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ORKidé – Nordmøre Regionråd
ORKidé – Nordmøre Regionråd, tidligere Ordfører – og Rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidè), er
et formalisert samarbeid mellom 10 kommuner på Nordmøre. Regionrådet ble stiftet 20. september
1990 og har som formål at «ORKidé - Nordmøre Regionråd skal gjennom samhandling bidra til positiv
utvikling på Nordmøre og i medlemskommunene. Regionrådet skal være en aktiv pådriver og arbeide
strategisk med samfunnsutvikling i regionen, med vekt på nærings- og kompetanseutvikling,
regionale rammevilkår og samferdsel».
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Organisering

1.1
Regionrådet
Regionrådsmøtet (RM) er øverste organ. Her møter ordfører og rådmann, samt én politisk
representant fra hver av deltakerkommunene. Representantene i regionrådet i 2018 har vært:
Kommune
Aure

Ordfører
Ingunn Golmen (SP)

Averøy

Ingrid Rangønes (A)

Gjemnes
Halsa
Kristiansund
Rindal
Smøla
Sunndal

Knut Sjømæling (SP)
Ola Rognskog (SP)
Kjell Neergaard (A)
Ola Heggem (SP)
Roger Osen (A)
Ståle Refstie (A)

Surnadal
Tingvoll

Lilly Gunn Nyheim (A)
Milly Bente Nørsett (A)

Rådmann
Martin Olav Folde
Håvard Sagli *
Knut Mostad
Berit Hannasvik *
Birgit Eliassen
Anita Ørsahl Oterholm
Arne Ingebrigtsen
Birgit Reisch
Kirsten S Skaget
Randi B. Dyrnes
Knut Haugen
Olaug Haugen
Odd Arild Bugge *

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)
Jørgen Singsdal (SP) *
Margrethe Svinvik (SP)
Gunnar Waagen (Krf)

* Tiltrådte i løpet av 2018.
Rindal kommune inngår i Trøndelag fylke fra 1.1.2019 og har meldt seg ut av regionrådet med
virkning fra 2020.

Regionrådet fra møtet 15. november 2018 i Sunndal
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Regionrådet hadde 3 møter og behandlet 37 saker.
16.02.18

26.05.18

Workshop
14.09.2018

Årsmøte og Regionrådsmøte i Kristiansund Nordmørskveld med Opera «Kiss me Kate» og inviterte
gjester fra innledere og regionrådene i Møre og Romsdal.
Tema/saker:
- Prosjekt statlige arbeidsplasser v/Oddbjørn Vassli
- Organisering av politiets tjenestetilbud på Nordmøre
v/politimester Ingar Bøen
- Klimanettverk ORKide v/Kjetil Tore Fjalestad
- Interkommunalt samarbeid v/Ellen Engdahl
- DMS Kristiansund – invitasjon til kommunene
v/Kjell Neergaard
- Uttalelse SNR og Helseplattformen
v/Birgit Eliassen og Steinar Holm
- Fylkesmannens halvtime v/Lodve Solholm
- Campus Kristiansund v/Roland Mauseth
- Status Nordmøre Brann- og Redningssamarbeid
v/Karl-Kjetil Skuseth

Roger Osen takker av Olaug Haugen
for mange års innsats for Nordmøre.

Regionrådsmøte i Surnadal, - Vårsøghelg og Kleivakveld
Tema/saker:
- Kultursamarbeid på Nordmøre med utspring i nytt Opera- og kulturhus
v/Eigunn Sætre og
- IKT Orkide – ny organisering v/Steinar Holm og Karl-Kjetil Skuseth
- «Nordmøre fremover» – innspill fra lokal media og med ungdommelig blikk
o Driva v/Sigmund Tjelle og Tidens Krav v/Tore Dyrnes
o Ungdomspanelet i Møre og Romsdal
v/ Ole August Iversen og Ole Stensby
o Kom Trainee v/Benedicte Randers
- Debatt v/Svein Sæter og Mons Otnes
- Forslag til ny havne- og farvannslov v/Roger Osen
- E39 Betna – Stormyra v/Roger Osen og Ola Rognskog

Tema «Nordmøre fremover» - oppfølging fra møtet i Surnadal
Innledere:
- Den demografiske utviklingen mot 2020
v/Ole Helge Haugen
- Utfordringer og veivalg på Nordmøre med tolkning av
potensial for utvidet samarbeid v/Geir Vinsand, NIVI
Analyse
- Møre og Romsdal 2025 v/ass. fylkesmann Rigmor Brøste
- Workshop – basert på spørreundersøkelse til
regionrådet i forkant
o Største utfordringer for Nordmøre
o Prioriterte fokusområder for regionrådet
o Regionrådets rolle og organisering
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15.11.2018/
16.11.2018

