
Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen 
 
Sted: Skaun Rådhus 
Tid: 13. desember 2013, 1000-1500 
 
Til stede: 
Agdenes kommune: Oddvar Indergård, John Ola Selbekk, Kjell Fremstad 
Frøya kommune: Berit Flaamo  
Hemne kommune: Ståle Vaag, Torger Aarvaag, Kjell Øyaseter 
Hitra kommune: Ole L. Haugen, Roger Antonsen 
Orkdal kommune: Gunnar H. Lysholm, Grethe Metliaas, Berit Solem 
Rennebu: Birger Hellan 
Rindal: Ola T. Heggem, Katja Røen 
Skaun: Jon P. Husby, Katrine Lereggen, Lars Arne Pedersen 
Snillfjord: Anders P. Krokstad, Åge Røe 
 
Fylkesmannen: Alf-Petter Tenfjord 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Karin Bjørkhaug 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Elisabeth Paulsen 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Odd Arne Bratland 
 
Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jordet (referent) 
 
Innledere: 
NIBR: Kjetil Sørlie 
St. Olavs Hospital: Tore Jo Nilsen 
Fylkesmannen: Jan Vaage 
 

 
Sakliste 
 
1: Kulturelt innslag 
Vi takker kulturskolen i Skaun for et vakkert innslag. 
 
2: Innkalling, sakliste og opprop  
Godkjent. Kulturinnslaget ble flyttet til første punkt. 
 
3: Velkommen til Skaun ved ordfører Jon P. Husby 
Skaun viste frem sine nye film som presenterer Skaun kommune på en flott måte.  
 
4: Innledning ved regionrådsleder  
Regionrådsleder Ola T. Heggem trakk frem det som har vært noen av Orkdalsregionens 
hovedområder i 2013. SiO er oppe og går. Orkdalsregionen har fått på plass en sekretariatsleder i full 
stilling med arbeidssted på Ordal Rådhus. Regionrådsleder er fornøyd med valg av arbeidssted for 
regionrådsleder. Ut fra det som ble bestemt tidligere vil strategisk næringsplan få mye 
oppmerksomhet fremover. Samferdsel blir fortsatt viktig å fokusere på for Orkdalsregionen. Heggem 
er litt forundret over utspill fra KS på kommunestruktur og lurer litt på hva som er tanken bak dette 
utspillet.  
 
 



5: NIBR-rapport 2013:13, Regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag. Presentasjon ved forskerne bak 
rapporten, Kjetil Sørlie 
 
Han gikk grundig gjennom yngre- og eldrebølger i kommunene. Dette sier mye om befolkningens 
alderssammensetning. Han gikk videre gjennom næringssammensetning, kompetansearbeidsplasser, 
offentlige arbeidsplasser. Tjenesteytende næringer, og disses tilgjengelighet. Forretningsmessig 
tjenesteyting er godt spredt utover i fylket, mens helserelaterte tjenester har sin tyngde rundt 
Trondheim. Han gikk videre inn på handel og dekningsgrader.  
 
Ståle Vaag: Veldig nyttig med denne rapporten. Nyttig å få fakta på bordet. Det er bra å få synliggjort 
utfordringer og ikke minst det som går bra ute i kommunene. 
Gunnar Lysholm: Hvordan vil fylkeskommunen bruke denne rapporten og hvordan vil de bruke dette 
inn i sin satsning med bakteppe i at Kysten er klar og at BliLyst skal avvikles?  
Ole Haugen. Vi blir utfordret av konklusjoner i rapporten og er nysgjerrig på hvordan oppdragsgiver 
vil bruke rapporten.  
Karin Bjørkhaug. Poenget med rapporten er å øke kunnskapsgrunnlaget, og hvordan 
fylkeskommunen skal innrette sine virkemidler fremover.  
Odd Arne Bratland: Det er viktig å presisere at det er kommet en ny regjering etter at rapporten kom. 
Rapporten representerer et viktig bakgrunnsmateriale.  
Elisabeth Paulsen: Er glad for at det ikke er trukket bastante konklusjoner, men at rapporten danner 
et godt arbeidsgrunnlag for videre utvikling. 
Ole Haugen: Mener at man ikke skal underslå det faktum at rapporten konkluderer ganske tydelig. 
 
6: Felles samfunnsmedisiner i Orkdalsregionen? Innlegg ved fylkeslege Jan Vaage 
 
Vaage merker en økende interesse for samfunnsmedisin. Han mener at samhandlingssreformen kan 
være noe av årsaken til dette. Loven sier at kommunen skal ha en eller flere leger som skal forvalte 
det som er lovpålagt innen helseområdet. To eller flere kommuner kan godt samarbeide om dette. 
Det er viktig at de som har disse stillingene kjenner kommunen godt og er godt integrert i 
kommunens administrasjon. Ofte er det vanskelig å løse disse oppgavene med små stillingshjemler.  
Mange steder i landet har man et fruktbart samarbeide med mattilsynet.  
 
