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ORKidé – Nordmøre regionråd tidligere Ordfører – og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidè) er
et formalisert samarbeid mellom kommunene på Nordmøre og ble stiftet 20.september 1990.
Navnebyttet skjedde under årsmøte i februar.
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Organisering

1.1 Regionrådet
Regionrådsmøtene er det øverste organ. Her møter ordfører og rådmann, samt én politisk
representant fra hver av deltakerkommunene. Representantene i regionrådet har i 2016 vært:
Kommune
Aure
Averøy
Eide
Gjemnes
Halsa
Kristiansund
Rindal
Smøla
Sunndal
Surnadal
Tingvoll

Ordfører
Ingunn Golmen (SP)
Ingrid Rangøynes (A)
Egil Strand (H)
Knut Sjømæling (SP)
Ola Rognskog (SP)
Kjell Neergaard (A)
Ola Heggem (SP)
Roger Osen (A)
Ståle Refstie (A)
Lilly Gunn Nyheim (A)
Milly Bente Nørsett (A)

Rådmann
Martin Olav Folde
Knut Mostad
Ole Bjørn Moen
Birgit Eliassen
Anita Ørsahl Oterholm
Arne Ingebrigtsen
Birgit Reisch
Kirsten S Skaget
Randi B. Dyrnes
Knut Haugen
Olaug Haugen

Politisk representant
Hanne Berit Brekken (A)
Roald Røsand (V)
Jan Karstein Schjølberg (A)
Tove Karin Halse Lervik
Maritta Ohrstrand (SP)
Magnar Dalsegg (H)
Svein Roksvåg (SP)
Synnøve Helland (SP)
Margrethe Svinvik (SP)
Gunnar Waagen (Krf)

Regionrådet har i 2016 hatt 4 møter og behandlet 27 saker. I tillegg ble det holdt et felles møte med
Orkdalsregionen på Frøya 2-3.juni, hvor region og samferdsel stod på dagsorden i tillegg til å
åpningen av Blått kompetansesenter.

Per Ove Dahl, tidligere rådmann i Sunndal, ble på regionrådsmøtet i juni takket av for sin innsats i fellesskapet.
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1.2 Årsmøte
Ordinært årsmøte ble avholdt 19.februar, hvor man endret navn til ORKidé – Nordmøre regionråd.
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 17.november, hvor valg av ny leder var eneste sak på agendaen.
Roger Osen ble valgt som ny leder i regionrådet etter Ola Rognskog.
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 har bestått av følgende representanter:
Ola Rognskog, leder tom. 17.november
med vara
Roger Osen, leder fom. 17.november
med vara
Kjell Neergaard, nestleder
med vara
Ingrid O. Rangønes
med vara
Med vara
Ståle Refstie
med vara
Birgit Eliassen
med vara
Olaug Haugen
med vara

Roger Osen
Ingunn O. Golmen
Ragnhild Helseth
Egil Strand tom 17.november
Knut Sjømæling fom 17.nov
Milly B. Nørsett
Knut Haugen
Knut Mostad

Observatør Møre og Romsdal fylkeskommune:
Eivind Vartal Ryste
med vara

Ole Helge Haugen

Arbeidsutvalget har i løpet av 2016 hatt 11 møter og behandlet 111 saker.

Siste møte før juleferien her er arbeidsutvalget representert ved; Birgitt Eliassen, Roger Osen, Knut Mostad, Ståle Refstie,
Kjell Neergaard og Ingrid Rangønes.