1.2

Regionrådsmøte Sunndal
Tema/innledere:
- Status Helseplattformen v/Tor Erling Evjen, Trondheim kommune
- Oppfølging av vannforskriften v/Håkon Slutaas, MR fylkeskommune
- IKT Orkidé – fremtidig organisering v/Steinar Holm, daglig leder
- Trafikkanalyse Nordmøre – veien videre v/Olav Ellevset, Samspleis AS
- Aktuelle uttalelser:
o Forslag om sammenslåing av fødeavdelinger
o Nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene
o Omorganisering av Norges Idrettsforbund
o Nye oppgaver til nye regioner
o Reduksjon av regionale utviklingsmidler
- Valg: Leder, nestleder og 2. vara rådmann samt vara til felles samferdselsgruppe
- NAV i en ny tid – v/fylkesdirektør Stein Veland
- Prosjekt plansamarbeid på Nordmøre
- Fremtidig rolle og organisering av regionrådet
- Hovedpunkter Arbeidsprogram 2019

Årsmøte

Ordinært årsmøte ble avholdt 16. februar 2018 hvor blant annet vedtektene ble oppdatert i forhold
til;
- Finansieringsmodell «Agdenes-modellen»
- At 2. vara fra samme valgkrets kan innkalles for politiske representanter i AU
1.3

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget har i løpet av 2018 hatt 9 møter og behandlet 90 saker.
Arbeidsutvalget (AU) består av fire ordførere, en fra hver av valgkretsene og to rådmenn. Møre og
Romsdal fylkeskommune er fast observatør i AU.
Det velges politisk representant med vara fra hver av valgkretsene:
1.
2.
3.
4.

En fra Averøy, Gjemnes og Tingvoll
En fra Aure, Halsa og Smøla.
En fra Kristiansund
En fra Sunndal, Surnadal, og Rindal

Ved årsslutt bestod Arbeidsutvalget av følgende representanter:
Medlem
Kjell Neergaard, leder
Ingrid O. Rangønes, nestleder
Roger Osen
Lilly Gunn Nyheim
Birgit Eliassen
Knut Haugen
Observatør:
Eivind Vartdal Ryste

Vara
Ragnhild Helseth
Knut Sjømæling
Ingunn O. Golmen
Milly B. Nørsett
1. Randi Dyrnes
2. Håvard Sagli
Ole Helge Haugen

Roger Osen takker rådmennene
Knut Mostad og Kirsten Stensø
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Skaget for innsatsen for Nordmøre.

Det ble gjort følgende endringer i AU og valgkomiteen i 2018:
Årsmøte 16.2.18
Lilly Gunn Nyheim ble nytt medlem for Ståle Refstie som ble vara.
Knut Haugen ble nytt medlem etter Olaug Haugen.
Randi Dyrnes ble valgt som ny 1. vara for rådmennene.
Regionrådsmøte 15.11.18
Kjell Neergaard overtok som leder for Roger Osen.
Ny nestleder ble Ingrid O. Rangønes.
Håvard Sagli blir 2. vara rådmann etter Knut Mostad.

1.4

Valgkomite

Frem til 16.2.18
Knut Mostad, leder
Kjell Neergaard
Lilly Gunn Nyheim

Lederskifte i november:
Kjell Neergaard overtar etter Roger Osen

Frem til 15.11.18
Knut Mostad, leder
Lilly Gunn Nyheim
Knut Sjømæling

Fra 15.11.18
Lilly Gunn Nyheim, leder
Knut Sjømæling
Odd Arild Bugge

Valgkomiteen velger selv sin leder.
1.5

Administrasjon

Ellen Engdahl har vært daglig leder i full stilling i 2018. Daglig leder har stått for administrasjon og
saksbehandling knyttet til møter i Arbeidsutvalget og Regionrådet, organisert andre møter for
regionrådets medlemmer, utformet uttalelser, utarbeidet Arbeidsprogrammet, tatt initiativ til
oppstart og oppfølging av saker, og gjennomført ad hoc-aktivitet ved behov.
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ORKidéprisen

ORKidéprisen 2018 gikk til Musikkspillet Lady Arbuthnott – fruen på Elverhøy v/JazzåTeateret
Produksjon. Produsent Tommy Fossum mottok prisen som ble delt ut under Nordmørs-konferansen
25. januar.
Juryens begrunnelse:
Musikkspillet om Lady Arbuthnott er et kulturelt
fyrtårn på Nordmøre.
Det viser at store opplevelser kan skapes i
samarbeid mellom profesjonelle utøvere og lokale
amatører og imponerende dugnads-innsats.
Musikkspillet skaper felles stolthet og er en
kulturtradisjon som binder regionen sammen.

Roger Osen overrekker ORKidéprisen til Musikkspillet Lady
Arbuthnott representert ved produsent Tommy Fossum
(Foto: Ellen Engdahl)
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3

Fokusområder og aktiviteter

3.1

Strategi 2020

Strategiarbeidet definerte de sentrale utfordringer i strategiperioden til 2020:









Ny vekstkraft gjennom tilflytting og innvandring
Behov for kvalifisert arbeidskraft og et høyere utdanningsnivå
Behov for å utvikle kompetanseintensivt næringsliv og skape flere fylkeskommunale og
statlige arbeidsplasser som styrker videre utvikling
Skape større og mer koordinerte miljø for innovasjon og gründervirksomhet
Nye samferdselsløsninger som bygger regionen sammen og understøtter felles bo- og
arbeidsmarked
Utvikling av en sterkere og mer profilert regional identitet – et tydelig regionsenter
Tjenestesamarbeid og effektivisering mellom kommunene
Felles stemme i viktige saker

