
Referat fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen 
 
Sted: Orkdal Rådhus 
Tid: Fredag 18. oktober 1000-1500 
 
Til stede:  
Agdenes kommune: John Ola Selbekk, Hans B. Meland, Kjell Fremstad 
Frøya kommune: Berit Flaamo, Svanhild Mosebakken 
Hemne kommune: Ståle Vaag, Torger Aarvaag 
Hitra kommune: Ole L. Haugen 
Meldal kommune: Are Hilstad, Roy Fritzon 
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Grethe Metliaas, Anja Tjelflaat 
Rennebu: Knut Ingolf Dragset, Lill Hemmingsen Bøe, Marit Bjerkås 
Rindal: Ola T. Heggem, Katja Røen 
Skaun: Jon P. Husby, Katrine Lereggen, Lars Arne Pedersen 
Snillfjord: Anders P. Krokstad, Åge Røe, John Lernes 
 
Tillitsvalgte: Randi Eli 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Ole Harris Hansen, administrasjonen 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Elisabeth Paulsen, politisk oppnevnt 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Frode Rabben 
Stortinget: Jorodd Asphjell 
 
Innledere: 
Rambøll: Dorte Solvang, Tor Ove Nesset 
Trøndelag Reiseliv: May Britt Hansen 
 
Møteleder: Anne Britt Ruderaas, Maximite AS 
 
Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jordet  
 
Kjøreplan 
Dette møtet skulle i sin helhet dreise seg om strategisk næringsplan. I tillegg ble det tatt opp 
forberedelser av vedtektsendring på slutten av møtet.  
 
Åpning og kulturinnslag 
Ola T. Heggem ønsket vel møtt og introduserte Orkdal kulturskole ved elev Sofia Maric og lærer 
Sturla Eide. De fremførte Czardas av Monti og Eric Ost's Fantomen på fiolin. Takk for et meget flott 
innslag! 
 
Oddbjørn Bang ønsket velkommen til Orkdal kommune. Han trakk frem viktige utfordringer og ikke 
minst muligheter for Orkdalsregionen fremover med de store utbyggingene som kommer. Har et 
ønske om det kan spesielt skapes flere kompetansearbeidsplasser i regionen.  
 
Ola Ta Heggem tok for seg litt av bakgrunnen for at regionen nå setter i gang arbeid med 
næringsplan.  
 
Innleid konsulent/møteleder Anne Britt Ruderaas orienterte om dagens opplegg. 
 
Mulige samarbeidsområder - fellestema  



Dorthe Solvang og Tor Ove Nesset fra Rambøll orienterte om mulighetene en vindkraftutbygging gir. 
Det varierer veldig fra område til område hvor mye lokal verdiskaping man får. Ask-rapport 2010 
forteller at ved utbyggingen på Bessakerfjellet var 58 % lokal verdiskaping, mens tilsvarende tall for 
Smøla var 10%. Hvor mye som blir igjen lokalt er helt avhengig av om det er kapasitet og kompetanse 
i næringslivet.  Bygging må være ferdig i 2020 på grunn av utløp av grønne sertifikater. 
Investeringsbeslutning må skje i 2014/2015. Bygging må starte i 2016/2017. Tore Ove Nesset har 
jobbet mye med leverandørutviklingprosjekt i Midt-Norge og Sverige. Han utfordrer oss på hvordan 
kan lokalt næringsliv kvalifisere seg og han fortsetter med å spørre om vi har teknikere, elektrikere 
lokalt eller om skal la utenlandske aktører ta alt? 
 
Det ble åpnet for spørsmål fra salen. Ole L. Haugen, Hitra sådde tvil om rapporten fra Ask gir det 
sanne bildet om verdiskapingen rundt vindkraftutbygging.  
 
Trøndelag Reiseliv ved May Britt Hansen: 
Hennes hovedbudskap var å tenke stort og ikke spre finansieringen på for mange småprosjekt. 
Likeledes var hun opptatt av å tenke samarbeid utover egen region. Her er det viktig å tenke 
markedsrettet og hele tiden spørre seg om satsingen vil medføre verdiskaping i form av omsetning 
og sysselsetting? Trøndelag Reiseliv har vært opptatt av å fronte noen fyrtårn i landsdelen. Har vi 
noen gode og fremtredende fyrtårn så vil det dryppe på flere.  
 
Det ble tid til spørsmål etter dette innlegget også:  
Ståle Vaag: Hvorfor ikke løfte frem en Orkdalsvariant av «Den Gyldne Omvei»?  
Anja Tjeldflaat: Næringshagen har en student som jobber med «Den Gyldne Omvei»-tematikken. 
Jorodd Asphjell: Fremhever de næringsmessige mulighetene som ligger i idrettsarrangement.  
Ola T Heggem. Viktig at de seks store reiselivsregionene samarbeider. Grensen vil gå gjennom vårt 
område. Hvordan kan vi som region organisere oss? Hva er de nye strukturene? Rindal er med i 
region Fjord-Norge, mens Hitra og Frøya er ikke det. 
Berit Flaamo: Er forvirret over det nye organisasjonskartet. Hvor skal vi på Frøya være med? Føler at 
det er litt kaos i reiselivssamarbeidet.  
 