1.4 Administrasjon
Administrasjonen har stått for innkalling til møtene, satt opp saksliste på vegne av leder for
regionrådet, saksbehandlet, skrevet protokoller og uttalelser, og gjennomført ad hoc-aktivitet når det
har vært behov. Arbeidet har i 2016 vært utført av Heidi Jørgensen Gjersvold og Monika Eeg.
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Fokusområder og aktiviteter

ORKidé – Nordmøre Regionråd har i 2016 arbeidet målrettet med en rekke viktige saker og
prosjekter. Dette har gitt resultater. Ikke minst gjelder dette Regionalt senter for helseinnovasjon og
samhandling (RSHS), hvor prosjektet kom inn på revidert nasjonalbudsjett med 12 mill. kroner.
Videre har man lyktes med å argumentere for at et framtidig DMS i Kristiansund bør inneholde
dagkirurgi og at prosjektet legges til dagens sykehus slik at man kan få en synergi med RSHS. ORKide
har også jobbet for å få politiets lønns- og regnskapstjenester lokalisert til Kristiansund, som en viktig
del av arbeidet med å statlige arbeidsplasser til regionen.
Regionrådet har også bistått kommunene med å gjennomføre kommunereformprosessen på en
planmessig måte og i henhold til oppsatt framdrift, og rådet har i egen regi utredet regionspørsmålet,
til støtte for kommunenes egne vurderinger. I tillegg nærmer felles sjøområdeplan seg avslutning.
Også i andre saker har rådet jobbet politisk og administrativt for at Nordmøres interesser skal bli
ivaretatt.
De største og tyngste sakene regionrådet har jobbet med er:
 Kommunereformen
 Regionreformen
 Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling (RSHS)
 Nærpolitireformen
 Regionrådets strategidokument
2.1 Kommunereform
Arbeidet med kommunereformen startet opp før jul i 2014. I november 2015 hadde
Telemarksforskning levert sin sluttrapport med anbefalinger for ny kommunestruktur på Nordmøre. I
tillegg engasjerte regionrådet firmaet Mind the Gap for å utarbeide en fremtidsanalyse for
Nordmøre. Her forsøkte man å belyse samfunnsutviklingen gjennom å drøfte scenarier for vekst og
utvikling i regionen i et 20-års perspektiv, og hvilke krav dette stiller til kommunene. Den ferdige
analysen ble presentert på Nordmørskonferansen 28. januar, og markerte slutten på utredningene i
regi av regionrådet.
2.1.1 Forhandlingsfasen
Omkring årsskiftet var kommunene dermed kommet over i forhandlingsfasen, som pågikk fra
desember 2015 til mars 2016. Denne munnet ut i intensjonsavtaler for de mest aktuelle
alternativene, hvorav noen inkluderer kommuner i Romsdal og i Trøndelag.








Aure-Halsa-Hemne-Snillfjord
Halsa-Surnadal-Rindal
Kristiansund-Averøy-Gjemnes-Tingvoll-Halsa-Aure(-Smøla)
Averøy-Eide-Fræna (Hustadvika kommune)
Sunndal-Nesset
Romsdalshalvøya + Rauma (Gjemnes kommune deltok her)
Rindal-Agdenes-Meldal-Orkdal-Skaun-Snillfjord

Smøla valgte å tre ut av kommunereformen etter kommunestyrevedtak 18. februar. De gjenværende
kommunene rundt Kristiansund (det såkalte 6K-samarbeidet) fortsatte fram til signert avtale.
Eide kommune meldte seg ut av ORKidé – Nordmøre Regionråd med formell virkning fra februar
2017, og har i 2016 ikke deltatt i felles prosesser i kommunereformen på Nordmøre. Kommunen har
senere gjort vedtak om å slå seg sammen med Fræna.
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I forhandlingsfasen bisto regionrådet med prosesslederstøtte i de fleste forhandlingene, og gjennom
kontaktpersonnettverket der praktiske og prinsipielle spørsmål ble drøftet underveis. Regionrådet
reiste også ut til kommunene og deltok på en rekke folkemøter, orienteringer og workshops i
kommunestyrer.

Seks kommuner signerer intensjonsavtale.