Strategiplan 2020 «Vi løfter Nordmøre – sammen!» ble vedtatt i 2017 med følgende
Satsingsområder:
1. Vekst og nyskaping på Nordmøre
Mål: ORKidé har forbedret samhandlingen mellom kommunene og næringslivet, for å bidra til å
realisere regionens betydelige næringsmessige potensial.
2. Utdanning og kompetanseutvikling
Mål: Nordmøre har et utdanningsnivå i befolkningen som nærmer seg landsgjennomsnittet
og har etablert flere stedlige forsknings- og utviklingsmiljø innen viktige næringer i regionen.
3. Tjenestesamarbeid og tjenesteinnovasjon
Mål: Nordmørskommunene har utviklet en klar regional arbeidsdeling og har innført ny og
effektiv tjenestedesign på definerte områder.
4. Samferdsel
Mål: Regionrådet har greid å bedre rammebetingelsene for nye samferdselsprosjekter på
Nordmøre. Alle prosjekter på Nordmørskommunenes prioriteringsliste har en tidfestet
oppstart/realisering på det raskeste mulige tidspunkt.
3.2

Hovedsaker 2018 – sett i forhold til satsingsområder i Strategi 2020

3.2.1



Vekst og nyskaping på Nordmøre

Dialogmøter mellom ordførerne og næringsorganisasjonene på Nordmøre

Et av satsingsområdene i strategiplanen er å utvikle felles strategier for næringsutvikling i samarbeid
med næringsorganisasjoner på Nordmøre. ORKidé – Nordmøre Regionråd har gjennomført 3
dialogmøter mellom ordførerne og næringsorganisasjonene på Nordmøre, det siste i januar 2019.
Det er enighet om å prioritere innsats innen områdene;
– Havrommet
– Reiseliv
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Kompetanse
Posisjonering – som inngår i alle ovennevnte områder

Helseinnovasjonssenteret

ORKide tok i 2015 initiativ til Helseinnovasjonssenteret (HIS) som et kompetansesenter for
fremtidens helsetjeneste. HIS er nå kjernen i en helsehub som omfatter Regionalt Responssenter
med responsteam, Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjenester, prosjekt DMS Kristiansund og
regionens arbeid med Helseplattformen.
Helseinnovasjonssenteret er med i flere forskningsprosjekter innenfor helse og velferdsteknologi,
og HIS har også nasjonal ambisjon om å bli kompetansesenter for samhandling, velferdsteknologi og
helseinnovasjon i tråd med nasjonal helsepolitikk.
Regionalt responssenter har gjennomført digitalisering av alarmsystemet i 13 kommuner på
Nordmøre og i Romsdal, en infrastruktur som legger grunnlaget for videre utvikling av nye
brukertjenester.
Styringsgruppen for Helseinnovasjonssenteret i 2018 består av AU (ref. punkt 1.3) med tillegg av
Kristiansund kommune v/Arne Ingebrigtsen og Siv Iren Stormo Andersson, Helse Møre og Romsdal
v/Helge Ristesund, IKT Orkide v/Atle Betten, Fylkeskommunen v/Oddbjørn Vassli og tillitsvalgt
Målfrid Beate Mork.
Helseinnovasjonssenteret var etablert som et 3-årig prosjekt, og sentralt i arbeidet nå er å utvikle HIS
fra et prosjekt til fast organisering med langsiktig grunnfinansiering i statsbudsjettet fra 2020.
I 2018 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Orkide – Nordmøre Regionråd, Kristiansund
kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Helse Møre og Romsdal for «sammen å utvikle
framtidas helsetjeneste for innbyggerne i Møre og Romsdal».
Den 20.08.18 var det møte mellom samarbeidspartnerne og helseministeren om videre utvikling av
Helseinnovasjonssenteret. I statsbudsjettet for 2019 ble HIS tildelt samlet kr 6,6 mill. samt at
fylkeskommunen bevilget kr 1,5 mill. for finansiering av siste del av prosjektperioden og arbeidet
med utviklingsarbeidet til fast organisering.

Møte 20.08.18 med helseminister Bent Høie.
F.v. Anne Grethe Erlandsen, Vetle Wang Soleim, Jon
Aasen, Kjell Neergaard, Bent Høie, Roger Osen, Lodve
Solholm og Ellen Engdahl
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Sjøområdeplan Nordmøre
Kommunene Averøy, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa,
Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll
har alle i 2018 vedtatt interkommunal kommunedelplan
for sjøområdene på Nordmøre. Nesset kommune har
foreløpig ikke behandlet planforslaget. Planen skal sikre lik
og forutsigbar behandling i alle arealsaker i regionen,
med sikte på bærekraftig bruk og verdiskaping.
Her er kunngjøring og plandokumenter.



