
Innkalling og program for regionrådsmøte i Orkdalsregionen 
 
Sted: Orkdal rådhus, kommunestyresalen 
Tid: 18. oktober 1000-1500 
Regionrådsmøtet vil denne gangen i sin helhet dreie seg om arbeidet med felles strategisk 
næringsplan for Orkdalsregionen. Til å lede møtet har vi leid inn Anne Britt Ruderaas fra 
Maximite AS.  
 
Kjøreplan: 
 
Åpning 
1000: Innslag ved Orkdal kulturskole 
1005: Velkommen til Orkdal ved varaordfører Oddbjørn Bang 
1010: Hvorfor trenger regionen en plan for samarbeid om næringsutvikling? ved leder for 
regionrådet, Ola T. Heggem 
 
Mulige samarbeidsområder -  fellestema 
1030: Vi står foran en stor vindkraftutbygging i vår region. Dorte Solvang fra Rambøll 
redegjør for status og muligheter i regionen. 
1100: Pause 
1115: Hvordan kan vi samarbeide om reiselivsutvikling i regionen v? May Britt Hansen, leder 
i Trøndelag Reiseliv AS 
1200: Lunsj 
 
Søk etter samarbeidsområder for næringsutvikling 
1300: På hvilke områder vil kommunene ha størst interesse av å samarbeide om 
næringsutvikling? Hvor er potensialet størst? 
Prosessretta diskusjoner 
 
Krav til prosessen 
1400: Hvilke krav vil kommunene stille til arbeidet med en plan for samarbeid om 
næringsutvikling? Hvem skal delta, tempoet i arbeidet, kommunens og næringslivets 
involvering. 
Prosessretta diskusjoner 
 
Oppsummering og avslutning av samlingen 
 
Drøfting om mulig vedtektsendring. Se vedlegg til innkallingen 
 
1500 Samling slutt 
  



Vedlegg  

 

Endring av vedtektene for Orkdalsregionen 

I møte 6. september diskuterte arbeidsutvalget (AU) for Orkdalsregionen endringer i vedtektene. AU 

vil derfor foreslå at følgende endringer legges frem for regionrådet 13. desember. Hvis det er 

interesse for vedtektsendringene ber AU om fullmakt til å sette i gang en midlertidig valgkomite som 

kan ha et forslag klart til regionrådsmøte 13. desember.  

Endringer i vedtektene er markert med grønt: 

§ 4. Styringsorganene  

Regionrådet er Orkdalsregionens øverste styringsorgan. Ordføreren og en representant for 

opposisjonen oppnevnes av deltakerkommunene for valgperioden og deltar sammen med 

rådmannen som medlemmer i regionrådet.  

Ordføreren utøver kommunens stemmerett i regionrådet. Representanten for opposisjonen deltar 

med møte- og talerett, og det samme gjelder rådmannen.  

Ordførerne utgjør styret for samarbeidet i henhold til kommunelovens §27. 

Regionrådet velger blant ordførerne et arbeidsutvalg for to år om gangen, bestående av leder, 
nestleder og inntil to øvrige ordførere. Lederen i Rådmannskollegiet har møte- og talerett i 
arbeidsutvalget. Ordfører i Orkdal skal være fast nestleder i arbeidsutvalget.  
 Det tilstrebes en geografisk fordeling av medlemmene i AU. 

Møte- og talerett i regionrådet har også fylkesmannen, fylkesordføreren og fylkesrådmannen i Sør-

Trøndelag eller noen disse lar seg representere ved. 

Det velges en valgkomite bestående av to ordførere og en rådmann. Disse velges for to år. 

Valgkomiteen legger frem en innstilling på leder og medlemmer til arbeidsutvalget. Innstillingen 

legges frem på siste regionrådsmøte hvert år. 

 

§ 13. Møtekostnader og godtgjøring  

Den enkelte deltakerkommune bærer selv sine kostnader ved å delta i Orkdalsregionens møter og 

aktiviteter, herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte representanter. Leder for 

Orkdalsregionen får kr 50 000,- i fast godtgjørelse.  

 

 
 

 


