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1 Organisering 

1.1 Kollegiemøtet 
Kollegiemøtet er regionrådets øverste organ. Her møter ordførere og rådmenn fra hver av 
deltakerkommunene.  I 2014 har det bestått av:  

Kommune Ordfører  Rådmann 

Aure Ingunn Golmen (SP) Martin Olav Folde 

Averøy Ann-Kristin Sørvik (SP) Knut Mostad  

Eide Ove Silseth (H) Ole Bjørn Moen 

Gjemnes Odd Steinar Bjerkeset (KRF) Birgit Eliassen 

Halsa Ola Rognskog (SP) Peter Ardon 

Kristiansund Per Kristian Øyen (A) Just Ingebrigtsen 

Rindal Ola Heggem (SP) Birgit Reisch 

Smøla Roger Osen (A) Kirsten S. Skaget 

Sunndal Ståle Refstie (A) Per Ove Dahl 

Surnadal Mons Otnes (A) (tom 31.august) 
/Lilly Gunn Nyheim (A) 

Knut Haugen  

Tingvoll Peder H. Aasprang (SP) Olaug Haugen 

 
I 2014 har det vært avholdt 5 møter i kollegiet:  
15. februar, Rica Hotel, Kristiansund  
14. mars, Kristiansund Rådhus, Kristiansund 
12. og 13. juni, Angvik Gamle Handelssted, Gjemnes 
22. august, Thon Hotel Vårsøg, Surnadal  
13. og 14. november, Averøy kommunehus og Håholmen Havstuer, Averøy 
 

1.2 Arbeidsutvalget  
Arbeidsutvalget (AU) består av fire ordførere, en fra hver av valgkretsene og to rådmenn. Møre og 
Romsdal fylkeskommune har fast observatør i AU.   
 
Arbeidsutvalget besto frem til 13.november av: 
Ingunn O. Golmen, leder              med vara  Roger Osen   
Per Kristian Øyen, nestleder   med vara Line Hoem (permisjon fra 1.oktober)  
Ann-Kristin Sørvik   med vara Odd Steinar Bjerkeset 
Ståle Refstie    med vara  Peder Aasprang 
Olaug Haugen (permisjon fra 13.juni)     med vara Kirsten S. Skaget  
Peter Ardon    med vara  Birgit Eliassen 
 
Etter valget 13.november har arbeidsutvalget bestått av: 
Ingunn O. Golmen, leder              med vara  Roger Osen      
Per Kristian Øyen, nestleder   med vara Kjell Neergaard  
Ann-Kristin Sørvik          med vara Odd Steinar Bjerkeset  
Ståle Refstie     med vara Peder Aasprang  
Kirsten S. Skaget              med vara Knut Haugen  
Birgit Eliassen    med vara  Knut Mostad   
 
Observatør Møre og Romsdal fylkeskommune:  
Eivind Vartal Ryste   med vara  Ole Helge Haugen 
 
 



 

 

1.2.1 Saker for året 2014  
I 2014 har Arbeidsutvalget hatt 12 møter og behandlet 104 saker. Noen av sakene har vært høyt 
prioritert for regionrådet og gått igjen på flere av møtene; 
 Fremtidens ORKidé 
 Ny sykehusstruktur i Nordmøre og Romsdal, en statusorientering har vært gitt på hvert møte. En 

viktig sak som har vært høyt prioritet gjennom året.  
 Kommunereform 
 Sjøområdeplan 

1.3 Administrasjon  
Administrasjonen har stått for innkalling til møtene, satt opp saksliste på vegne av leder for 
regionrådet, saksbehandlet, skrevet protokoller og uttalelser, og ad hoc-aktivitet når det har vært 
behov.  Arbeidet har i 2014 vært utført av Heidi Jørgensen Gjersvold og Monika Eeg. 

1.4 Rådmannsmøte  
Det har vært avholdt et møte i 2014, i forkant av kollegiemøtet i februar. Eget forum for rådmenn i 
forkant av kollegiemøtet ble etablert i 2011. Hensikten med møtet er å komme sammen og dele 
erfaringer, utfordringer og muligheter.  
 