Statlige arbeidsplasser

Prosjekt Statlige arbeidsplasser til Møre og Romsdal har oppsummert erfaringer så langt:

For Nordmøre sin del har det i 2018 vært arbeidet med
 Konfliktrådet i Møre og Romsdal hvor konfliktrådene i Kristiansund og Ålesund ble forslått
samlet i Ålesund. Regionrådet engasjerte seg for å opprettholde dagens lokalisering i
Kristiansund og Ålesund, noe som ble bestemt opprettholdt. Prosjektet jobber også for at Møre
og Romsdal skal tilføres administrasjonsoppgaver fra Konfliktrådet.
 I regjeringsforliket ble det bestemt å opprette et eget Nasjonalt eldreombud samt at det
vurderes om et dagens Pasient- og brukerombud skal få nasjonale utviklingsoppgaver. Både
regionrådet og prosjektet jobber for at Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal skal få
tilført nasjonale oppgaver. Fylkeskommunen har uttrykt støtte til at nye oppgaver legges til
ombudet i Kristiansund.
 NAV Arbeid og ytelser skal omorganiseres ved at flere nasjonale kompetansemiljø skal
samlokaliseres. For Møre og Romsdal betyr dette at miljøene i Kristiansund og Molde skal
samlokaliseres i enten Kristiansund og Molde. Kompetansemiljøet i Kristiansund består av rundt
45 ansatte og er det 3. største statlige kompetansemiljøet på Nordmøre, etter sykehus og politi.
Kristiansund og Nordmøre har allerede lav andel statlige arbeidsplasser, og det er behov for å ha
flere statlige og offentlige forvaltningsarbeidsplasser i Kristiansund og på Nordmøre. Dette er i
tråd med argumentasjonen for fylkets interne retningslinjer for fordeling av nye statlige
arbeidsplasser og formål for utflytting av statlige arbeidsplasser som sier at det skal «legges vekt
på lokalisering i regionale sentra der virksomheten har størst potensial for å bidra til det lokale
tilbudet av arbeidsplasser, både mhp omfang og bredde».
 Statens vegvesen og Trafikkstasjonene skal omorganiseres som del av regionreformen ved at
fylkeskommunene skal bygge opp egen veiadministrasjon for fylkesveiene. For resterende
oppgaver i Statens vegvesen foreslås tre organisasjonsmodeller: - Fortsatt regionmodell,

8




- Funksjonsmodell (divisjonsmodell) og en Hybridmodell. I tillegg foreslås endring i oppgaver og
struktur for Trafikkstasjonene i Møre og Romsdal der Sunndal foreslås nedlagt og Kristiansund
endres til Servicekontor. Forslaget innebærer at oppkjøring for tunge kjøretøy og MC må foretas i
Ålesund. Regionrådet mener at forslaget ikke ivaretar brukernes behov og følger opp saken
sammen med Kristiansund og Sunndal kommuner.
I regi av prosjektet foregår det et strategiarbeid for å styrke forskningsmiljøene i Møre og
Romsdal, der spesielt Nibio, Norsøk og Nofima er en viktig del.
I tillegg arbeides med at det blir et Nasjonalt fergekontor som etableres i Møre og Romsdal samt
lokalisering av et nasjonalt senter for våpenforvaltning.

3.2.2 Utdanning og kompetanseutvikling


Høyskolesenteret i Kristiansund og Campus Kristiansund

Campus Kristiansund omtales som det viktigste langsiktige prosjektet for Nordmøre.
Ved Høyskolesenteret i Kristiansund (HIKSU) er det oppnådd statlig finansiering av 180 studieplasser
årlig, som følge av et godt arbeid og samarbeid mellom HIKSU, Campus-prosjektet, høyskolene og et
samlet lokalt, regionalt og nasjonalt politisk nivå.
Dette gir et godt grunnlag for utviklingen av Campus Kristiansund som har kommet veldig langt på
bare to år. Høgskolen i Molde utvider stadig fagtilbudet sitt i Kristiansund og lyser nå ut nye
fagstillinger her. Andre høgskoler er også med. Kristiansund formannskapet vedtok enstemmig i 2019
å inngå en opsjonsavtale med utbyggerne om kjøp av tomten, og fylkeskommunen og utbyggerne er
enige om en intensjonsavtale for det arealet fylkeskommunen skal ha på campus. Snart starter
utviklingen av første byggetrinn, og regulering av campusområdet.
Regionrådet er med i styringsgruppen for Campus Kristiansund og har satt temaet på dagsorden i
blant annet flere møter med Mørebenken.

–

Annet
Regionrådet ble medlem av Kom Trainee i 2018.

3.2.3 Tjenestesamarbeid og tjenesteinnovasjon


Rådmannskollegiet

Rådmannskollegiet ble revitalisert i 2018
med faste møter i forkant av AU-møtene.
Formålet med kollegiet er å diskutere mer
overordnet strategiske saker for kommunene og
regionen.



