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Roger Osen  vara Ingunn Golmen 
Kjell Neergaard  vara Ragnhild Helset 
Ståle Refstie  vara Milly B. Nørsett 
Ingrid Rangønes vara Knut Sjømæling 
Birgit Eliassen  vara Knut Haugen 
Olaug Haugen  vara Knut Mostad 
Eivind Ryste  vara Ole H. Haugen 
 
 
 
 
 
Innkalling og saksliste til møte 07/17 i Arbeidsutvalget  
 
Tid:  Fredag 1. september 2017 kl. 0830 – 1200 
Sted: Møterom 3. etg., Kongens plass 1 (KNN sine lokaler) NB! 
 
Det blir lunsj i overgangen til møte i styringsgruppen for Helseinnovasjonssenteret samme sted  
kl. 1200 – 1400.   
 
Saksliste 
Sak 41/17 Orientering om SNR-prosjektet v/prosjektorganisasjonen (kl. 0830 – 0915) 
Sak 42/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 43/17 Godkjenning av protokoll fra møte 2. juni 2017 
Sak 44/17 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 
 
  Drøftingssaker   
Sak 45/17 Statusanalyse Nordmøre  
Sak 46/17 Skisse til Arbeidsprogram Strategiplan 2017/2018  
   
  Vedtakssaker  
Sak 47/17 Sjøområdeplan Nordmøre – utsendelse på 2. gangs høring 
Sak 48/17 Møteplan 2018 
 
Sak 49/17 Eventuelt 
 
   
   
 
Med vennlig hilsen 
ORKidé – Nordmøre regionråd 
 
 
Roger Osen/sign 
Leder 
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Saksunderlag: 
 
Sak 41/17 Informasjon om SNR prosjektet  
                          v/Hans Chr. Ofstad, prosjektleder medvirkning (inntil 45 min.) 
 
Sak 42/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Sak 43/17 Godkjenning av protokoll fra møte 2. juni 2017 
 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra møte 2. juni 2017 godkjennes. 
 
Sak 44/17 Orienteringssaker og saker fra administrasjonen 

  
 "Med kjøtt på beinet - slakterhistorien for Kristiansund og Nordmøre 1800 - 2017" 

o Informasjon om bok til sykehjemmene på Nordmøre v/Andreas Sandvik (15 min) 
 Næringsøkonomisk analyse Nordmøre – omdisponering midler  
 Kom Trainee  
 Status brannvernsamarbeid 
 Dialog Mørebenken 
 
Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 
 
Drøftingssaker   

 
Sak 45/17 Statusanalyse Nordmøre  
 
Arbeidsprogrammet for strategiplan skal konkretisere prioriterte aktiviteter for utvikling av Nordmøre. 
For å ha en felles forankring og oppslutning om arbeidsprogrammet er det viktig at kommuner og 
næringsliv har felles ståsted for status, sentrale utviklingstrekk og muligheter for Nordmøre. Som del 
av en statusanalyse for kommuner/arbeidsregioner/Nordmøre kan fylkeskommunen bistå med 
utarbeidelse av en Styrkeanalyse for Nordmørsregionen som vil belyse utvalgte sentrale trekk innen 
arbeidsmarked og næringsliv, demografi og bostedsattraktivitet. Kombinert med annen kunnskap i 
kommunene vil regionen gjennom et strukturert analyseverktøy kunne tydeliggjøre styrker og 
svakheter som del av grunnlaget for prioritering av innsatsområder og konkrete tiltak i 
Arbeidsprogrammet. Datagrunnlaget for analysen er basert på offentlig tilgjengelig data og kan på en 
enkel måte vise interessante utviklingstrekk over tid.  
 
En styrkeanalyse for Molde-regionen er gjennomført med følgende målevariabler: 
 
Arbeidsmarked og næringsliv 
- Arbeidsplassdekning 
- Næringsstrukturbredde 
- Arbeidsplassutvikling 
- Sysselsettingsutvikling 
- Virksomhetsstørrelse 
 
Demografi 
- Folketallsutvikling 5 år 
- Kvinner per 100 menn i aldersgruppen 20-39 år 
- Forsørgerbyrde for eldre 
- Nettoinnflytting, alle 
- Nettoinnflytting, innenlandsk, foruten innvandrerbefolkningen 
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Bosted 
- Andel barn i barnehage 
- Eneboligpriser 
- Utdanningsnivå 
- Nyetableringsgrad 
- Kommuneøkonomi 
 
For hvert av de 15 målevariablene beregnes en måleindikator som igjen gir en 
indikatorverdi for hvert av de 3 temaene basert på et gjennomsnitt. Til slutt tas et gjennomsnitt av de 3 
temaindikatorene som gir 1 styrkeindikator. Indikatorene er relative tall, dvs. de måler relativ styrke i % 
sammenlignet med alle andre kommuner/BA-regioner.  
 
