksav-
deling, Nils Gunnar Solli fra kulturavdelinga
og Gry Halvorsen fra Regional og nærings-
avdelingen. Fra Orkide møtte Margrete Seter,
leder i ORKide, Liv Solemdal, prosjektleder for

Omstilling/utvikling landbruk, prosjektleder
for Utvikling Nordmøre Monika Eeg og Dag
Inge Landbakk, sekretariatsleder.

Møte med Statens Vegvesen og Møre og
Romsdal fylke om kravspesifikasjon for
Nordmørspakken.
05. september på Tingvoll. Representanter fra
Nordmørskommunene sammen med nærings-
foreningene gjennom Nordmøre Næringsråd.

Møtev i rk somhet
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§1 NAVN - MEDLEMSSKAP
Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre, kalt
ORKidè, har kommuner som medlemmer. Del-
takere i kollegiet er ordfører og rådmann fra hver
av medlemskommunene. Møter i kollegiet av-
holdes 2-3 ganger i året. 

§2 FORMÅL

1. Orkidè skal arbeide til fremme for regionen i
fellesskap.

2. Orkidè vil gi uttalelser og saklig informasjon
rettet mot offentlige politiske og administrative
miljø.

3. Særlig viktige saker for samarbeidet er:
• Næringslivs- og kompetanseutvikling
• Utdanning og kultur
• Samferdsel

4. Sekretariatet for kollegiet kan arbeide for andre
kommunegrupper i regionen etter avtale. 

5. Konsulenthjelp blir benyttet til spesielle/kon-
krete prosjekt. Aktuelle prosjekt kan vedtas inntatt i
arbeidsprogrammet, se dette.

§3 STYRE- LEDELSE

1. Det blir valgt et ARBEIDSUTVALG på fem
medlemmer. Et medlem velges blant rådmennene
i medlemskommunene de fire øvrige er politiske
representanter valgt blant ordførerne, en fra hver
av følgende regioner, med personlige
varamedlemmer fra samme region:
1. En fra Averøy, Gjemnes og Eide
2. En fra Aure, Halsa og Smøla.
3. En fra Kristiansund 
4. En fra Sunndal, Surnadal, Tingvoll og Rindal

Det velges en leder blant de politiske represen-
tantene. Leder velges for et år. Utvalget, inkludert
leder og nestleder, blir valgt for to år om gangen
(første valg for 1990/91) av og fra ordfører- og
rådmannskollegiet til å stå for den daglige
styringen, m.a. sekretariatet. Leder og nestleder
for kollegiet og for arbeidsutvalget skal være
samme personene. Beslutninger kan fattes
angående valg, vedtekter og arbeidsprogram når
2/3 av kommunene er tilstede.

2. Kollegiet delegerer sine fullmakter til arbeidsut-
valget, mellom møtene i kollegiet, i den utstrekning
dette er formålstjenlig. Arbeidsutvalget er beslut-
ningsdyktig når tre -3- representanter er tilstede.

3. Sekretariatet står for det daglige arbeidet med
handlingsprogram, arbeidsprogram, møteforbered-
else og andre tekniske sekretariatsfunksjoner,
planlegging og tilrettelegging av annet arbeid,
m.m. Kommunene har gitt sin tilslutning til at dette
som hovedregel ivaretas av Nordmøre Næringsråd
(daglig/teknisk sekretariat) med Fylkeskommunen
som faglig rådgiver. 

§4 ARBEIDSFORM

Kollegiet arbeider etter konsensus-prinsippet.
Samarbeidet skal ikke være til hinder for allerede
eksisterende samarbeid eller opprettelse av nye
samarbeidsgrupperinger. Det vil likevel være en
fordel om kommunene bruker de samme person-
ene som sine representanter også i nye sam-
arbeidsfora så langt dette er praktisk mulig. Dette
vil styrke samordningsarbeidet i regionen.