Randi Dyrnes er leder av
Rådmannskollegiet

DMS Kristiansund og spesialisthelsetjenesten på Nordmøre

Regionrådet er i løpende dialog med ledelsen Helse Møre og Romsdal HF og prosjektledelsen for
Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) om innholdet i SNR Hjelset og DMS Kristiansund.
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DMS Kristiansund skal inneholde Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) sine
spesialisthelsetjenester innen poliklinikk, dagtilbud, dagkirurgi og billeddiagnostikk, samt
kommunale/interkommunale helsetjenester, opplæring/utdanning/forskning, ambulansestasjon,
private helseaktører samt Helseinnovasjonssenterets virksomhet.
 Orkidé – Nordmøre Regionråd er sammen med Helseforetaket og Kristiansund kommune i
styringsgruppen i et felles utviklingsarbeid for DMS.
– Regionrådet og helseforetaket utarbeidet felles saksfremlegg for kommunene for delfinansiering
av prosjektleder. Prosjektet ble presentert av Siv Iren Stormo Andersson og Birgit Eliassen i
forbindelse ved behandling i flere av kommunestyrene.
– Alle kommunene på Nordmøre, sammen med helseforetaket, er med i finansiering av
prosjektleder.
– Ann Iren Kjønnøy ble ansatt som prosjektleder sommeren 2018.
I forhold til utvikling av spesialisthelsetjenesten på Nordmøre har regionrådet, representanter fra
Samhandlingsutvalget Orkide og fra kommunene deltatt på flere dialogkonferanser om
tjenestetilbudet i regi av HMR.
Regionrådet uttalte seg til Helse Midt-Norge sin Regional utviklingsplan 2019-2022 (2035), se
Uttalelser.
Regionrådet har deltatt i flere møter med KS og de andre regionrådene i Møre og Romsdal om å
vurdere en kommunal sekretariatsfunksjon for Forhandlingsutvalget i forbindelse med revidering av
samhandlingsavtalene mellom HMR og kommunene.
I løpet av 2018 har HMR opparbeidet seg en stadig mer krevende økonomisk situasjon, samtidig som
prosjektarbeidet for eiendomsprosjektet på Hjelset ble utsatt. Regionrådet har ved flere anledninger
uttalt at fødeavdelingene må opprettholdes frem til nytt sykehus åpnes, se punkt Uttalelser. Styret i
HMR vedtok i desember en omfattende innsparingsplan blant annet med forsering av sammenslåing
av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde, nedleggelse av Aure Rehabiliteringssenter samt en
omstrukturering av de prehospitale tjenestene. Situasjonen for HMR og spareforslagene preger
regionrådets innsats i starten av 2019.



Helseplattformen

Regionrådet vedtok i novembermøtet at det ble utarbeidet en felles politisk sak for organisering av et
felles prosjekt for kommunenes videre arbeid med Helseplattformen. Invitasjon ble sendt til
kommunene på Nordmøre i januar 2019 med svarfrist 1. mars.
Programmet Helseplattformen (www.helseplattformen.no) skal anskaffe og innføre ny pasientjournal
ved sykehus, kommuner, fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Helse Midt-Norge og
Trondheim kommune er ansvarlig/eiere av anskaffelsen, men alle Orkide-kommunene er med via
opsjonsavtaler, på linje med alle andre 84 kommunene i Midt-Norge. Helseplattformen er også pilot
for den nasjonale målsettingen «Én innbygger – én journal» og har med dette en nasjonal forankring.



Prosjekt Plansamarbeid Nordmøre

I 2018 har interkommunalt samarbeid vært et sentralt tema både i AU og regionrådsmøter. Etter
workshop i september var det enighet om å invitere alle kommunene med i et felles planprosjekt.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har bevilget kr 1 mill. pr år i 3 år til prosjektet. En prosjektleder vil
bli ansatt tidlig våren 2019.
Kommunene forplikter seg til å delta i fagnettverk med relevant kompetanse, stille personressurser
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tilgjengelig for prosjektet og bidra til kompetansedeling.
Fylkesmannen og fylkeskommunen deltar som observatører i styringsgruppen, gir faglig støtte og vil
ellers ha god dialog med prosjektleder og fagnettverk.
Langsiktig samfunnsvirkning
Den langsiktige målsettingen er at kommunene på Nordmøre blir samordnet i sine satsinger og
prioriteringer for samfunnsutvikling, med kompetente fagmiljøer, handlekraftige politikere og et
innovativt, effektivt plan- og styringssystem.
Resultatmål i prosjektet
 Felles forutsetninger, utfordringer og muligheter i regionen er beskrevet innen utgangen av 2019
slik at disse kan innarbeides i de kommunale planstrategiene. Kommunen har etter pbl §10-1
plikt til å vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er
konstituert.
 Alle kommunene skal revidere samfunnsdelen av kommuneplanen innen utgangen av 2021, der
kommunene tar stilling til en felles regional analyse-/utfordringsdel som utarbeides gjennom
prosjektet i 2020.
 Et velfungerende planfaglig nettverk mellom kommunene og regionale myndigheter er etablert.
 Vi har tatt i bruk nye metoder og (digitale) verktøy for styrket innsats i samfunnsutviklingsarbeidet, jf. arbeid i regi av IKT ORKidé.
 Vi har etablert systematisk kompetansebygging hos folkevalgte og administrasjon i bruk av
plan- og bygningsloven som styringsverktøy.
 Innen utløpet av prosjektperioden har vi en vedtatt plan for hvordan plansamarbeidet skal
videreføres.
Det ble i januar 2019 gjennomført med faglig påfyll og workshop med de planfaglige ressursene i
kommunene. Invitasjon til samarbeidet ble deretter sendt kommunene med svarfrist 1. mars 2019.



