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S t ruk tu rdebat t  og  u tv ik l ingsa rbe id
Året 2006 var året vi hadde et historisk fellesmøte med ROR og året vi
tok sjansen på å være litt kontante mot fylkespolitikere i Sør-Trøndelag
for å sikre at det ikke ble noe krøll med forskotteringa av E39. 2006 var
også året Tustna og Aure slo seg sammen til en kommune. 

Som leder for kollegiet opplever jeg at å få fire ordførere og en råd-
mann på plass til jevnlige AU-møter, er stadig mer krevende. Det sier
noe om fulle dagbøker og mange arenaer. Å samle hele gjengen, skal
selvsagt enda mer til. Da det viste seg at oppsatt kollegiemøte på for-
sommeren kolliderte med invitasjon til kongelig kroningsfeiring i

Nidaros, var det umulig å finne ny dato. Det sier sitt.

Siste AU-møte før jul har det vært tradisjon å møte
styret i Nordmøre Næringsråd til en løs diskusjon og en
julelunsj. Det er også eneste formaliserte treffsted i
året. I 2006 tok leder for styret i Nordmøre Næringsråd
og jeg opp diskusjonen om kommuner og næring på
Nordmøre kan samhandle på en bedre måte og om
styrken i Nordmøres stemme utad. Hva som kommer ut
av disse tankene, må vi over i 2007 for å vite. 

Orkidé-året 2006 var også året midt i Utvikling Nord-
møre, og året vi skiftet prosjektleder fra Linda til
Monika. Et slikt skifte er krevende midt i et såpass "vidløftig" prosjekt. Det tjener
sekretariatet til ære at vi på vei inn i det som er det siste året i utviklingsavtalen,
har full kontroll både på midler og aktivitet. Flaggskipet IKT skal over i faste
former og landbruksprosjektet viser resultat så det monner. Næring/kultur-
prosjektet, der målet er kvalitetsheving av og nettverk mellom alle de flotte
kulturarrangementa våre, er nå klart til oppstart. Det jobbes med å få til et
"Studiesenter Nordmøre" der alle kommuner er knyttet til og kan nyttiggjøre seg
dette desentraliserte undervisningstilbudet, og det er aktivitet for å få lagt et
høyskolestudium innen kulturproduksjon til Kristiansund. Noen flere miljøfyrtårn
skal vi sertifisere før prosjektavslutning, mens barnevern må få full fokus i 2007.
Nå ser det rett og slett bra ut.

Margrete Seter
Leder i ORKidéForsidebilde:

Vinterlandskap fra Bæverfjorden.
Foto: Dag Inge Landbakk
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Hva  e r  ORK idé?
Ordfører- og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) er i 2006 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 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 samar-
beidsformer innenfor felles innkjøp, kart og oppmåling, barnevern, havnesamarbeid og IKT.
ORKidé har sammen med Nordmøre Næringsråd stått bak prosjekter som Heimatt til Nord-
møre, Regionalt Etablerings- og Nyskapingssenter på Nordmøre, Regional utviklingsprogram
for Skjellnæringen 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 analysepro-
grammet: Aure, Averøy, Frei, Kristiansund, Smøla, Tingvoll og Tustna. En innstilling om samar-
beidsoppgaver og organisering 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. Samarbeidet ble utvidet til 9 kommuner og samtlige kommunestyrer
vedtok vedtekter / regler og fullmakter for Ordfører og rådmannskollegiet (ORKidé). I 1992
vedtok Sunndal, Surnadal og Rindal å slutte seg til ORKidé. 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 betydning. Programmet er jevnlig justert, siste gang vedtatt i 2004 med hand-
lingsprogrammet 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 6

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER 2006 2005

DRIFTSINNTEKTER

ORKidé kommunene Amdam Rapport 45 100
Medlemskontingent - 359 508 359 526
Utfakt. Kollegiemøtene -67 200 99 168
Offentlig tilskudd 62 500
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum driftsinntekter -426 708 566 294
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DRIFTSKOSTNADER