Lunsj 
 
Søk etter samarbeidsområder for næringsutvikling 
Anne Britt Ruderaas utfordret deltagerne på dette: Hvor vil det være lurt for din kommune å 
samarbeide? Korte eksempler fra hver kommune: 
Anders P. Krogstad. Vi er nødt til å samarbeide godt på utdanning framover 
John Lernes: Vi har sammensatt næringsliv. Vi er midt i skille mellom hav og land, landbruk, havbruk 
og industri.  
Ståle Vaag: Vi må ikke glemme landbruket selv om vi er stor på industri. Samkjøre kommunale 
tjenester på landbruk.  
Hans B. Meland: Utdanning er viktig. Hvilken utdanning som trengs må synliggjøres med tanke på de 
store utbyggingene.  
Are Hilstad: Underleverandørutvikling, offshore, Ørland som eksempler. Vi har allerede samarbeid på 
landbruk med Orkdal. Må legge vekt på å utvikle tilleggsnæringene i landbruk. Samspill vg skoler og 
næringslivet er viktig. Må ha desentralisert skolestruktur og må trekke sammen med 
fylkeskommunen.  
Ole L. Haugen: Matproduksjon, energi, reiseliv og opplevelser! Tre viktige trender både nasjonalt og 
internasjonalt. Er vi for forskjellig eller kan vi dra nytte av dette? Hvorfor kan vi ikke utnytte dette 
faktum at vi er stor både oppdrett og villaks? Må vi dyrke disse motsetningene? Hvorfor ikke kjøre 
fram regionen som Salmon Region? 
Jon P. Husby: Skauns sin befolkning er den høyest utdannede og har hatt den største veksten de 10 
siste årene. Skauningene spres rundt på alle omlandskommunene. Skaun har ingen vg skole. Det må 



gjennom linjevalg være mulig å delta i den næringsmessige utviklingen som skjer. Skog kan være et 
viktig samarbeidstema framover. Dette er et eksempel på samarbeidsområde.  
Berit Flaamo: Vi har mange områder vi kan utvikle og å bli kjent med hverandre på. Største 
utfordringen framover er kompetanse. Frøya kommune kan ikke tillate seg å bare operere på egen 
hånd. Vi er veldig opptatt av å spille på andre kommuner.  
Knut Ingolf Dragset: Vi må få rydda unna konflikten rundt villaks/oppdrettslaks. Vi trenger sårt 
arbeidsplasser til damer i fruktbar alder.  Hva kan Rennebu tilby i samarbeidet: Jernbane, E6, stort på 
fritidsbebyggelse, har bygd opp et reiselivsnettverk: Skal snakke hverandre god.  
Gunnar Bang: Kompetanse, allsidig industri som trenger kompetanse, er en stor landbrukskommune, 
landbruksrelatert industri. Stor på handel. 100 nye arbeidsplasser på Amfi i kort tid. Samferdsel og 
næring henger tett i hop. Reiseliv: Vi har hatt mange forsøk. Hvordan kan vi få til et helhetstilbud på 
reiseliv? Hvordan få turistene som skal til Frøya å stoppe i Orkdal og Rennebu? Opptatt av å bruke 
begrepet matproduksjon for å favne landbruk og havbruk.  
Ola T. Heggem: Er mye å hente på småskalaproduksjon i landbruket. Vi kommer til å trenge flere 
hender innen omsorg. Liten arbeidsledighet i regionen.  Viktig å samarbeide på leverandørsida opp 
mot de store utbyggingene. Viktig å bygge nettverk innen produksjonsnæringene. 
Treforedling/bearbeiding og matforedling er viktig for Rindal. Viktig å utnytte nærheten til 
Trondheim.  
 
Diskusjon rundt prosess og strategier 
Bord 4:  
I følge NIBR så har den vestlige delen av fylket det største potensialet. Opptatt av at en krysning 
lenger ut i fjorden kan bygges for 10% av kostnadene.  
Mat/opplevelser/reiseliv. Silicon Valley har blitt en reiselivsdestinasjon. Vi kunne bli det samme.  
Kampfly/vind/industri: Kompetanse og leverandørkapasitet. 
Rekruttering og kompetanse 
 
Bord 5: 
Skog 
Kjemi/prosess 
Ironman (Tjeldbergodden) 
Matprodukjon 
Reiseliv 
Kompetanse må være en konsekvens. Kommer til å bli konkurranse om ungdommen framover. 
Hemne, Hitra, Snillfjord, Frøya representerer en verdikjede innen av oppdrett. Knytte reiseliv til 
dette. Har bygd anlegg med visningskorridor. Har også Aquagen og forskning knytta til dette.  
 