2 ORKidé prisen 
ORKidé prisen er en utmerkelse som deles ut en gang i året under Nordmørskonferansen i 
Kristiansund. Juryen består av Arbeidsutvalget til ORKidé. Prisen kan gis til enkeltpersoner, bedrifter, 
kommuner, samarbeidsgrupper og organisasjoner som på en utmerket måte har bidratt til 
gjennomføring av tiltak i henhold til prisens formål, som er å motivere til en særlig innsats for tiltak 
som kommer hele Nordmørsregionen til gode på følgende områder: 
 

 Næringsutvikling 

 Kompetanseutvikling 

 Bedriftsutvikling 

 Positivt 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.  

 

I 2014 ble prisen tildelt SUS i Gjemnes med arrangementet Dyregod-dagane.  De fikk prisen på 
grunn av at arrangementet har dyr og landbruk i fokus, noe som er med på å skape en positiv 
holdning for landbruket og bygdenæringene i hele regionen.  Det var ca 18 000 besøkende innom på 
de 3 dagene arrangementet varte i 2013.  Godt besøk og en enorm dugnadsinnsats gjør at Dyregod-
dagane er blitt et av de store fyrtårnene når det gjelder merkevare- og omdømmebygging i vårt 
distrikt. 
 
 

3 Prosjekter 

3.1 Fremtidens ORKidé 
Hovedmålet for prosjektet er å kartlegge mulighetene for regionalt samarbeid på Nordmøre i tiden 
framover for å sikre en helhetlig utvikling av Nordmøre.  
 
Telemarksforskning utarbeidet på oppdrag fra ORKidé en rapport som tar for seg dagens situasjon i 
ORKidé, og vurderer ulike utviklingsmuligheter fra ORKidé framover. Rapporten ser blant annet på 
organisering, styringsmekanismer, samarbeidsoppgaver og økonomi, og vurderer «Fremtidens 
ORKidé» ut fra 4 ulike utviklingsmodeller. Rapporten ble presentert våren 2014.  



 

 

 
I etterkant satt arbeidsutvalget i ORKidé ned en arbeidsgruppe bestående av tre rådmenn som fikk i 
oppdrag å utarbeide saksfremlegg, med tilrådning om veien videre.  Arbeidsgruppen bestod av Peter 
Ardon, rådmann i Halsa, Birgit Eliassen, rådmann i Gjemnes og Kirsten S. Skaget, rådmann i Smøla. 
 
Forslag til fremtidig organisering har vært til behandling i alle kommunene, og på bakgrunn av 
vedtakene der vil man i 2015 legge opp til at endringene trer i kraft fra høsten 2015.  
 

3.2 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 tre faste ansatte som drifter samarbeidet sammen med 
personer fra kommunene.  
 

Sentralt i 2014 har det vært arbeidet med en reorganisering av IKT Orkidé. Forslag har vært ut til 
høring i alle kommunene og i løpet av 2015 vil man ta stilling til fremtidig organisering.  
 
Det utarbeides egen årsmelding fra IKT ORKidé. 
 

3.3 Interkommunalt tilsyn etter Plan og Bygningsloven 
Kristiansund kommune er med som vertskommune, og de resterende kommunene er; Aure, Averøy, 
Halsa, Eide, Gjemnes, Sunndal, Surnadal, Smøla, Rindal og Tingvoll.  
 
Målet er å løse kommunenes oppgaver når det gjelder krav til tilsyn og ulovlighetsoppfølging.   
Det er ansatt en jurist med tilholdssted Kristiansund kommune, som skal gjennomføre tilsynene.  
 

3.4 Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre 
Prosjektet er inne i sitt andre år, det er estimert ferdig i august 2016 etter at det ble utvidet med 1 
år. Prosjektet gjennomføres for å kunne kjøre en helhetlig og økosystembasert / bærekraftig 
planleggingsprosess. Prosjektet har som mål å få laget en regional plan for bruk av sjøareal på 
Nordmøre for et sammenhengende og dynamisk fjord- og kystsystem for 11 kommuner. Det har vært 
betydelig aktivitet i prosjektet, der arbeidsgruppen samles ca 1 gang i måneden for å gjennomgå 
status og trekke opp arbeidsoppgaver.  
 