Klimanettverk Nordmøre

Nettverket ble etablert i 2018 med kommunene Kristiansund, Aure, Gjemnes, Surnadal, Tingvoll og
Sunndal, med Kristiansund som sekretariat og koordinator. Miljødirektoratet bevilget kr 150.000 for
det første året. Nordmørskommunene sitt klimanettverk skal dele problemstillinger, erfaringer,
kunnskap, gode ideer og praktiske løsninger i samband med reduksjon av klimagassutslippene.
Nettverket vil vektlegge verdien av et velfungerende klimaregnskap og etter hvert et arbeid med å
utarbeide klimabudsjett.



IKT ORKide

IKT ORKidé er et formalisert interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Kommunene
som deltar i samarbeidet er Aure, Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Halsa, Rindal, Smøla, Sunndal,
Surnadal og Tingvoll. Det er ni 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.
Digital transformasjon og velferdsteknologi har vært fokusområder i 2018. I tillegg har digitalt
førstevalg og selvbetjeningsløsninger for publikum vært sentrale satsingsområder. Det utarbeides
egen årsmelding for IKT ORKidé.
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Nordmøre interkommunale Brann- og Redningstjeneste (NiBR)

Nordmøre interkommunale Brann- og Redningsvesen etableres som et resultat av at kommunene
Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure går sammen om et felles brannvesen på Nordmøre.
Etter initiativ fra Orkide først i 2014 ble det på nytt i 2016 vedtatt å invitere kommunene på
Nordmøre om å delta i utredning av felles brannvern og redningstjeneste på Nordmøre. Aure,
Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal og Tingvoll deltok i utredningen. Etter behandling i de
enkelte kommunene i 2018 vedtok fire kommuner å etablere felles brann- og redningsvesen basert
på en organisasjonsmodell med Kristiansund som vertskommune. Kommunene Gjemnes, Sunndal og
Tingvoll vil delta i brannsamarbeid i Romsdal som skal organiseres som Interkommunalt Selskap (IKS).

3.2.4 Samferdsel


Samferdselsgruppe regionrådene i Orkdalsregionen og på Nordmøre

Regionrådene har etablert en felles arbeidsgruppe for å styrke «fylkesgrenseoverskridende
samferdsel».
Medlemmer i gruppen i 2019 er;
– Odd Jarle Svanem, ordfører Hemne kommune,
leder Orkdalsregionen
– Are Hilstad, ordfører Meldal
– Kjell Neergaard, ordfører Kristiansund kommune,
leder av ORKide – Nordmøre Regionråd
– Lilly Gunn Nyheim, ordfører Surnadal
– Ola Rognskog, ordfører Halsa kommune, vara
Fra 1. møte på Halsa, f.v. Odd Jarle Svanem,
Roger Osen, Are Hilstad og Ola Rognskog.
Foto: Ellen Engdahl

Prioritert sak var å få realisert E39 Betna-Stormyra, og det var stor glede da oppstartsbevilgningen
var på plass i statsbudsjettet for 2019. I forbindelse med kommunereformen og at Halsa blir den del
av nye Heim kommune, så vil Halsa-Kanestraum og Arasvika-Hennset bli nye fylkeskryssende
ferjesamband. Utforming av Orkdalspakken inkl. fv65 er sentrale saker, i tillegg til kollektivtrafikk,
Kystekspressen og planer for en ny ferjestrekning fra Aure til Hitra.



Øvrig samferdsel

– Trafikkanalyse Nordmøre
Samspleis AS har på oppdrag fra flere samferdselsprosjekter fått utredet beregninger over
forventede trafikkstrømmer ved gjennomføring av 10 ulike samferdselsprosjekter, både enkeltvis og
alle. Trafikkanalysen har vært presentert for regionrådet ved flere anledninger, og for Nordmøre vil
en slik analyse kunne være et første trinn på å vurdere mulighetene for en eventuell
«Nordmørspakke veg» der ulike prosjekter kunne tenkes å inngå.
– Strekningen Kristiansund sentrum – Hjelset
Regionrådet har engasjert seg i utbedring av flaskehalser på «sykehusveien», spesielt strekningene
innfartsvei Kristiansund og ny vei mellom Astad og Bjerkeset i Gjemnes.
Kristiansund kommune har enstemmig vedtatt revidert bypakke kr 835 mill. finansiert med
bompenger og statlig andel kr 250 mill. For Astad – Bjerkeset er det avsatt mulig trasévalg i arealdel
av kommuneplan - vedtas våren 2019.
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3.3

Møtevirksomhet regjering og storting

04.01.2018

Kommunalkomiteen og fylkesmannen i Møre og Romsdal i Kristiansund
 Utfordringer på Nordmøre
 Helseinnovasjonssenteret og planer for DMS