Elisabeth Paulsen: Kan økt fokus på samfunnsmedisin være med å avhjelpe utfordringer på det 
psykiske området? Vaage velger å se dette i sammenheng med eldremedisin og ser mange av de 
samme utfordringene. Mye går på tilhørighet og mestring.  
Torger Aarvaag: Å få på plass en samfunnsmedisiner ville være et naturlig skritt videre for SiO. Han 
sier at det er vanskelig å få kommuneoverlegestillingen kombinert med fastlegestillingen. Skal SiO 
utvikles videre er det viktig at SiO blir tillagt sånne oppgaver som samfunnsmedisin innebærer.  
Ola Heggem. Samfunnsmedisin vil være en prøvestein for SiO og om vi greier å ta dette videre. 
 
Lunsj 
 
8: Legevaktsentralen i Orkdal og økte kostnader for kommunene. Orientering ved prosjektleder Tore 
Jo Nilsen, St. Olavs Hospital. 
 
7: Strategisk næringsplan. Orientering ved sekretariatsleder, valg av styringsgruppe og delegering      
av myndighet til styringsgruppa  
Vedtak: Styringsgruppa gis myndighet til å råde over ressursene stilt til disposisjon av regionrådet for 
å utarbeide strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. 
Se vedlegg 1 for styringsgruppe. 
 
9: Samferdsel.  



 
Ståle Vaag: Det som står igjen er Bårdshaug-Harangen på Trøndersk side. E39 Betna-Stormyra er 
ferdigregulert. Må se på dette som et sammenhengende prosjekt for å bli kvitt flaskehalsene.  Mener 
det er en ufarlig sak for Orkdalsregionen å støtte. Samferdselsgruppa må samles for å se om noe skal 
ut og om det skal prioriteres på en annen måte.  
Gunnar Lysholm: Redegjorde for Lensvik-Thamshavn og hva som gjenstår. Alle veiene skal møtes på 
Gjølme. Det må settes fullt trykk på dette.  
Karin Bjørkhaug: Må se på utfordringene på Gjølme. 10. februar skal det være et seminar for å ta tak i 
disse utfordringene. Nabokommunene må involveres. Det er ikke snakk om å forlenge et 
bompengeprosjekt; det er mer snakk om å finne ut hvilket handlingsrom man har og hvilket 
trafikkmønster man snakker om. Blant annet vil det kanskje koste 200 kr å kjøre Trondheim-Oppdal 
langs E6, og noe av den trafikken vil kanskje etterhvert belaste E39. 
Vil korte ned byggetiden på Betna-Stormyra. Opptatt av å dele plan- og byggeprosess. Opptatt av at 
det kom kommer opp flere alternativer i en planprosess. Kan ikke ta for gitt at det kommer 
automatisk byggevedtak ut fra en planprosess. Vedlikeholdsetterslepet vil øke fremover.  
Ole Haugen: Blir det rett av oss å uttale oss om prosjekt som går inn i andre fylker? Hva kan vi gjøre 
for å forsere prosessen rundt problematikken Harangen-Bårdshaug? 
Karin Bjørkhaug: Utfordringen er at Harangen-Bårdshaug ikke ligger inne i NTP. Hun oppfordrer at 
dette blir et tema på seminaret i februar. Orkdalsregionen må gjerne komme med en uttalelse på 
vedlikeholdsetterslepet.  
 
Ole L. Haugen og Ståle Vaag får fullmakt til å sammenfatte en høringsuttale om NTP til fylkestinget.  
Se vedlegg 2 
 
10: Budsjett for regionrådet (vedlegg 3) 
Vedtak: Budsjett vedtas som fremlagt med et tillegg på posten for kurs/konferanser/møter på kr 
25 000,- 
Se vedlegg 3 for revidert budsjett 
 
11: Møteplan 2014  
Vedtak: Møteplan vedtas med en endring. Møtet 12. desember flyttes til 19. desember. 
Se vedlegg 4 
 
12: Vedtektsendringer (vedlegg 5)  
Vedtak 1: Regionrådet vedtar endringer som er markert med grønt på vedlegg.  
Vedtak 2: Regionrådsleder godtgjøres med kr 25 000,- pr år. 
 
13: Valg.  
Forslag fra valgkomiteen: 
Leder: Ole L. Haugen 

Nestleder: Gunnar Lysholm 

AU: 

Leder: Ole L. Haugen 

Nestleder: Gunnar Lysholm 

Medlem: Are Hilstad 

Vara: Anders Krokstad 

Rådmannsutvalget har valgt inn Torger Aarvaag som sin representant 

 

Valgkomite: 

Ståle Vaag (leder), Berit Flåmo og Grethe Metliaas 

Vedtak: 

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Alle er valgt for to år. 