  
 
I møtene i arbeidsgruppen har vi fått inn fagpersoner til å forelese om konkrete temaer: 

Møter i Arbeidsgruppen Tid Sted

Møte nr 1 Tingvoll 28.aug.13 Tingvoll

Møte nr 2 Kristiansund 06.nov.13 Kristiansund

Møte nr 3 Nesset 15.jan.14 Eidsvåg

Møte nr 4 Eide 19.feb.14 Eide

Møte nr 5 Gjemnes 19.mar.14 Batnfjordøra

Møte nr 6 Averøy 10.jun.14 Bruhagen

Møte nr 7 Sunndal 17.sep.14 Sunndalsøra

Møte nr 8 Surnadal 23.okt.14 Skei

Møte nr 9 Aure 19.nov.14 Aure

Prosjektleder og Arbeidsgruppen har 
hatt 9 plenumsmøter hittil, 
Representanter for Møre og Romsdal 
Fylkeskommune sin Plan- og 
analyseavdeling var tilstede på de 
fleste av møtene. Møtene rulleres 
mellom kommunene. 
 



 

 

 Seniorforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) Peder Fiske om «Vill-laks og vill 
sjøørret: forvaltning og trusler» 

 Regiondirektør Knut Hjelt i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforbund (FHL): foredrag der 
«Oppdrettsnæringens og dens arealbehov settes i fokus». 

 
Følgende fagtemaer har blitt viet mest interesse i 2014: 

 Oppdrett og ifm det: rømminger, lakselus, medisinbruk og forurensning,  

 Vill-laks og vill sjøørret, problemstillinger mht rømt oppdrettsfisk og lakselus 

 Arealbehov og arealbruk i oppdrett og fiskerier 

 Sjøarealer i kommunenes arealplaner 

 Arbeidsplasser relatert til sjøområder på Nordmøre 

 Få på plass en digital dataløsning for databaser som er relevante for dette prosjektet. 
 
Formelle avklaringer: 
Forslag til planprogram: 

 Gjennomgått i Planforum,  

 Behandlet i ORKidé: 9. mai 2014. 

 Behandlet i de 11 kommunene: Juli 2014. 

 Dokument til offentlig ettersyn 8. juli til 15. sept. 2014.  

 Uttalelsesfrist 15. sept. 2014 

 Behandlet i ORKidé 6. oktober 2014 og sendt til de 11 kommunene. 

 Endret Forslag til Planprogram sendt til de 11 kommunene. 
 
Vedtatt planprogram: 

 Endret og ferdig Planprogram ble vedtatt i 11 kommuner i kvartal 4 2014 
 
Forslag til plan: 

 Planarbeidet startet opp høsten 2014. 
 
Prosjektleder har vært på 22 møter og holdt 14 foredrag i møter med næringer, fiskarlag, 
oppdrettsorganisasjoner, kommuner og andre interessenter i 2014. 
 

3.5 Krafttak 
Formålet med ORKidé Krafttak er å styrke kommunenes gjennomføringskraft innenfor energi- og 
klimatiltak ved innføring og bruk av felles løsninger, kompetansehevingstiltak og utvikling av 
fagsamarbeid. Prosjektperioden er 17.02.12-31.12.15. Kommunene Aure, Halsa, Rindal, Smøla, 
Sunndal, Surnadal og Tingvoll deltok i prosjektet i 2014. Tingvoll Sol- og bioenergisenter, med Turid 
Strøm som prosjektleder, er tillagt ansvaret for gjennomføring av hovedprosjektet. 
 
Det viktigste arbeidet i hovedprosjektet er å finne gunstige finansieringsløsninger for den enkelte 
kommune, eller flere kommuner sammen, for å gjennomføre investeringer som sparer energi og er 
økonomisk lønnsomme.  
 
Gjennomførte aktiviteter: 
Energisparekontrakter (EPC-kontrakter) 
EPC-kontrakter er en måte å gjennomføre energieffektiviseringstiltak med garantert resultat. Det 
inngås en forpliktende avtale mellom kommunen og entreprenøren som gjennomfører tiltak for å 
redusere energiforbruket til kommunen. I avtalen inngår også opplæring av driftspersonellet som 
drifter bygget og brukerne av bygget. Bruk av EPC-kontrakter gir tilgang til gunstig finansiering av 



 

 

investeringer som fører til redusert energiforbruk. Samarbeid mellom kommuner gir mulighet for 
rimeligere løsninger gjennom felles utlysninger av anbud, felles utredninger og gjennomføring av tiltak. 
Videre arbeid med EPC-kontrakter har vært hovedoppgaven i 2014. 
 