§5  HANDLINGSPROGRAM 

1. Det blir utarbeidet et HANDLINGSPROGRAM,
der hovedvekten blir lagt på å få frem de viktigste
fortrinn/utfordringer for regionen - hvordan man
kan løse disse, og hvem som er ansvarlig for at de
nødvendige tiltak blir satt ut i livet til rett tid m.m.
Handlingsprogrammet revideres hvert 4. år.
Arbeidsutvalget utarbeider forslag til handlingspro-
gram som oversendes kommunene til politisk
behandling. Merknader fra kommunene innar-
beides i det endelige handlingsprogrammet. Der-
som dette ikke lar seg gjøre legges saken fram for
neste kollegiemøte. 

2. Særlig viktig blir det å få frem hvor avhengig
man er av de felles tiltak som må løses for at
regionen kan få en positiv utvikling. 

3. Handlingsprogrammet bør brukes i kommune-
planarbeidet , og som grunnlag for arbeidet i kom-
munale, fylkeskommunale og statlige etater/
sektororgan. Det er viktig å få de sentrale element-
ene i handlingsprogrammet gjort forpliktende ved
at de blir tatt med i de kommunale, fylkeskom-
munale og statlige planer og budsjett som blir
vedtatt.

§6  ARBEIDSPROGRAM

Arbeidsutvalget utarbeider et arbeidsprogram
hvert år. Dette er prioriterte oppgaver tatt ut av
handlingsprogrammet og skal gis særlig oppmerk-
somhet. Arbeidsprogrammet framlegges for
kollegiemøte til godkjenning, i forbindelse med den
årlige evalueringen i februar. Det økonomiske
aktivitetsnivået for kommende år vedtas i samme
møtet.

§7 MØTER I ARBEIDSUTVALGET – KOLLEGIET

1. Som sekretariat skal NNR møte både i kollegiet
og i arbeidsutvalget. PL kan møte som rådgiver.

2. Februarmøtet avholdes i Kristiansund under
operafestukene. De øvrige kollegiemøtene
avholdes på omgang i kommunene. 

3 Stortingsrepresentanter frå vårt fylke, andre
politikere, administrasjon fra stats- og fylkesplanet
og andre kan inviteres til møtene når dette er
ønskelig. Spesielt viktig kan det være å ha god
kontakt med fagetatene på fylkesplanet i det
daglige arbeidet.

4. Sekretariatet, i samarbeid med leder/arbeidsut-
valget, har ansvaret for å invitere de aktuelle
gjestene.

§8 KONTINGENT

Kommunene betaler kontingent i forhold til antall
innbyggere pr. år. Kontingenten skal dekke kost-
nader til tjenester fra sekretariatet, konsulent-
tjenester, gaver, kostnadsdekning for gjester til
møter i kollegiet m.m. I tillegg til disse basis-
kostnadene kan prosjekter finansieres særskilt.
Årsmøtet fastsetter kontingenten.

§9 ÅRSMØTE

Februarmøtet behandler årsmelding, regnskap,
budsjett, arbeidsprogram samt fastsetting av
kontingent.

§10 VALG

Alle valg foretas på høstmøtet i kollegiet.
Hvert 4. år, kommunevalgåret, arrangeres
høstmøtet etter 1. november.

§11 UTSENDELSER FRA KOLLEGIET

Alle utsendelser foretas fra sekretariatet etter
avtalte prosedyrer.

§ 12 UTMELDELSE

Vedtak om utmeldelse må fattes av kommune-
styret i den enkelte kommune og må foreligge til
februarmøtet. Utmeldingen gjelder for året etter.

§ 13 ENDRINGER

Forslag til endringer i vedtektene fremmes for
arbeidsutvalget en -1- måned før Kollegiemøter.

VEDTEKTER 
ORDFØRER- OG RÅDMANNSKOLLEGIET FOR NORDMØRE (ORKidè)
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P ro s j ek te r
UTVIKLING NORDMØRE
Dette prosjektet er inne i sitt siste driftsår, og er gjen-
nomført som en utviklingsavtale mellom Møre og Romsdal
Fylke og ORKidè. Prosjektet startet oktober 2004, og skal
være avsluttet september 2008. Hovedmålet er å øke be-
folkningsveksten på Nordmøre.