Kommunereform og fylkestilhørighet
Tre av avtalene hadde implikasjoner for framtidig fylkestilhørighet:




I avtalen mellom Aure, Halsa, Hemne og Snillfjord er Hemne nytt kommunesenter. I denne
avtalen ble det ikke tatt endelig stilling til fylkestilhørighet dersom fylkene opprettholdes.
Avtalen mellom Halsa, Surnadal og Rindal forutsatte at den nye kommunen søker om skifte
av fylke, evt. blir del av en ny midtnorsk region dersom det blir regioner i Norge.
I avtalen mellom Rindal og fem Trøndelagskommuner var fylkestilhørighet gitt. Rindal har
uansett vedtak om å søke overflytting til Trøndelag uavhengig av kommunestruktur.

Høring av innbyggerne
Våren 2015 gjennomførte alle Nordmørskommunene bortsett fra Smøla enten rådgivende
folkeavstemning eller innbyggerundersøkelse (noen kommuner hadde begge deler). De fleste gjorde
dette innen felles avtalt frist 25. april, og Romsdalskommunene samt Hemne kommune i SørTrøndelag fulgte samme tidsplan. Resultatene for Nordmøre ble offentliggjort av hver kommune og i
tillegg presentert på felles møte med pressen i Tingvoll 26. april. Gjemnes og Rindal holdt sine
folkeavstemninger i mai/juni, men Gjemnes hadde innbyggerundersøkelse i april.
I slutten av april hadde man dermed et ganske klart bilde av hvor de ulike kommunene sto i
strukturspørsmålet. Det var primært innbyggerne i Kristiansund og Surnadal og deretter Halsa, som
var positivt innstilt til å lage større kommuner. Ønsket om å opprettholde dagens kommuner sto
sterkt i Aure, Sunndal, Tingvoll og Averøy. I Gjemnes kommune var det tett løp mellom å bestå som
egen kommune og å gå inn i en ny kommune, og omtrent like tett mellom alternativene for nye
kommuner.
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Oversikt – folkeavstemninger gjennomført april-juni 2017.
Kommune Oppslutn. Resultat
Kommentarer
Kr.sund
1200
Egen kommune: 13 %
Kristiansund gjennomførte bare
respond. 6K-alternativet: 79 %
innbyggerundersøkelse
Vet ikke: 8 %
Averøy
56,1 %
Egen kommune: 61,5 %
6K: 28 %
Averøy-Eide-Fræna: 10.5 %
Eide
45,8 %
• Egen kommune: 31,6 %
• Averøy, Eide, Fræna: 34,9 %
• Eide og Fræna: 23,5 %
• Romsdalsalternativet: 10 %
Gjemnes
Ny kommune: Nei 51 %/Ja 47 %/Blankt: 2 %
Todelt stemmeseddel1
Hvis ny kommune:
Innbyggerundersøkelsen i april
Molde: 50 %/Kristiansund: 45 %/Blankt: 5 %
viste omtrent det samme bildet.
Tingvoll
46,6 %
Egen kommune: 70,7 %
Innbyggerundersøkelsen ga et litt
6K-alternativet: 24,4%
annet bilde.2
Blankt: 4,8 %
Sunndal
51,7 %
Egen kommune: 77,4 %
Sunndal-Nesset: 22,6 %
Rindal
Ny kommune: Nei 47,2 %/Ja 51,1 %
Todelt stemmeseddel
Hvis ny kommune:
Innbyggerundersøkelsen ga et litt
Orkdalsalternativet: 62 %
annet bilde.3
Halsa, Surnadal og Rindal: 35,6 %
Surnadal
32,5 %
Egen kommune: 38,7 %
Halsa, Surnadal og Rindal: 61,3%
Halsa
60,8 %
Egen kommune: 27,1 %
Innbyggerundersøkelsen ga en
Halsa, Surnadal og Rindal: 18,3 %
lignende tendens, men mindre
Halsa, Aure, Hemne og Snillfjord: 45,6%
forskjell mellom alternativene.
6K-alternativet: 8,8 %
Aure
55,2 %
Ny kommune: Nei 76,4 %/Ja 22, 8%
Todelt stemmeseddel
Hvis ny kommune:
Aure-Halsa-Hemne-Snillfjord: 66,7 %
6K-alternativet : 24,6 %
Blankt: 8,7 %
Smøla
Smøla trådte ut av kommunereformen før innbyggerhøringene.
Vedtak i kommunene
På grunn av resultatet av innbyggerhøringene ble det laget nye intensjonsavtaler for følgende
alternativer
 Kristiansund-Gjemnes
 Molde-Nesset-Gjemnes (Molde hadde allerede en avtale med Midsund)
 Halsa-Surnadal
 Halsa-Hemne-Snillfjord
1