 

 

 

Vedlegg 1 

Forslag til styringsgruppe for Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen 

Leder: Leder i Orkdalsregionen 
Nestleder: Nestleder i Orkdalsregionen 
Medlem: Odd Ustad, styreleder i Trønders kystkompetanse og bedriftsrådgiver 
Medlem: Hege Gåsvand, markedssjef Rindalslist/daglig leder Gåsvand Eiendom AS 
Medlem: Tor Espnes, adm. banksjef Sparebanken Hemne 
Medlem: Morten Brataas, banksjef Danske Bank/styreleder Orkladal Næringsforening 
Medlem: Morten Wolden, kommunaldirektør, Trondheim kommune 
Medlem: Berit Rian, administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
Sekretær: sekretariatsleder 
 
Varamedlem: Lindis Ramona Aune, økonomisjef HitraMat AS 
 

Vedlegg 2 

 Prosjektet E39 Betna-Stormyra som totalt er vel 30 km, går fra Betna i Halsa kommune i 

Møre og Romsdal til Stormyra i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. 

 I forslag til Handlingsprogram i NTP 2014-2023 er prosjektet ført opp med 50 mill. kroner 

2016 og 120 mill. kroner i 2017. Resten 1350 mill. kroner er ført opp etter 2017. Denne 

prioritet må opprettholdes.   

Prosjektet kan forseres ved at refusjon av forskotterte midler -i alt 100 mill. kroner til E-39 

Harangen-Høgkjølen, igjen benyttes til prosjektet E-39 Betna-Stormyra i årene 2015-2017.  

Vi ber fylkeskommunene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag om å gå inn for dette. 

Prosjektet E-39 Betna-Stormyra må gjennomføres og bygges sammenhengende som ett 

prosjekt og selve byggetiden bør ikke overstige 3 år. Begge fylkeskommuner må i samsvar 

med forskotteringsavtale underskrevet 20.06.10, samarbeide om å få prosjektet gjennomført 

ved statlige midler fram til 2019." 

 Regjering og samferdselsetater må bidra til at forfallet på veg- og banenettet i Midt-Norge 

stoppes allerede gjennom 2014-budsjettet og reduseres i årene fremover gjennom økt 

satsing på vedlikehold. Løpende vedlikehold, sommer og vinter, må forsterkes. 

 

 Regionrådet ber om at STFK arbeider for at nødvendig utbedring strekningen E39 

Harangen-Bårdshaug blir fremskyndet. 

  



Vedlegg 3 
 
 

  
 
 

  

Budsjett for Orkdalsregionen 2014

BUDSJETT 2 014

Inntekter

Kontingent etter Agdenesmodellen 1 000 000

Sum 1 000 000

Utgifter

Lønn med sosiale kostnader 800 000

Reisekostnader 30 000

Kontorhold 60 000

Regionrådsleder 25 000

Kurs/møter/konferanser 35 000

Rådmannskollegium og regionrådsmøter 50 000

Sum 1 000 000

Kostnadsfordeling basert på Agdenesmodellen
1567 Rindal 54 000

1612 Hemne 95 000

1613 Snillfjord 31 000

1617 Hitra 104 000

1620 Frøya 110 000

1622 Agdenes 50 000

1635 Rennebu 63 000

1636 Meldal 97 000

1638 Orkdal 243 000

1657 Skaun 153 000

Sum 1 000 000



Vedlegg 4 

Møteplan 2014 

 
Regionrådet   

07.02.2014 Hemne  

3.-4. april 2014 Ørlandet Lunsj-til-lunsj 

12.-13. juni 2014 Frøya Lunsj-til-lunsj 

29.08.2014 Snillfjord  

16.-17.10.2014 Rindal Ikke avklart 

19.12.2014 Agdenes  

   

Rådmannskollegiet   

24.01.2014 Orkanger  

21.03.2014 Orkanger  

23.05.2014 Orkanger  

22.08.2014 Orkanger  

03.10.2014 Orkanger  

28.11.2014 Orkanger  

   

AU   

10.01.2014 Orkanger  

27.03.2014 Orkanger  

09.05.2014 Orkanger  

15.08.2014 Orkanger  

19.09.2014 Orkanger  

14.11.2014 Orkanger  

 
  



Vedlegg 5 

 

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, samt et varamedlem. Lederen i Rådmannskollegiet har møte- 
og talerett i arbeidsutvalget. Ordfører i Orkdal skal være fast medlem 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 25 000,- i fast godtgjørelse pr år.  

 

 