I løpet av våren 2014 utførte entreprenørene GK og AF en analyse av relevante bygg og har foreslått 
tiltak for energisparing og beregnet effekten av tiltakene. I løpet av høsten 2014 har de fleste av de sju 
kommunene gjort vedtak om gjennomføring av tiltakspakker. Energieffektiviseringstiltakene blir 
gjennomført i 2015 og 2016. Potensiale for redusert energiforbruk i forhold til dagens forbruk i 
tiltakspakkene kommunene har valgt, varierer fra 16 til 50 % mellom de ulike kommunene. Også i 
denne fasen har Firmaet Siv ing Kjell Gurigard AS bistått kommunene i arbeidet. 
 
Informasjon til barn og unge 
Det er startet et arbeid for å lage et opplegg for informasjon om ulike energisparingstiltak til 
skoleklasser i de sju deltagerkommunen. 

 
Annet  
Prosjektleder har deltatt på temasamling om energi- og klimaplaner i regi av Møre og Romsdal 
fylkeskommune. Prosjektleder har også orientert Kollegiet i ORKidé om EPC-kontrakter.   
 

3.6 Prosjekt brannsamarbeid over kommunegrenser på Nordmøre 
 

Prosjektet ble påbegynt i 2012, og har som mål å klargjøre modeller for et eventuelt 
brannsamarbeid på Nordmøre.  
 
Forprosjektet skulle klargjøre modeller for brannsamarbeid på Nordmøre slik at den enkelte 
kommune selv kan ta stilling til om de er tjent med å formalisere/ etablere brannsamarbeid med 
nabokommune, mellom flere kommuner (regioner) eller ønsker å bli en del av et samlet 
Nordmøre brann- og redningsvesen.  
 
Ingunn Golmen og Peter Ardon har representert ORKidé i styringsgruppen. Forprosjektet er 
avsluttet i 2014, og rapport utarbeidet.   
 
Det jobbes videre for å få til et nettverksamarbeid for brannvernssamarbeid på Nordmøre.  
 
 

4 Andre fokusområder og aktiviteter 

4.1 Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal  
Helse Møre og Romsdal (HMR) har også i 2014 invitert regionrådene til å delta i dialogmøter 
gjennom kommunal referansegruppe i forbindelse med Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal. Fra 
ORKidé har Ingunn Golmen, Per Kristian Øyen og Olaug Haugen deltatt, sekretariatet har deltatt som 
observatør.  
  
Siste halvdel 2014 ble en rekke konsekvensutredninger i forbindelse med etableringen av Sjukehuset 
Nordmøre og Romsdal (SNR) sendt til høring. ORKidé har brukt mye tid og ressurser i denne saken 
gjennom året, både med svar til høringer, representert ved forskjellige møtearenaer som blant annet 
folkemøter og styremøter, med ekstra opptrapping siste halvdel av 2014. 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
Uttalelser sendt i forbindelse med prosessen; 
«Regional konsekvensutredning lokalisering Sjukehuset Nordmøre og Romsdal» 
Helse Møre og Romsdal HF  
«Høringsuttalelse Idefaserapporten.» 
Helse Møre og Romsdal HF  
«Tillitsbrudd i prosessen for nytt fellessykehus» 
Helse- og omsorgsdepartementet, Styret Helse Midt – Norge HF, Helse Midt-Norge HF, Styret Helse 
Møre og Romsdal HF, Helse Møre og Romsdal, Mørebenken, Fylkesting Møre og Romsdal 
«Saksbehandling og prosess vedr lokalisering av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal» 
Kontroll- og konstitusjonsutvalget  
«Krav om åpen høring vedrørende sykehussaken i Nordmøre og Romsdal» 
Kontroll- og konstitusjonskomiteen  
«Uttalelse til sak 2014/95 i ekstra ordinært styremøte HMR 21.12.2014» 
Styret Helse Møre og Romsdal HF  
«Betenkning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal ved advokatfirma Schjødt» 
Kontroll- og konstitusjonskomiteen  
 
Fokuset på sykehussaken vil fortsatt være en stor og viktig sak i ORKidé sitt arbeid. 