06.03.2018

Møte med statsminister Erna Solberg og HMR, Kristiansund sykehus
 Sykehuset Nordmøre og Romsdal
 Helseinnovasjonssenteret
- Forskningsprosjektet «Hospital at home»

04.04.2018

Mørebenken, Oslo
• Campus Kristiansund
o Prosjektmidler til forskningsmobilisering
og utvikling av vekstmiljø
o Fagskolen er en sentral del av prosjektet
• Statlig grunnfinansiering i Statsbudsjettet 2019
Helseinnovasjonssenteret
• Statlige arbeidsplasser
o Styrke forskningsmiljøene på Nordmøre
o Tidlig innspill om kommende endringer
innen offentlig organisering
o Organisering må følge nye regioner
o Følge opp at M&R blir en likeverdig region
• Grensejustering Gjemnes må behandles i Stortinget
• Opera- og kulturhus: Oppstartsmidler i Statsbudsjettet for 2018
• Samferdsel
– E39 Betna – Stormyra med oppstartsbevilgning på kr 20 mill.
– Halsafjorden; Halsa Pilot og kapasitet ved ny fergekontrakt 2021
– Nedbetalingstid bompengelån: Inntil 40 års nedbetaling for bompengelån
til fergeavløsningsprosjekter.
– Innfartsvei Rv70 og E39 Astad - Bjerkeset: Merknad fra
Transportkomiteen/stortinget til statsbudsjettet: «Flaskehalser på
innfartsveien til og fra Kristiansund sentrum må planlegges og utbedres
før nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal tas i bruk»
– Fergeforbindelse Aure – Hitra: Merknad fra kommunalkomiteen til
statsbudsjettet.

20.08.2018

Helseminister Bent Høie, Oslo
 Utvikling av Helseinnovasjonssenteret

15.10.2018

Mørebenken, Oslo
• Aktuelle saker Mørebenken
– Campus Kristiansund
– Oppgavefordeling nye regioner:
Fokus på fordeling av oppgaver i hele den nye regionen. Kultur,
samferdsel, næringsutvikling og folkehelse er områder som bygger opp
om eksisterende miljø, satsingsområder og/eller utfordringer til
Nordmøre.
• Statsbudsjettet 2019
– Regionale utviklingsmidler
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4

Brev og uttalelser sendt fra ORKidé – Nordmøre Regionråd

Uttalelsene finnes på regionrådets hjemmesider.
Dato

Mottaker

Tema

15.05.18

Pressemelding fra regionrådsmøte

Nordmøre slår ring om Gjemnes

26.05.18

Samf.minister, Transportkomite,
Statens vegvesen, regionale og
sentrale politikere

Felles opprop fra regionrådene i Orkdalsregionen og på
Nordmøre: Oppstart E39 Betna - Stormyra i 2019!

06.06.18

Kulturminister, familie- og
kulturkomiteen, Mørebenken

Nordmøre støtter bygging av nytt opera- og kulturhus i
Kristiansund

15.06.18

Samferdselsdepartementet

Høringssvar til ny Havne- og farvannslov

12.09.18

Forsknings og høyere
utdanningsminister, Utdannings- og
forskningskomiteen, Mørebenken

Campus Kristiansund og statsbudsjettet 2019

15.10.18

Helse Midt-Norge RHF

Uttalelse til Utviklingsplan HMR 2019 - 2022

19.11.18

Norges Idrettsforbund, Møre og
Romsdal Idrettskrets

Uttalelse Norges Idrettsforbund fra ORKide, ROR og SRR

20.11.18

Regjeringspartiene, Krf, Kommunal- og
forvaltningskomiten, Næringskomiten, Oppgavemelding - statsbudsjettet og RUP
Mørebenken

5 Representanter i ulike utvalg og nettverk i ORKidé – Nordmøre Regionråd
5.1

Samhandlingsutvalget ORKidé

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.
Deltakerkommuner
Averøy
Aure
Gjemnes
Halsa
Kristiansund
Rindal
Smøla
Sunndal
Surnadal
Tingvoll

Representant
Anne Marit Sylthe
Geir Nielsen
Ragnhild Kleive
Gunhild Megård
Stein Kulø/Kjetil Leirbekk
Grete Ranes Heggem
Birgit Iversen Eckhoff
Britt Iren Bæverfjord
Gunhild Eidsli
Siri Holmeide Vangen
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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 møter med jevne
mellomrom gjennom året.
5.2

Lokalt Samhandlingsutvalg

Dialogarena for Samhandlingsutvalget ORKidé og Kristiansund sykehus. Utvalget ledes av
kommunalsjef Siv iren Stormo Andersson, Kristiansund kommune.
5.3