Kommunene kan vurdere om det er andre offentlige målevariabler som vurderes å være mer relevante 
for ståsted og måling av utvikling. Med utgangspunkt i offentlige tall vil fylkeskommunen ta ansvar for 
å utføre styrkeanalyser for Nordmøre. Fylkeskommunen kan i samarbeid med regionrådet også bistå i 
å innhente og bearbeide andre målevariabler dersom det er ønskelig. Det kan eksempelvis være 
informasjon om lokalt eierskap og statlige/fylkesregionale arbeidsplasser. 
 
For å felles forankring av ståsted for Nordmøre, samt indikatorer for å måle utviklingen over tid, 
anbefales at det gjennomføres en styrkeanalyse for hver enkelt kommune samt bo- og 
arbeidsmarkedsregion på Nordmøre. Det er også ønskelig med en felles analyse for hele Nordmøre, 
og det er dialog med fylkeskommunen på hvordan dette kan løses.  
 
Styrkeanalysen og måleindikatorene vil bli gjennomgått i møtet. I tillegg til å inkludere lokalt eierskap 
og statlige arbeidsplasser i en tilleggsanalyse, hvilke andre indikatorer eller måltall kan være 
interessante? 
 
Resultatene av analysene bearbeides og suppleres med lokal kunnskap for eksempel gjennom 
workshops i møter i Regionrådet samt i dialogen med næringsorganisasjonene. I tillegg vil utfordringer 
og muligheter i sentrale utviklingstrekk i samfunnet generelt, og for vår region spesielt, være en viktig 
del av grunnlaget for prioriteringene fremover. Transportanalysen for Nordmøre vil også inngå i dette 
grunnlaget.  
   
Forslag til vedtak 
Innspill fra møtet tas med videre i konkretisering av Statusrapport Nordmøre.   
Saken legges frem for beslutning i neste møte for regionrådet. 

 
 
Sak 46/17 Skisse til Arbeidsprogram Strategiplan 2017/2018  
 
I forbindelse med utarbeidelse av arbeidsprogrammet er det ønskelig å diskutere noen prinsipper som 
vil ligge til grunn.  
 
 Utviklingsplan for Nordmøre 
Det kan være hensiktsmessig å se helhetlig på utviklingsarbeidet for ORKide-samarbeidet og 
samarbeidspartnere i form av en konkret Utviklingsplan for Nordmøre. I planen defineres de større 
prioriterte samfunnsprosjektene for Nordmøre i et omforent budskap. Dette kan være prosjekter innen 
samferdsel, utdanning, kompetansemiljø og offentlig tjenestetilbud. 
 
 Tidshorisont 
Strategiplan går til 2020 samtidig som den inneholder mål og tiltak som er mer langsiktige. For å ha et 
arbeidsprogram som er mest mulig operativt vil mål og målevariabler innenfor hvert av de fire 
satsingsområde konkretiseres der det er formålstjenlig. I perioden 2020 – 2025 vil det etter planen 
gjennomføres flere prosjekter som er av betydning for realisering av strategiplanen for Nordmøre, 
både positive prosjekter samt utfordringene knyttet til vedtak om utflytting av sykehuset. Det anbefales 
at noen av målene knyttet til strategiplanen settes lengre ut i tid, men med delmål for 2020.  
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 Konkretisering av mål 
Strategimålene 2020 innenfor de fire satsingsområdene konkretiseres der det 
er formålstjenlig: 
  
Indikatorer fra Styrkeanalysen som viser utvikling i relativ styrke.  
 
Innen 1. Vekst og nyskaping kan det være absolutte og relative tall for  

- Befolkningsutvikling 
- Arbeidsplassdekning 
- Antall arbeidsplasser 
- Antall statlige og fylkesregionale arbeidsplasser 

Innen 2. Utdanning og kompetanseutvikling kan tilsvarende knyttes til 
- Utdanningsnivået for høyere utdanning og fagskole 
- Antall stillinger innen offentlige forsknings- og fagmiljø 

 
 Type aktivitet og tiltak 
Noen av tiltakene vil være av mer gjennomgripende karakter, uavhengig av satsingsområdene. Disse 
vil konkretiseres for seg. 
 