4.2 Kommunereform  
ORKidé sin rolle vil være å legge til rette for at kommunene skal drive frem prosessen mest mulig 
koordinert, og bidra til at kommunene gjennomfører nødvendige tiltak innenfor et akseptabelt 
tidsløp. I 2014 har ORKidé jobbet med hva som skal være deres rolle i reformen, og utarbeidet en 
tiltaksplan. Det vil også bli engasjert en prosessleder i 100% stilling fra 2015 som skal ivareta 
regionrådets arbeid. ORKidé søkte midler av Fylkesmannen i Møre og Romsdal til stillingen, midlene 
ble innvilget i 2014. 
 
Møter:  
22.oktober arrangerte ORKidé et felles formannskapsmøte med Nordmørskommunene.  80 personer 
deltok og alle kommunene var representert. 
 
12.desember arrangerte regionrådene i fylket sammen med KS og Fylkesmann et dialogmøte i 
Ålesund. Temaet var å se på hvilke oppgaver kommunene skulle løse og hva som skal være 
regionnivåets fremtidige rolle. Her ble Ekspertutvalgets delrapport og Møreforsknings utredning 
(Amdamrapporten) presentert.  
  
Leder og rådmann i Surnadal har representert ORKidé i en tenketank hos fylkesmann. 

 

4.3 Etablering av samhandlingsutvalg 
 
Under kollegiemøte i februar ble det vedtatt å etablere et samhandlingsutvalg for ORKidé. 
Kommunene ble på bakgrunn av dette invitert til å komme med innspill til formål og mandat, og 
oppnevne en representant til å sitte i utvalget.  
 
Formålet med samhandlingsutvalget er å etablere en arena mellom deltakerkommunene for å øke 
bredden og mulighetene i tilbudet ved interkommunalt samarbeid knyttet til Samhandlingsreformen. 



 

 

Et forum for erfaringsutveksling mellom kommunene, og mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunene.  
 
Mandatet til utvalget er å jobbe med implementering av samhandlingsreformen ut i kommunene, 
samt erfaringsutveksling.  
 
Utvalget består av: 
Benedicte Nyborg, Aure kommune 
Anne Marit Sylthe, Averøy kommune 
Ragnhild Kleive, Gjemnes kommune 
Milly Bente Nørsett, Halsa kommune 
Kjetil Leirbekk, Kristiansund kommune 
Birgit Iversen Eckhoff, Smøla kommune 
Kari T. Korsnes, Sunndal kommune 
Gunhild Eidsli, Surnadal kommune  
Siri Holmeide Vangen, Tingvoll kommune 
 
Utvalget hadde sitt første møte i desember 2014, og konstitueringen vil skje i 2015. 
 

4.4 Felles strategisk Næringsplan 
Det har vært jobbet med en felles strategisk næringsplan for Nordmøre. Under kollegiemøtet på 
Averøy ble det besluttet å legge arbeidet på is i påvente av kommunereformen, men arbeidet med å 
samle næringsressursene skulle fortsette parallelt.  

 

4.5 Samhandling om barn og unge – utfordringer og muligheter 
I samarbeid med Helse Møre og Romsdal, og de to andre regionrådene var vi medarrangør til 
konferansen «Samhandling om barn og unge – utfordringer og muligheter» som ble arrangert på Rica 
Seilet i Molde 11.september.  
 
Konferansen hadde som mål å informere og inspirere til økt satsing på barn og unge, og hvordan vi 
best kan organisere tjenestene med tanke på kvalitet, økonomi og andre ressurser.  

4.6 Fellesmøte med Orkdalsregionen 
Fredag 17.oktober var det fellesmøte mellom ORKidé og Orkdalsregionen på Saga Trollheimen hotell 
i Rindal. Samferdsel og kommunereform var tema som ble diskutert.  