Sekretariatsutgifter m/ regnskap 163 226 325 913
Kontorrekvisita / Årsmelding 17 799 21 187
Reise- og deltakerutgifter 11 484 7 052
Møte- og seminarutgifter 12 368 14 968
Gaver 1 694 3 004
Kollegiemøter (inkl. gjester og fellesutg.) 91 018 116 008
Diverse utgifter 2 886 66 311
Kommunestruktur 62 500
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum driftskostnader 300 475 616 943
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Driftsresultat -126 233 -50 649
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tilskudd På tur med Geita -1 425
Finansinntekter -983 448
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Resultat -127 216 -51 626
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

B a l a n s e  p r.  3 1 . 1 2 . 0 6 2006 2005

EIENDELER / OMLØPSMIDLER

Kundefordringer 8 587 20 387

Bankinnskudd 163 281 35 232

Sum omløpsmidler 171 868 55 619
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum eiendeler 171 868 55 619
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 01. 01 -6 614 58 240

Resultat 31.12. -127 216 -51 626

Egenkapital 31.12 -133 830 6 614

Leverandørgjeld -38 038 49 005
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sum egenkapital og gjeld -171 868 55 619
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ORK idé -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:

Lars Løseth og Amfi, Surnadal 2006

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

Lars Løseth og Amfi
ble tildelt ORKidé-
prisen for 2006.



O R K i d é      Å R S M E L D I N G 2 0 0 66

Arbe id su tva lg
Arbeidsutvalget består av fire ordførere, en fra hver av valgkretsene samt en rådmann.
Arbeidsutvalget har hatt 5 møter og behandlet 36 saker i 2006.

Arbeidsutvalget har følgende sammensetning:
Periode 19.11.2005. -  d.d
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.

ADMINISTRASJON/SEKRETARIAT

Nordmøre Næringsråd
Dag Inge Landbakk, sekretariatsleder
Randi Dyrnes, sekretær 
Linda KristinOffenberg,
Prosjektleder "Utvikling Nordmøre"
(permisjon fra 16. juni)
Monika G. Eeg, prosjektleder Utvikling
Nordmøre fra 19. juni

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

Dag Inge Landbakk Randi Dyrnes

Monika G. Eeg Linda K. Offenberg
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Ko l l eg iemøter
Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre har vært samlet på  2 "stormøter"
og har behandlet 12 saker i 2006.

• Kristiansund  18. februar 2006
Årsmøtesaker med årsmelding og regnskap for 2005, samt budsjett for 2006.
Hovedtema : IKT prosjektet / Lansering av ORKidéportalen.
Utdeling av ORKidéprisen 2006.

• Håholmen, Averøy 7. og 8. september 2006
Temaer:
7. september: Historisk fellesmøte mellom ORKidé og ROR (Romsdal Regionråd)
IKT prosjektet, Barnevern, Psykiatri Helse Nordmøre og Romsdal, Samferdsel
Fergefri Stamveg,

8. september: Presentasjon av status i hovedprosjekt "Utvikling Nordmøre".

Fra møtet mellom
ORKidé og ROR,
Håholmen på
Averøy i september.
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Akt i v i te te r  /  hende l se r
Programkomite Nordmørskonferansen 2006
ORKidé er medarrangør for Nordmørskonferansen sammen med Nordmøre Næringsråd.
Konferansen 2006 ble arrangert i Kristiansund den 26. januar 2006 med tema "Fremtidige veier
for Nordmøre". I komiteen for 2006 konferansen deltok Margrete Seter, ordfører i Halsa og Per
Brendskag, rådmann i Smøla, fra ORKidé.

Programkomite Nordmørskonferansen 2007
Programkomiteen for Nordmørskonferansen 2007 har hatt 2 møter i 2006. Fra ORKidè 
deltok Olaug Kadio, rådmann i Tingvoll, og Knut Reinset, ordfører i Sunndal.

Representanter fra ORKidé har deltatt på
følgende møter: 

Evalueringsmøte med Møre & Romsdal fylke
om Utviklingsavtalen 2005

17. januar i Batnfjordsøra. Fra Møre og Roms-
dal fylke møtte Ole Syltebø fra fylkets land-
bruksavdeling, Nils Gunnar Solli fra fylkets
kulturavdeling og Gry Halvorsen fra Regional
og næringsavdelingen. Fra Orkidé møtte

Margrete Seter, leder i ORKide, Nils Martin
Sæther, medlem i AU, Liv Solemdal, prosjekt-
leder for Omstilling/utvikling landbruk og
Dag Inge Landbakk, sekretariatsleder.

