INGUNN GOLMEN, VALGT TIL NY LEDER I ORKIDÉ
Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre, ORKidé, er samlet til Kollegiemøte på Smøla
2. -3.oktober. På et ekstraordinært årsmøte 2.oktober, ble nytt arbeidsutvalg med leder
valgt. Ingunn Golmen, ordfører i Aure, ble valgt til ny leder for neste periode. Det har blitt
valgt et arbeidsutvalg på fem medlemmer. 2 er valgt blant rådmennene i
medlemskommunene, de fire øvrige er politiske representanter valgt blant ordførerne, en
fra hver av valgkretsene, med personlige varamedlemmer fra samme region.
Den nye sammensetningen av arbeidsutvalget etter valget blir;
Fast medlem:
Ingunn Golmen (leder)

Vara:
Roger Osen (ny)

Valgkrets:
(Aure, Smøla og Halsa)

Per Kristian Øyen (nestleder)
(gjenvalg)
Ståle Refsti,(ny)

Line Hoem (gjenvalg)

(Kristiansund)

Peder Aasprong (ny)

Ann Kristin Sørvik (ny)

Odd Steinar Bjerkeset
(ny)
Kirsten S. Skaget
(gjenvalg)
Birgit Eliassen (ikke på
valg)

(Surnadal, Sunndal, Rindal og
Tingvoll)
(Averøy, Gjemnes og Eide)

Olaug Haugen (gjenvalg)
Peter Ardon (ikke på valg)

Rådmannskollegiet
Rådmannskollegiet

Hva er ORKidé?
ORKidé er Ordfører- og rådmannskollegiet for 11 kommuner på Nordmøre. Disse
kommunene er: Sunndal, Surnadal, Halsa, Rindal, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Aure,
Smøla og Averøy. Formålet til ORKidé er å arbeide for fortsatt vekst og utvikling i regionen i
fellesskap, og gi uttalelser og saklig informasjon rettet mot offentlige politiske og
administrative miljø. Særlig viktige saker for samarbeidet er: næringslivs- og
kompetanseutvikling, utdanning og kultur og samferdsel. Kollegiemøtet er ORKides øverste
organ, og består av ordfører og rådmann fra hver av medlemskommunene, og møtes tre
ganger pr. år.
Arbeidsutvalget blir valgt for to år om gangen, og står for den daglige styringen mellom
annet sekretariatet. Leder og nestleder for kollegiet og for arbeidsutvalget er de samme
personene.
For ytterligere informasjon ta kontakt med nyvalgt leder Ingunn Golmen, mob. 995 16 430
Med hilsen
Sekretariatet til

Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre - ORKidé
Monika Eeg
Sekretariat:
Nordmøre Næringsråd
Adresse: Pb.161, Kongens Plass 1, 6501 Kristiansund
Tlf: 71 57 02 80 • Mob: 915 98 917
E-post: orkide@nnr.no