Avtalen er retta mot interkommunale samarbeidsprosjekt,
og regionale prosjekt og skal stimulere og utvikle sam-
arbeid mellom kommunene. Den skal styrke og utvikle
samarbeid mellom kommunene på den ene siden, og
næringsliv, kompetanseinstitusjoner og andre parter på nær-
ingsarenaen på den andre siden. 

Prosjektet har prioritert følgende delprosjekter i 2007:

Kulturbasert næringsutvikling
Bygge opp under merkevaren Nordmøre. Det skal skapes et
eller flere image Nordmøre kan være landskjent for. Kul-
turen skal stimuleres i retning næringsutvikling. Kultur blir
et viktig kriterium for etablering og bosetting på Nord-
møre.

Målsettinger:
• Få i gang satt prosjektet "Kultursamarbeid Nordmøre"
Kultursamarbeid Nordmøre er nå en realitet, og har med
seg 13 aktører fra Nordmøre.  Prosjektet har oppstart 1.1.
2008, og prosjektledelsen vil ligge hos Nordmøre Nærings-
råd.  
Dette prosjektet er utarbeidet og forankret i samarbeid
med deltakende aktører.  Derfor ble det kjørt en "work
shop" på Vikaneset som skal gi grunnlaget for hand-
lingsplanen i prosjektet videre fremover. Navnet er endret
til Kultur Nordmøre, og hovedmålet er kompetanseheving.

• Lage en markedsdag for lokalproduserte varer 
Ble arrangert for første gang på torget i Kristiansund lør-
dag 30.juni. 20 lokale produsenter var tilstedet. Målet med
denne markedsdagen var å sette fokus på det som produ-
seres på Nordmøre innen mat- og håndverksprodukter. Det
er laget en egen logo for Nordmørsmarkedet, og t-skjorter
som produsentene fikk.

Miljøfyrtårnsertifisering
Miljøfyrtårn er en offentlig godkjent sertifiseringsordning.
Målet med dette delprosjektet er at Nordmøre skal bli den
beste regionen på miljøfyrtårnsertifisering. For å innfri
dette målet er det vedtatt å miljøsertifisere 30 bedrifter i
regionen i løpet av prosjektperioden. 10 bedrifter er sertifi-
sert ved utgangen av 2007, men flere bedrifter er i gang. 

Omstilling/utvikling Landbruk
Øke kompetansen og bidra til utvikling og omstilling
innenfor landbruksnæringa, for å hindre den sterke ned-
gangen i sysselsettingen og bidra til vekst og utvikling.
Koblet opp mot hovedprosjektet "Utvikling Nordmøre"
skal Omstilling/utvikling landbruk skape gode forutset-
ninger for vekst i befolkningen og utvikling innen nær-
ingen spesielt og regionen generelt. Prosjektleder for dette
delprosjektet er Liv Solemdal fra Bioforsk Tingvoll. I tillegg
til kommunene som har vært med fra starten, Sunndal,
Tingvoll, Halsa, Gjemnes, Eide og Averøy, er Frei og Aure
kommet med i 2007.

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

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

• Bidra til minst 3 etableringer innen nisje/småskala/
økologisk produksjon

Tre av de vi har hjulpet med bedriftsetablering innen lokal
mat/nisje i perioden, har fått positivt svar på søknadene
sine til Innovasjon Norge, og er i ferd med å etablere eller
videreutvikle bedriftene. 

• Bidra til at lokale leverandører av lokalprodusert mat får
avtaler med lokale reiselivsaktører.

Lokal mat inn mot reiselivet begynner nå å gi resultater i
form av leveranser. Produsentene er også blitt mer kjent
med reiselivsbransjen på grunn av presentasjonene og
brosjyremateriell som har vært laget i regi av vårt og and-
res prosjekter. 
Gjennom arrangementene vi har gjennomført eller vært
medarrangør på, har vi bidratt til å styrke nettverkene mel-
lom produsentene og til kompetanseheving. Gjennom råd-



O R K i d é      Å R S M E L D I N G 2 0 0 7 11

giving og faglig informasjon per nett og telefon, har
prosjektet bidratt til bedre kvalitet i bedriftene.