 

4.7 Nordmørskonferansen  
Arrangeres i regi av Nordmøre Næringsråd i samarbeid med ORKidé, og ble i 2014 arrangert torsdag 
23.januar. Årets tema var «Langtidsvarsel»  
 

4.8 Møte mellom fylkeskommunen og regionrådene 
Fylkeskommunen inviterte regionrådene til fellesmøte, hvor man ble orientert om satsingsområdene 
til fylkeskommunen. Leder og sekretariatsleder møtte.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5 Brev og uttalelser sendt fra ORKidé 
Når Hva: Mottaker: 

Februar Statnett sin regions sentral på Sunndalsøra må 
opprettholdes 

Olje- og energidepartementet 
Statnett v/ledelsen og styret 
Mørebenken, Energi og 
miljøkomiteen,  
og Næringskomiteen i Stortinget 

Februar Nordmøre trenger et kulturelt kraftsenter, nytt opera 
og kulturhus i Kristiansund 

Kulturminister Thorhild Widvey 

Februar ORKidé protesterer mot redusert 
ambulanseberedskapen på Nordmøre. 

Ambulanse Midt- Norge HF 

Februar Forslag på styrekandidater til helseforetak eid av Helse 
Midt-Norge RHF 

Helse Midt-Norge 

Mars Finansiering av et likeverdig og robust 
spesialisthelsetilbud til innbyggerne i Møre og Romsdal. 

Helse Midt-Norge 

Mai Høgskolesaken – anmodning til ORKidé Næringspolitisk råd 

Mai Sammenslåing av IKT ORKidé og ROR – IKT Nesset, Eide og Fræna kommune 

Juni Høringsuttalelse til forslag om et enklere tiltakssystem 
tilpasset brukernes behov 

Arbeids- og Sosialdepartementet 

September Regional konsekvensutredning lokalisering Sjukehuset 
Nordmøre og Romsdal 

Helse Møre og Romsdal HF 

September Høringsuttalelse Idefaserapporten. Helse Møre og Romsdal HF 

Oktober Politireform; Ett politi – rustet til å møte fremtidens 
utfordringer. 

Justis og beredskapsdepartementet 
Justiskomiteen 
Politidirektoratet  
Mørebenken 

Desember Forventningsbrev fra kommunene på Nordmøre til 
fylkesmannen i Møre og Romsdal og kommunal og 
moderniseringsdepartementet 

Kommunal – og 
moderniseringsdepartement 
Fylkesmannen Møre og Romsdal 

Desember Tillitsbrudd i prosessen for nytt fellessykehus Helse- og omsorgsdepartementet 
Styret Helse Midt – Norge HF 
Helse Midt-Norge HF 
Styret Helse Møre og Romsdal HF 
Helse Møre og Romsdal 
Mørebenken 
Fylkesting Møre og Romsdal 

Desember 
 

Saksbehandling og prosess vedr lokalisering av 
Sjukehuset Nordmøre og Romsdal 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen 

Desember Krav om åpen høring vedrørende sykehussaken i 
Nordmøre og Romsdal  

Kontroll- og konstitusjonskomiteen 

Desember Brev vedrørende sak 2014/95 i ekstra ordinært 
styremøte HMR 21.12.2014 

Styret Helse Møre og Romsdal HF 

Desember Betenkning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal ved 
advokatfirma Schjødt 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

6 Oppnevnte representanter til å representere ORKidé eksternt: 
Hva Hvem 

Helse Møre og Romsdal HF - Kommunal referansegruppe 
Utviklingsplan 

Per Kristian Øyen, Kristiansund kommune  
Ingunn Golmen, Aure kommune  
Olaug Haugen, Tingvoll kommune 

Regional plan for utvikling av habilitetstjenestene i Midt 
Norge 

Birgit Eckhoff, Smøla kommune 

Ressursgruppa for ungdomsoppfølging i Nordmøre og 
Romsdal 

Just Ingebrigtsen, Kristiansund kommune 

Klinisk utvalg for svangerskap/ fødsel og barsel Siv Kristin Haugen, Kristiansund kommune 
Kirsti Lange, Kristiansund kommune 

Samarbeidsavtalen kommuner/helseforetak Gunhild Eidsli, Surnadal kommune 

IKT Samarbeidsutvalg Steinar Holm, Kristiansund kommune  
Atle Betten, Kristiansund kommune 

Styret i Møre og Romsdal 110-sentral KF Odd Arne Hansen, Tingvoll kommune 
Eilif Magne Leirvik, Sunndal kommune (vara) 

 
 

 
 

 