Skisse til Arbeidsprogram vil bli lagt frem i møtet som grunnlag for diskusjon.  
 
Forslag til vedtak 
Innspill fra møtet tas med videre i utarbeidelsen av Arbeidsprogrammet.  

 
 

Vedtakssaker  
 

Sak 47/17 Sjøområdeplan Nordmøre – utsendelse på 2. gangs høring 
 
Saksfremlegget er utarbeidet av Tingvoll kommune som vertskommune for ORKide – Nordmøre 
regionråd i dette prosjektet. 
 
Plandokumentene er tilgjengelige på Sjøområdeplan Nordmøre på Tingvoll kommunes hjemmesider 
(www.tingvoll.kommune.no). 
 
Orkidé - Nordmøre Regionråd vedtok 17.10.2016 å oversende forslag til interkommunal 
sjøområdeplan for Nordmøre til politisk behandling i kommunene.  
 
Etter vedtak i alle kommunene lå planforslaget ute til høring og offentlig ettersyn, fra kunngjøring i alle 
aktuelle aviser og på kommunenes hjemmesider, fra 12.12.2016 fram til 31.01.2017. Det ble gitt utsatt 
frist for noen av høringsinstansene. Til sammen kom det inn ca. 60 uttalelser.  
 
Etter at prosjektleder Jens-Eric Eliassen sluttet i stillingen i april 2017 har Tingvoll kommune, som 
vertskommune, hatt ansvar for å ferdigstille sjøområdeplana. 
 
Arbeidsgruppen i Orkidé, som består av planleggere fra alle kommunene, har gjennomgått uttalelsene 
og gitt sine vurderinger for sin kommune. Det er ingen vesentlig uenighet i arbeidsgruppen på de 
overordnede vurderingene i planen, og det er ikke uenighet mellom kommuner som trenger avklaring. 
Plankart er oppdatert, Planbestemmelser og Planbeskrivelse (omtale) er noe omarbeidet og endret, 
samt at det er gjort redaksjonelle endringer. Mindre justeringer vil bli tatt inn ved endelig revisjon av 
dokumentene før endelig vedtak av plan. 
 
Av praktiske hensyn er det laget et eget vedlegg som inneholder et sammendrag av uttalelsene, samt 
arbeidsgruppens vurderinger. Her framgår også hvilke endringer som er gjort med bakgrunn i de 
enkelte uttalelsene. 
 

http://www.tingvoll.kommune.no/filOversikt.aspx?MId1=1187&FilkategoriId=119
http://www.tingvoll.kommune.no/
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Det var innsigelse til planforslaget fra Fylkesmannen, fylkeskommunen, 
Fiskeridirektoratet, Statens vegvesen og NVE.  Det vises også til dialogmøtet 
på fylkeshuset i Molde 09.03.2017 mellom fylkeskommunen, Fylkesmannen, 
Fiskeridirektoratet og kommunene vedrørende innsigelsene. 
 
I hovedsak er alle innsigelser fra statlige og regionale myndigheter tatt til følge 
og innarbeidet i revidert planforslag.  
 
Konsekvensutredningene er revidert, noe som har medført at flere oppdrettslokaliteter er tatt ut fra 
plana, det gjelder i Tingvoll kommune. Her er også enkelte lokaliteter tatt ut etter stor lokal motstand.  
 
De viktigste endringene framgår av tabell under: 
 

Endringer Dokument 
K=Plankart 
B=Planbest.  
O=planomtale 

Merknad/innsigelse 
FM=Fylkesmannen 
FK=Fylkeskomm. 
SVV= Statens vegv. 
FDIR=Fiskeridir. 

Bestemmelse om sikkerhet ved inngrep i sjøbunnen B pkt. 2.3 NVE 

Bestemmelse om installasjoner under fjordspenn, 
(H740) 

K + B pkt. 4.7 NVE 

Bestemmelse om kulturminner under vann B pkt. 2.4 NTNU 

Bestemmelse om støy i planleggingen B pkt. 2.1 FM 

Bestemmelse om terskelfjorder i Aure og Halsa K + B pkt. 3.1.2 FM 

Beskrivelse av planens samlede virkninger  O Kap. 6 FK, FM 

Kulturminner av stor verdi avsatt, (H730), KU revidert K + B pkt. 4.6 FK 

Bestemmelsessoner fjordkryssinger, Halsafjord og 
Todalsfjord 

K + B pkt. 4. FK, SVV 

Kaste- og låssettingsplasser, bestemmelsessoner K + B pkt. 4.12 FDIR, FM 

Gyte-  og oppvekstområder for uer, blålange og torsk, 
H560 

K + B pkt. 4.4 FDIR, FM 

Ålegress og Koraller, H560  K + B pkt. 4.4 FDIR, FM 

Fiskefelter aktive redskaper avsatt i ytre havområder 
(V), Kristiansund, Smøla og Averøy 