Alle kunne stemme på ja eller nei til en ny kommune og deretter velge hvilket nykommunealternativ de
foretrakk – selv om de hadde stemt nei. Denne framgangsmåten ble brukt i Gjemnes, Rindal og Aure.
2
Innbyggerundersøkelse Tingvoll: Tingvoll alene: 36 %, Tingvoll-Sunndal-Nesset 25 %, 6K-alternativet 32 %
3

Innbyggerundersøkelse Rindal: Rindal alene 37 %, Rindal-Surnadal-Halsa 33 % og Rindal inn i
Orkdalsalternativet 25 %
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Ut fra de framforhandlede intensjonsavtalene gjorde kommunene sine vedtak før 1. juli 2016. Her
var det bare Kristiansund, Surnadal og Halsa som endte opp med et ja til kommunesammenslåing. De
andre kommunene valgte å stå alene. Med positive vedtak også i Hemne og Snillfjord var det dermed
bare Halsa som fikk «match» i kommunereformen av Nordmørskommunene.
Oppfølging høsten 2016
1 juli 2016 utvidet statsråd Sanner fristen for vedtak i kommunene, slik at kommuner som fortsatt
var i prosess kunne gjøre vedtak innen 31. desember 2016 og likevel bli omfattet av
Stortingsproposisjonen våren 2017 – og dermed også få de økonomiske fordelene som var lovet i
kommunereformen.
3. oktober presenterte Fylkesmannen sitt forslag til framtidig kommunestruktur i Møre og Romsdal.
Forslaget pekte mot en framtid med bare 7 kommuner i Møre og Romsdal, og vakte oppmerksomhet
på Nordmøre, blant annet fordi det ville endre størrelsesforholdet mellom Molde og Kristiansund
kommune vesentlig, og fordi det gikk på tvers av vedtaket i Halsa om en sammenslåing med to
trønderkommuner.
På bakgrunn av den forlengede fristen tok Kristiansund kommune initiativ til en ny naboprat med
omlandskommunene i slutten av oktober 2016. Her ble det klart at kommunene ønsket andre
samarbeidsformer enn sammenslåing.
I Halsa ble den nye fristen oppfattet som en mulighet til å se på strukturspørsmålet en gang til. Etter
en underskriftskampanje og et framsatt innbyggerinitiativ om ny behandling valgte kommunestyret å
holde ny rådgivende folkeavstemning 26. september. Denne ga følgende resultat: Halsa som egen
kommune 48,7 %. Halsa sammen med Surnadal 5,3 %. Halsa sammen med Hemne og deler av
Snillfjord 45 %.
Kommunestyret gjorde 15. desember på nytt vedtak om å gå inn i en ny kommune med Hemne og
deler av Snillfjord.
ORKide har i 2015 og 2016 hatt en egen prosessleder, Roland Mauseth, som har bistått kommunene
med arbeidet i kommunereformen.
2.2 Framtidig regionstruktur i Norge og Nordmøres plass i denne
Hvilken region skal Nordmøre høre til i framtiden? Skal Møre og Romsdal deles opp, bestå som egen
region eller gå sammen med andre fylker? Dette var et sentralt tema i samfunnsdebatten i 2016.
Bakgrunnen er regionreformen i Norge, hvor fylkeskommunene skulle gjøre vedtak om ønsket
struktur innen 1. desember 2016.
ORKidé – Nordmøre Regionråd vedtok i juni 2016 å lage en egen utredning om framtidig regiontilhørighet for Nordmøre, som et supplement til fylkesprosessen. For regionrådet var det viktig at