Nettverk Nordmøre

Nettverk Nordmøre består av alle administrative barnehage– og skoleeiere på Nordmøre, som
sammen med lederne for PPT, har som mål å dra nytte av hverandres erfaringer og stå sammen om
de utfordringene som krever større kraft og interkommunalt samarbeid. Nettverket har vært aktivt i
over 10 år, og det har lang erfaring med å bygge broer mellom partene i skolen, samt skape arenaer
der kunnskap kan deles og formeres.
Prosjektet «Sammen skaper vi fremtiden – region Nordmøre 2040» er banebrytende og har fått stor
oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Ideene som ligger til grunn er med på å utvikle ny
praksis i hele oppvekstsektoren på Nordmøre, og Nettverk Nordmøre er med i samarbeid i OECD
hvor målet er å utvikle et felles rammeverk for relevant kompetanse i 2030. Astrid Mogstad Høivik,
kommunalsjef i Surnadal kommune er leder av Nettverk Nordmøre, og Christina Adelhardt Gregersen
er utviklingsveileder og koordinator i nettverket. Prosjektet «Sammen skaper vi fremtiden – region
Nordmøre 2040» er støttet med midler fra KS, staten gjennom fylkesmannen i Møre og Romsdal og
de ti kommunene.
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5.4

Deltagelse fra regionrådet i utvalg og arbeidsgrupper

Arbeidsgruppe
Samarbeidsavtalen kommuner/helseforetak
Klinisk utvalg for svangerskap/fødsel og barsel
Helse Møre og Romsdal arbeidsgruppe
 Kronikerforløp somatikk
Helse Møre og Romsdal arbeidsgruppe
 Rus og psykisk helse
Helse Møre og Romsdal arbeidsgruppe
 Akuttutvalg Møre og Romsdal
Helse Møre og Romsdal arbeidsgruppe
 Klinisk samhandlingsutvalg barn og unge
Helse Møre og Romsdal
 Organisasjonsutviklingsarbeid om korttidspost i
SNR (oppstart 2018)
Helseplattformen
 IKT-faglig referansegruppe

Hvem
Kjetil Leirbekk, Kristiansund kommune
Vara Gunhild Eidsli, Surnadal kommune
Siv Kristin Haugen, Kristiansund kommune
Kirsti Lange, Kristiansund kommune
Gro Sundet, Kristiansund kommune
Liv Ingjerd Holten, Surnadal kommune
Askill Sandvik, Kristiansund kommune
Hanne Haavde Stenseth, Kristiansund kommune
Stein Kulø, Kristiansund kommune
Haakon Knudsen, Kristiansund kommune fra 2019.
Atle Betten, IKT ORKide

Fagråd for digital samhandling mellom
kommuner og HF

Atle Betten, IKT ORKide

HMR – kommunal medvirkningsgruppe SNR
(opprettet fra oktober 2017)

Siv Iren Stormo Andersson, Kristiansund kommune
Gunhild Eidsli, Surnadal kommune
Stein Kulø/Haakon Knudsen, Kristiansund kommune
Britt Iren Bæverfjord, Sunndal kommune
Kjell Neergaard, leder
Roger Osen, medlem – Ingrid Rangønes fra nov. 18
Birgit Eliassen, medlem
Gunhild Eidsli, observatør
Ellen Engdahl, observatør
Ragnhild Helseth, Kristiansund kommune
Eilif Magne Leirvik, Sunndal kommune (vara)
Ellen Engdahl, medlem arbeidsgruppe
Kjell Neergaard, medlem referansegruppe

DMS Kristiansund - Styringsgruppe

Styret i Møre og Romsdal 110-sentral KF
Statlige Arbeidsplasser til Møre og Romsdal
Møre og Romsdal 2025
 En mer samordnet og utviklingsorientert
offentlig sektor
Campus Kristiansund
 Styringsgruppe
Fagskolen i Kristiansund
 Fagskoleforum
Arbeidsgruppe for revisjon forskrift for tarehøsting
 Møre og Romsdal fylkeskommune

Roger Osen, medlem
Ellen Engdahl, medlem
Roger Osen, medlem
Vara Ingar Gjerdevik, Aure kommune
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7.

Årsregnskap 2018

Årsregnskapet er utarbeidet av Kristiansund kommune.

Kontingent 2018
Kostnader netto
Resultat

Regnskap 2018
1 515 402
1 384 337
131 065

Oversikt kostnader
Kostnadsbudsjett
Personalkostnader
Honorar leder
Diverse driftskostnader
Prosjektkostnader
Gaver
Møteutgifter
Reisekostnader
Lokaler
ORKidéportalen
Andre tjenester
Regnskap og revisjon
Overføring private
Bankkostnader
Totalt
Viderefakturering
Kostnader netto

2018
31.12.18
Diff vs Bud
972 648
950 930 21 718
46 170
41 854 4 316
6 156
- 6 156
102 600
114 607
12 007
15 390
2 253 13 137
205 200
198 554 6 646
102 600
41 746 60 854
14 364
13 878 486
7 182
6 000 1 182
71 175
71 175
41 040
41 120
80
25 000
25 000
2 052
250 1 802
1 515 402
1 507 367 8 035
123 030 - 123 030
1 384 337 - 131 065

Årsregnskapet viser samlede kontingentinntekter på kr 1.515.402,- og et mindreforbruk på
kr 131.065,-. Inngående balanse pr 1.1.2018 viser bankinnskudd kr 572.790,- som med tillegg
av årsresultatet for 2018 gir utgående balanse fond på kr 703.853,-.

11.02.2019
E. Engdahl
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