K + B pkt. 
3.1.1.C 

FDIR 

VKA4, VKA5, VKA6, VKA7 og VKA8 i Tingvoll tas ut av 
plana 

K FDIR, FM 

VKA10 Sandvikholmen (utvidelse) i Tingvoll tas inn i 
plan med rekkefølgebestemmelse 

K + B pkt. 3.2 FK 

VKA16 og VKA17 i Tingvoll tas ut av plana K Underskriftsliste 
Vågbø, m.fl. 

VFE12 i Tingvoll tas ut av plana, VKA13 flyttes lengre 
utover i Torjulvågen 

K Torjulvågen bygdalag 

Nytt område «Spesielle hensyn for vern av vill laks og 
sjøørret (jf. pbl. 11-11 nr. 7.» VKA02, VKA03, VKA04 
mm. i Eide kommune 

B pkt. 3.1.1.B. Eide kommune 

Reduksjon av areal til «Spesielle hensyn for vern av vill 
laks og sjøørret (jf. pbl. 11-11 nr. 7)»; VKA02 i Halsa 
kommune utgår fra denne begrensingen i 
produksjonsøkning. 

B pkt. 3.1.1.A. Halsa Næringsforening 
Halsa kommune 

Foreslått utvidelse av oppdrettsformål i Aure 

kommune: ny/utvidet lokalitet Berrøya/Gjerde 280417 

og ny lokalitet Indre- og Ytre Fiskholmen 

(Plankart oppdateres evt. før dokumenter oversendes 

høringsinstansene hvis Aure kommune fatter vedtak 

om dette) 

K + KU SalMar Farming AS 
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Aure kommune vurderer etter innspill fra SalMar Farming AS å foreslå utvidet 
areal til oppdrettsvirksomhet. Det er utarbeidet KU og disse finnes bakerst i KU 
for Aure kommune. 
 
Det pågår også saksbehandling av enkeltsøknader om oppdrettsanlegg etter 
annet lovverk parallelt med sjøområdeplana, herunder lokalitetene «Svanøya» 
og «Brattleia» på Smøla, som ikke ligger inne i planforslaget. 
 
Hver kommune fremmer sjøområdeplanen til politisk behandling for å legge den ut på andre gangs 
høring. Tingvoll kommune som vertskommune står for kunngjøring og utsending og er mottaksadresse 
for alle høringsuttalelser, og kaller inn arbeidsgruppen til nye møter etter fristens utløp og bearbeider 
evt. uttalelser. Planen justeres eventuelt og deretter fremmes planen til endelig behandling i den 
enkelte kommune. 
 

Forslag til rådmannens innstilling i kommunene: 
XX formannskap/planutvalg vedtar i samsvar med PBL § 9-3, jf. § 11-4, at forslag til interkommunal 
plan for sjøområdene på Nordmøre sendes på andre gangs høring og legges ut til offentlig ettersyn i 
minst 6 uker.   
 
Vedtaket forutsetter at Arbeidsutvalget i Orkidé og øvrige kommuner gjør tilsvarende vedtak. 
 

Forslag til vedtak 
Arbeidsutvalget i Orkidé – Nordmøre regionråd mener at revidert planforslag i tilstrekkelig grad tar 
hensyn til innsigelser og merknader ved første gangs høring og at plandokumentene kan sendes på 
andre gangs høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker.  
 
  
Sak 48/17 Møteplan 2018 
 

AU RM Kommentar 

Mørebenken ? Tidlig januar  

Mandag 22. januar  Torsdag 25.1. Nordmørskonferansen 

Fredag 9. februar Fredag 16. februar Operafestukene 

Fredag 2. mars   

Fredag 6. april Torsdag 19. og 
fredag 20. april 

2. påskedag er 2. april  

Fredag 4. mai  Kristi Himmelfartsdag er 10. mai 

Fredag 1. juni Torsdag 14. juni  

Fredag 7. september   

Fredag 5. oktober 18.-19. oktober Budsjett for påfølgende år 

Fredag 2. november   

Fredag 7. desember  Torsdag 6. 12. Desemberkonferansen 

 
 
Sak 49/17 Eventuelt 
   
 
 
 
 