man også belyste alternativer som kunne innebære en deling av Møre og Romsdal, og at det ble satt
fokus på Nordmøre sine strategiske veivalg. Sluttrapporten er brukt som et høringsinnspill til prosessen på fylkesnivå, og som et grunnlag for den enkelte kommune sine vurderinger i regionreformen.
Det har også vært et mål at den skal stimulere til en faktabasert samfunnsdebatt. Derfor har de ulike
delene av utredningen blitt offentliggjort etter hvert som de var ferdige.
Organisering og prosess
Utredningen ble gjennomført i perioden august til oktober 2016. Regionrådets arbeidsutvalg har
vært styringsgruppe, og øvrige kommuner på Nordmøre har vært representert i prosjektgruppen. I
slutt-fasen av arbeidet har ordførerne utgjort en kombinert styrings- og prosjektgruppe. Prosessleder
for kommunereformen ledet også denne prosessen administrativt.
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Utredningen består av flere underlagsnotat og delutredninger fra eksterne instanser:
 Samspleis AS har levert et strateginotat om framtidig samferdselsutvikling
 Telemarksforskning har vurdert tilhørighet til fylke og region ut fra tilgjengelige
undersøkelser
 Nordlandsforskning har utredet maktpolitiske konsekvenser i en egen rapport
 I tillegg har regionrådet gjennomført et innspillseminar med næringslivsaktører på Nordmøre
 Møre og Romsdal fylkeskommune har bistått med statistikk og har også utarbeidet en
oversikt over fylkeskommunens drift og samarbeid med andre fylker
I tillegg holdt regionrådet et innspillseminar med næringslivet og en maktpolitisk fokusgruppe med
ordførerne og representanter for næringsliv. Medlemmer av regionrådet deltok i sonderingsmøter
med Sør- og Nord-Trøndelag. Det har også kommet inn flere uttalelser og innspill til arbeidet.
De ulike delene av arbeidet ble oppsummert i en sluttrapport som ble lagt fram på regionrådsmøtet
28. oktober. Kommunene gjorde her følgende vedtak:
1. ORKidé – Nordmøre Regionråd tar utredningen om framtidig regionstruktur til orientering.
2. Regionrådet mener utredningen viser at Nordmøre kan få en positiv utvikling i en større
region bestående av Trøndelag og hele eller deler av Møre og Romsdal. Dette vil også bli en
slagkraftig region på landsbasis, og den vil kunne ta ansvaret for framtidige og større
oppgaver til det regionale nivået. For et flertall av Nordmørskommunene er dette det
foretrukne alternativet i en ny regionstruktur. Et mindretall* ønsker at Møre og Romsdal
fortsetter som egen region.
3. Dersom Stortinget mener at Møre og Romsdal blir for lite, ønsker Nordmørskommunene
samlet å gå nordover til en midtnorsk region.
4. Utredningen viser også at dagens fylkesgrense utfordrer strukturelle rammebetingelser på
deler av Nordmøre, og at dette er spesielt negativt for de nordlige grensekommunene.
Regionrådet ber om at Møre og Romsdal fylkeskommune innleder tettere samarbeid med
Sør-Trøndelag fylkeskommune på relevante områder, for å bøte på dette, også uavhengig av
endelig resultat i regionreformen.
*Mindretallet består av Sunndal, Gjemnes, Averøy og Tingvoll.
2.3