• Leveranser av lokal mat til minst 1 festival
Vi har lykkes godt med å få til et samarbeid med Sunndal
kulturfestival. Festivalen markedsfører lokal mat som en
del av kulturopplevelsen, slik at bruken av lokal mat blir
positivt både for produsentene og festivalen. I forbindelse
med neste års festival har vi diskutert endringer med festi-
valledelsen ut fra årets erfaringer. Dette er vi enige om vil
være positivt både for produsentene og festivalen.

IKT - samarbeidet
Utvikling Nordmøre fungerer som sekretær for prosjekt-
organisasjonen i IKT-samarbeidet.  Dette prosjektet holder
høy aktivitet, og er organisert med mange undergrupper
og prosjekter. Fra årsskiftet vil man etablere IKT ORKidè
etter kommunelovens §27. Formålet med IKT ORKidé vil
være å møte felles IKT-utfordringer for deltakerne gjen-
nom innkjøp, implementering og drift av felles løsninger
som ivaretar kommunenes IKT-behov, imøtekommer myn-
dighetskrav og gir innbyggerne tilgang til døgnåpne kom-
munale tjenester. Videre vil det parallelt bli kjørt prosjekt
som før, men de vil gå over i IKT Drift etter hvert som de er
igangsatt. 

Kompetanseutvikling
Hovedmålet er å skape 3 nye høyskoletilbud på Nordmøre
både innen standardutdanning og spesialfelt vi er gode på
Nordmøre.

Mål for 2007:
• Få igangsatt prosessen med 3 permanente

høyskoletilbud i regionen. 
Dette er et av de delprosjektene vi har vært avhengig av
eksterne faktorer for å komme i mål. Det er ikke kommet
et nytt høgskoletilbud i Kristiansund etter prosjektets opp-
start. Det er viktig å merke seg at vi har fått et eget høg-
skolesenter og at dette vil være et viktig element i dette
arbeidet med å få permanente høgskoletilbud i fremtiden.  

• Studiesenteret.no, få etablert et studiesenter for hele
regionen.

De tre studiesenterene har kjørt en prosess på fremtidig
organisering. Dette arbeidet er avsluttet og resulterte i et
nettverkssamarbeid som fungerer bra.

Felles barnevernssamarbeid
Hovedmål er å videreutvikle og prøve måter å organisere
politisk og administrativt samarbeid på tvers av kommune-
grensene - for å skaffe erfaring med felles løsninger, redu-
sere kostnader, styrke kompetansen og Nordmørsregionen
som helhet. Hvordan man skal angripe dette delprosjektet
videre har vært drøftet under de to siste kollegiemøtene.
Det er konkludert med at dette er et fagområde hvor de
geografiske avstandene er for store til at vi kan samarbeide
hele Nordmøre. Konklusjonen på siste kollegiemøtet var at
når Barnevernssamarbeidet i Kristiansund, Frei og Averøy
trer i kraft 1. januar arrangerer prosjektet et møte hvor
prosessen og løsningen deres blir presentert for de rester-
ende kommunene. Så er det opp til de enkelte kommun-
ene å jobbe for å finne gode samarbeidsløsninger for seg
selv. 
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Utta le l se r  f ra  ORK idé  i  2007 :

Uttalelse vedr. videreutvikling av Kristiansund Sinfonietta.

Til Direktoratet for Naturforvaltning, Landbruksdepartementet og
Miljøverndepartementet.
Vedr. drift av nasjonalparksentra.

Til Helse Midt Norge.
Uttalelse om ambulansetjenesten på Nordmøre.

Til Redningsselskapet.
Vedr. redningsselskapets beredskap i Midt Norge

Til Finansdepartementet og Justisdepartementet.
Endring i revidert nasjonalbudsjett vedr. søk etter savnede.

Til Statsråd Terje Riis-Johansen, Landbruks- og Matdepartementet.
Vedr. endring i organisering av mattilsynet.

Til Møre & Romsdal fylke, samferdselsavdelinga.
Vedr. kravspesifikasjonen fergeanbud Nordmørspakken.

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