Mørekonferansen

Rica Seilet i Molde 29. november. Arrangør
Møre & Romsdal fylke. Representanter fra
samtlige kommuner var tilstede.

Møte med kommunestyrene på Nordmøre

Prosjektleder Linda Offenberg og sekretariats-
leder Dag Inge Landbakk holdt informasjons-
møter i kommunestyrene i 9 av 13 kommuner i
løpet av høsten 2005. I 2006 møtte de Kristian-
sund kommunestyre den 14. februar. Dette som
et ledd i å informere og forankre ORKide og
prosjektene i alle kommunene.

Møtev i rk somhet
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§1 NAVN - MEDLEMSSKAP

Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre, kalt
ORKidè, har kommuner som medlemmer.
Deltakere i kollegiet er ordfører og rådmann fra
hver av medlemskommunene. Møter i kollegiet
avholdes 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/konkrete
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, Frei, Gjemnes og Eide
2. En fra Aure, Halsa, Smøla og Tustna.
3. En fra Kristiansund 
4. En fra Sunndal, Surnadal, Tingvoll og Rindal

1 Det velges en leder blant de politiske represen-
tantene.  Leder velges for et år. Kristiansund
kommune innehar nestledervervet som fast
ordning. 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 arbeidsut-
valget skal være samme personene. Beslutninger
kan fattes angående valg, vedtekter og arbeids-
program når 2/3 av kommunene er tilstede.

2 Kollegiet delegerer sine fullmakter til
arbeidsutvalget, mellom møtene i kollegiet, i den
utstrekning dette er formålstjenlig. Arbeidsutvalget
er beslutningsdyktig 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 per-
sonene som sine representanter også i nye
samarbeidsfora 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 handlings-
program som oversendes kommunene til politisk
behandling.  Merknader fra kommunene innar-
beides i det endelige handlingsprogrammet.
Dersom 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 eleme-
ntene 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
oppmerksomhet. 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
operafestuken.  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/arbeids-
utvalget, har ansvaret for å invitere de aktuelle
gjestene.

§8 KONTINGENT

Kommunene betaler kontingent i forhold til antall
innbyggere pr. år.  Kontingenten skal dekke
kostnader til tjenester fra sekretariatet,
konsulenttjenester, gaver, kostnadsdekning for
gjester til møter i kollegiet m.m.  I tillegg til disse
basiskostnadene 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)



O R K i d é      Å R S M E L D I N G 2 0 0 610

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
ORKidé. Linda Kristin Offenberg er ansatt
som prosjektleder. Monika G. Eeg har fungert
som prosjektleder siden 19. juni da Linda
Kristin har ett års permisjon. Hovedprosjektet
Utvikling Nordmøre har prioritert følgende
delprosjekter i 2006:

1. Kulturbasert næringsutvikling

Hovedmålet er å skape ett eller flere image
Nordmøre kan bli landskjent for, samt stimu-
lere kultur i retning næringsutvikling. I 2006
har prosjektet sett på muligheten til å få til et
kultursamarbeid som skal være med på å
styrke hver enkelt festival og kulturarrangør.
En samordning og utvikling på dette
området skal også bidra til å gjøre en samlet
region mer synlig.

2. Miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn er en offentlig godkjent sertifi-
serings ordning. Nordmøre skal bli den beste
regionen på Miljøfyrtårnsertifisering hvor
målet er 30 bedrifter i prosjektperioden. Det
er inngått en regionavtale og 10 bedrifter er
så langt sertifisert, samt at flere bedrifter er i
gang med sertifiseringsprosessen.

3. Omstilling/utvikling landbruk

Hovedmål er å øke kompetansen og bidra til
omstilling og utvikling innenfor landbruks-
næringen. Målet er å etablere 3 nye pro-

sjekter innenfor grønn omsorg eller annen
nisjeproduksjon. Liv Solemdal fra Bioforsk
Tingvoll er  prosjektleder. Prosjektet har nådd
det oppsatte målet med etablering av minst 3
nye bedrifter. Arbeidet har hatt særlig betyd-
ning for enkelte produsenter som ønsker å
etablere Inn på tunet. 