Samhandlingsutvalget

Samhandlingsutvalget ble etablert i 2014 og har som formål å være en arena mellom
deltakerkommunene for å øke bredden og mulighetene i tilbudet ved interkommunalt samarbeid. I
tillegg til å være et forum som initierer og er pådriver for faglig utvikling og samordning mellom
kommunene når dette er formålstjenlig i forhold til oppgavene som skal løses innen helse og omsorg.
Det kan være oppgaver initiert fra sentrale myndigheter, i samhandling med helseforetaket eller fra
kommunene selv.
Medlemmer i 2016:
Deltakerkommuner
Averøy kommune
Aure kommune
Gjemnes kommune
Halsa kommune
Kristiansund kommune
Smøla kommune
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Tingvoll kommune

Kommunen sin representant
Anne Marit Sylthe
Benedicte Nyborg
Ragnhild Kleive
Gunhild Megård/ Siri Sæterbø
Stein Kulø /Kjetil Leirbekk
Birgit Iversen Eckhoff
Kari Thesen Korsnes
Gunhild Eidsli
Siri Holmeide Vangen

8

Gunhild Eidsli har vært leder av nettverket siden 2015. Sekretæroppgaven har gått på rundgang.
Utvalget har vært aktiv blant annet i arbeidet med samhandlingsavtalene og hatt møte med jevne
mellomrom gjennom året.

2.4

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Arbeidet inn mot SNR – Helse Møre og Romsdal har vært tidkrevende Det har vært, og er fortsatt
viktig at utviklingen av Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling skjer i nært samarbeid
med Helse Møre og Romsdal, og det videre utviklingsarbeidet rundt Sjukehuset Nordmøre og
Romsdal (SNR).
Det har vært to viktige høringssaker i Helse Møre og Romsdal som omfatter SNR prosjektet i 2016,
Orkide har uttalt seg i begge høringene Strategi 2030 og Konseptfasevalg SNR
I uttalen til Strategi 2030 understreker ORKide - Nordmøre Regionråd spesielt at kommunene må
være en viktig og likeverdig part i utviklingen av fremtidens helsetjenester. ORKidé – Nordmøre
Regionråd har gitt tilbakemelding om at kommunene på Nordmøre og i Romsdal i flere år har vært
bekymret for dimensjoneringen av psykiatrien i spesialisthelsetjenesten, og ber Helse Møre og
Romsdal omtale dette i strategien.
I uttalen til konseptfasevalg SNR støtter ORKide alternativ 2A i konseptrapporten med dagtilbud,
poliklinikker og dagkirurgi i eksisterende sykehusbygg i Kristiansund. ORKide har følgende innspill til
konseptfaserapporten:
•
Dagkirurgi må være en del av SNR Kristiansund. Det skaper bedre og tryggere
pasientbehandling, styrker fagmiljø og innovasjonsmuligheter
•
Tilbudet til barn må prioriteres høyere i SNR og en må etableres en fullverdig barneavdeling
på SNR Hjelset
•
Tilbudet innen psykiatri er underdimensjonert i SNR, både innen rehabilitering og utredning.
•
ORKidè-kommunene har signalisert vilje og motivasjon til å være blant de første som tar den
nye Helseplattformen i bruk. SNR må også ta i bruk ny teknologi for avstandsoppfølging.
•
Etablering av distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund, regionalt senter for
helseinnovasjon og samhandling og SNR Kristiansund med dagkirurgi må samlokaliseres i
eksisterende sykehusbygg i Kristiansund
Representanter fra arbeidsgruppen i Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling (RSHS) har
deltatt i arbeidet i forbindelse med DMS delrapport 1 og 2 til konseptfasen SNR og delrapport
prehospitale tjenester. Det har vært arrangert 15 arbeidsgruppemøter med dette arbeidet i 2016,
medlemmene har også bidratt til skriving av de tre rapportene. Representanter fra ORKide har også
deltatt i dialogmøter, referansegruppemøter, kontakt – og oppsummeringsmøter og streamede
styremøter, det er vanskelig å si noe om antall møter til sammen, men det er lagt ned et betydelig
antall timer fra mange ORKide medlemmer og enkelt kommuner inn i dette arbeidet.
Ved styrebehandlingen av konseptvalg for SNR i november i Ålesund, dro to av representantene fra
arbeidsgruppa RSHS ned og overvar møtet. I styrebehandlingene av konseptvalget i HMR og HMN
vedtok begge styrene, enstemmig, å gå inn for alternativ 2A for SNR Kristiansund – dagkirurgi og
poliklinisk virksomhet i dagens bygningskropp.
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3