Bord 1: 
Utdanning/kompetanse i utdanningsøyemed. Fylkeskommunen har nøkkelrolle, men må også inn i 
grunnskolen.  
Reiseliv/opplevelser/mat 
Mat må være fellesnevner 
Leverandørutvikling. Spille på samarbeid med oljeindustrien. Er det noe som er spesielt for regionen 
må det være de store utbyggingene. Fylkeskommunen vil være på tilbudssiden. 
 
Bord 2: 
Rekruttering 
Utdanning 
Hva vil vi med en næringsplan?  
Må ikke glemme de enorme investeringene som skjer innen oppdretttsnæringene. 
 
Bord 3: 



Få opp leverandørindustri og få opp noen som har et mandat på dette. 
Reiselivsnæringa og det positive den kan tilby området i form av for eksempel bolyst 
Landbruk/mat/skogbruk 
Utdanning/kompetanse 
Samferdsel og arealplan, IKAP,  
 
Pause 
 
Anne Britt Ruderaas: Hva skal planens formål være? Hvilke krav vil dere sette til dette arbeidet for at 
det skal være nyttig?  Hvem må delta i sånt arbeid? Kommunene ble utfordret til å komme med 
innspill på dette: 
 
Lill Bø Hemmingsen: Politikere, administrativt ansatte fra kommunen, og næringslivet. Må bygge tillit 
til hverandre.  
Kjell Fremstad: Må være godt forankret blant de folkevalgte. Politikerne kan ikke drive prosessen 
alene uten at administrasjon er med på dette. Han vil også utfordre de fylkeskommunale 
myndighetene.  
Ole Harris Hansen: Fremskaffe faktagrunnlag. I neste omgang økonomi 
Frode Rabben: Samfunnsutvikling, befolkning, tjenester.  Kan støtte opp med økonomi og 
kompetanse. 
Marit Bjerkås: Næringslivet må med. Politikerne kan ikke finne på gode planer og tre ned over hodet 
på næringslivet.  
Oddbjørn Bang: Næringsforeningene er en viktig aktør i en planprosess. Veldig viktig å få næringslivet 
på banen. Det offentlige støtter opp under initiativ fra næringslivet. Interesseforeningen er 
kjempeviktig.  
 
Anne Britt Ruderaas: De mest suksessrike områdene kjennetegnes med at de har et meget godt 
samarbeid mellom offentlig og privat. 
Lars Arne Pedersen: Hvem er denne planen til for?  
Roy Fritzon: Må koble på de videregående skolene fra en tidlig fase.  
Ola T Heggem: Klokt at vi ikke skal jobbe med næringsareal. Må utfordre næringsforeningene med 
samme møte som i dag.  
Elisabeth Paulsen: Er veldig interessert i gode signaler på videregående utdanning.  
Anja Tjeldflått: I følge en forskningsrapport fraTelemarksforskning er det ingen korrelasjon mellom 
kommuner som har lyktes, og næringsplaner. Det er viktig med store hårete mål.   
Jon P. Husby: Viktig med konkret fremdriftsplan.  
Berit Flaamo: Viktig å tenke nytt og annerledes. Må pakke inn næringsplanene i dette.  
Anne Britt Ruderaas : Må komme tydelig frem i det neste dokumentet hva planen skal være god for. 
Må være trøkk i prosjekt. Kort fremdrift. Må få næringslivet med. Må få med de gode hjelperne. Det 
er kommet inn eksempler på mulige innsatsområder.  
Grethe Metliaas: Positivt med folk utenfra med kunnskap.  
John Lernes: Viktig at kommunene er tydelig.  
 
Oppsummering og avslutning av samlingen 
Oppsummering ved Oa T. Heggem: Bra å trekke inn folk utenfra for å strukturere møtet. Det har vært 
en nyttig dag med bra engasjement.  Han støtter seg til fremdriftsplan. Viktig at kommunene er klar 
på om de skal være med.  
Viktig at kommunene gjør raske tilbakemeldinger til sekretariatsleder om vedtak.  
 

 
  



Drøfting om mulig vedtektsendring  
Skaun foreslo følgende endring: Orkdal kommune skal ha fast medlemskap i arbeidsutvalget.  
Hvilket tidsrom skal godtgjørelsen være for? 
Vedtektsendringer blir en sak på neste regionrådsmøte. 
Arbeidsutvalget fikk fullmakt til å nedsette en valgkomite fremt til regionrådsmøte 13. desember. 
 
 
Orkanger 18. oktober 2013 
Håkon Kibsgaard Jordet 
referent 
 
 
 
  
 
 
 
 