4. Interkommunalt IKT-samarbeid 

Hovedmål er å bygge ut bredbånd til alle be-
drifter og husstander i Nordmørskommunene
innen 3 år, og etablere en felles portal for de
12 ORKidé kommunene samt Romsdalskom-
munene Nesset og Fræna. Orkidéportalen ble
lansert 25. januar 2006. I dag har flertallet av
næringsliv og befolkning fått et bredbånds-
tilbud med god kapasitet. Orkidé ble valgt ut
som en av fem regioner til å delta i eBygg
2009 som utløste ca. kr. 2 mill i Høykom mid-
ler fordelt på 2006 og 2007. Hensikten er å
optimalisere dagens løsninger og høste erfar-
inger.

5. Felles plankontor HAST kommunene

Målet er å øke fagkunnskap og tilgjenge-
lighet for brukerne i kommunene. Prosjektet
startet i 2001, og oppgaven i 2006 har vært å
etablere et samarbeid innenfor plan- og
kommunalteknikk. Planene om et felles plan-
kontor er lagt bort og prosjektet slås sammen
med IKT prosjektet da eBygg2009 dekker
flere av de aktuelle fagområdene.  Dette vil
avklares nærmere i kommunene i løpet av
2007.
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6. Felles barnevernssamarbeid på Nordmøre

Hovedmål er å videreutvikle og prøve måter
å organisere politisk og administrativt samar-
beid på tvers av kommunegrensene – for å
skaffe erfaring med felles løsninger, redusere
kostnader, styrke kompetansen og Nordmørs-
regionen som helhet. Arbeidet med å kart-
legge behov er påbegynt i 2006.

7. Kompetanseutvikling

Hovedmål er å skape 3 nye høyskoletilbud på
Nordmøre både innen standardutdanning og
spesialfelt vi er gode på  Nordmøre. Deretter
etablere ett nytt tilbud i Kr.sund fra høsten
2005 /vår 2006 samt etablere Midt i Norden
(MiN) som et tilbud i minst 2 kommuner. Det
har fra Kr.sund kommunes side vært arbeidet
med å få til et høyskolesenter i Kristiansund
etter at en utredning om saken ble presen-
tert i mai. Prosjektet har jobbet med mulig-
hetene for å få lagt et høyskoletilbud innen
kulturnæringer lagt til Kristiansund,  og har

gjennomført flere møter med Høyskolen i
Volda og Høyskolen i Molde om saken. Det
har også vært arbeidet med  et «Studiesenter
Nordmøre» der kommunene kan nyttiggjøre
seg et desentralisert studietilbud.
Arbeidet fortsetter i 2007.
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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  2006 :

Uttalelse: Statsråd Odd Roger Enoksen Olje- og energidepartementet
Kraftsituasjonen i Møre og Romsdal

Uttalelse: Fylkesordfører Tore Sandvik Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Fylkeskommunal forskottering av E39, parsellen
Renndalen-Staurset.

Uttalelse: Uttalelse fra arbeidsutvalget i Orkidé vedr. sluttrapport og
gjennomføring av utbygging av kultur- og næringssenter
på Edøya i Smøla kommune.

Uttalelse: Styrene Helse Nordmøre og Romsdal HF og i Helse Midt-
Norge. Støtte til etablering av døgntilbud for mennesker
med sykelig overvekt.

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

Uttalelse: Støtte til Smøla Rehabilitering sine planer om et
rehabiliteringssenter for rusmisbrukere på Smøla.

Uttalelse: Støtte til Prosjekt Svanviken i Eide kommune sine planer
om et attførings- og habiliteringstilbud. 

Uttalelse: Medlemmer i utdanningsutvalget i Møre og Romsdal fylke
Vedr. PP tenesta for vidaregåande opplæring.

Imarsundsambandet ble
ferdig ved utgangen av
2006 og offisielt åpnet den
15. januar 2007. Sambandet
knytter nordre Nordmøre
tettere sammen med fergefri
forbindelse mellom Aure og
Tustna og innkortet ferge-
samband fra Smøla til fast-
landet (Edøya–Sandvika).
(Foto: Terje Holm)