Prosjekter

3.1 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 syv 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. Vårt IKT samarbeid framstår som et av de best etablerte
IKT samarbeidene i landet.
Velferdsteknologi og samarbeid knyttet til dette fagområdet har vært fokusområde i 2016. I tillegg til
fokus på digitalt førstevalg og selvbetjeningsløsninger for publikum.
Det utarbeides egen årsmelding for IKT ORKidé
3.2

Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre

Prosjektet nærmer seg avslutning etter 3 ½ år. Prosjektperioden var opprinnelig på 2 år fra den 21.
aug. 2013. Det er foretatt to utvidelser av prosjektet, først med 1 år, så med ½ år, og prosjektet
avsluttes 21. februar 2017, dvs totalt 3 ½ år. To tilsvarende prosjekter på sjøområdeplaner - i
Nordland for 13 kommuner og et i Trøndelag for 13 kommuner har begge brukt 3 ½ til 4 år på sine
prosjekter.
Første utkast av hele prosjektet ble overlevert til oppdragsgiver ORKide -Nordmøre Regionråd den 3.
oktober 2016. Alle 11 kommuner vedtok i november-desember 2016 å sende foreliggende planer ut
til offentlig ettersyn/høring med høringsfrist 31. januar 2017. Følgende annonse ble publisert i Tidens
Krav, Romsdals Budstikke, Driva, Nordvestnytt og Aura Avis i desember 2016. Utlysningen ble også
sendt pr e-post til 100 mottakere: departement, direktorater, Møre og Romsdal fylke, Fylkesmannen
i M&R, en rekke statlige tilsyn, F&U-institusjoner, nabokommuner, næringsforeninger, private
selskaper, lag, foreninger og organisasjoner.
3.3

Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling

Heidi Jørgensen Gjersvold har jobbet som prosjektleder, 100 % stilling gjennom hele 2016. Det er
utarbeidet også en egen rapport for Regional senter for helseinnovasjon og samhandling.
I revidert nasjonalbudsjett, juni 2016, ble det bevilget 12 millioner i støtte for det inneværende året
til utvikling og etablering av prosjektet. I regionrådsmøtet i november ble den endelige
organiseringen av Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling vedtatt.
For å løfte og videreutvikle prosjektet ble følgende stillinger lyst ut, for to av stillingene ble
søknadsfristen forlenget til 2.januar 2017:
1. Prosjektdirektør for hovedprosjektet
2. Prosjektleder og daglig leder for velferdsteknologi og responssenter
3. Prosjektleder for området FoU/ innovasjon
Det foreligger planer om flere stillinger etter hvert.
Intensjonsavtaler:
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På høsten startet arbeidet med intensjonsavtaler mellom Regionalt senter for helseinnovasjon og
samhandling og aktuelle aktører. Dette arbeidet følges opp så snart man har fått gjort ansettelser i
de utlyste stillingene, og rammene rundt konseptet er mer tydelig.

Viktige møtearenaer i 2016
California
Prosjektleder var på studiereise til California 7-15.april sammen med flere næringslivs-representanter
fra Kristiansund. Med Fjord Ventures som vertskap fikk de sett, besøkt og lært masse om både
private og offentlige helseinstitusjoner og nye teknologier – og behandlingsformer.
EHIN 2016 – europeisk telemedisinsk konferanse
Konferansen ble avholdt over to dager i Oslo Spektrum, Heidi J Gjersvold og Atle Betten var tilstede
begge dagene, 16. og 17.november. Konferansen er en viktig møtearena, og bør være et fast innslag
til de som jobber videre med dette.
Konstruktive møter med stortingsrepresentanter og statsråd om regionalt senter for
helseinnovasjon og samhandling
Atle Betten og Heidi J Gjersvold var sammen med Finn Backer (KNN) på besøk på Storting til Pål
Farstad (V) og Ketil Kjenset (V) og presenterte Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling
16.november.
Det har i løpet av året vært gjennomført to besøk til statsråd Bent Høie, et i februar og et i desember.
Representanter fra ORKidé, Helseinnovasjonssenteret, Kristiansund kommune, Helse Møre og
Romsdal og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) møtte fredag 2.desember 2016 statsråd
Bent Høie for å gi en oppdatering på arbeidet med å skape framtidens helsetjenester på Nordmøre.
I møtet med statsråd Høie møtte også representanter fra eierstyringen og tre av hans rådgivere.

Delegasjonen besto av fv; Hans Chr Ofstad – HMR, Mikal Gjellan – avtale spes ØNH, Kirsti Sevaldsen – ortoped HMR, Arne
Ingebrigtsen – rådmann KSU, Roger Osen – regionrådsleder, statsråd Bent Høie, Heidi J Gjersvold –
Helseinnovasjonssenteret/KNN, Olaug Haugen – rådmann Tingvoll, Atle Bette – ehelserådgiver/IKT-ORKide og Arne Alnæs –
styreleder KNN.

Samme delegasjon var i møte med medlemmer av Helse- og omsorgskomitéen og
stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet, representert ved Tove Lise Torve, Ingvild Kjerkol, Ruth
Marie Grung og Kari Schrøder samme dag som statsrådbesøket.
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ORKidéprisen

ORKideprisen 2016 gikk til Vinje Ullvarefabrikk AS ved daglig leder og gründer Gunn Anne Lyngstad,
og ble delt ut under Nordmørskonferansen 28.januar.
Dette er juryens begrunnelse:
«Produktene, bedre kjent under merkenavnet
Lanullva, bygger på en spesiell strikkemetode som
mor Britt Lyngstad i sin tid utviklet, og som viste seg
å være en suksess når den ble brukt til undertøy for
fysisk arbeidende under kalde forhold. Fra å være
et enkelt strikkemaskin-foretak på Lyngstad i Eide
kommune har bedriften hatt en fremragende
utvikling og er i dag kjent for sine produkter langt
utover landets grenser.»

Prisen deles ut på bakgrunn av følgende statutter:
 Næringsutvikling
 Kompetanseutvikling
 Bedriftsutvikling
 Postitiv 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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Brev og uttalelser sendt fra ORKidé

Dato

Mottaker

Tema

19.02.16

Politidirektoratet

Lokalisering av politiets lønn og kompetansesenter

06.04.16

Direktør i Helse Møre og Romsdal HF

Regionalt senter for helseinn. & samhandling

06.06.16

Politidirektoratet

Lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap

30.09.16

Helse Midt-Norge

Strategi 2030

14.09.16

Helse Møre og Romsdal HF

Høringsuttale konseptfaserapport SNR

19.10.16

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Høringsuttalelse: Fylkesmannens fremtidige struktur

Nærings og handelsdepartementet

Norsk Lov i norske farvann

Politidirektøren

Uttalelse: Bemanningssituasjonen i M&R politidistrikt

25.11.16
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Representanter i ulike råd og utvalg:
Hva
Nærpolitireformen

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
Kjell Neergaard, Kristiansund kommune
Ola Rognskog, Halsa kommune
Milly Bente Nørsett, Tingvoll kommune
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
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