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Sakliste 
 
1: Kulturelt innslag 
Vi takker kulturskolen i Hemne for flotte innslag. 
 
2: Ordfører Ståle Vaag presenterte Hemne kommune 
 
3: Innkalling, sakliste og opprop  
Ingen merknader til innkalling. Saklista ble godkjent. Orientering om SiO utgår denne gangen. 
  
4: Innledning ved regionrådsleder  
 
5: Orientering om Interreg V og internasjonal satsing fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ved Kari 
Mette Elden og Vidar Segtnan fra Trøndelags Europakontor. 
Elden orienterte om den nye programperioden til EU som varer de neste sju årene. KMD vil gjerne 
opprettholde den internasjonale satsingen og vil vise frem de konkrete resultatene som er oppnådd 
så langt. Den overordna målsettingen til Interreg er samsvarende med norsk regionalpolitikk. 
Interreg Sverige-Norge har innbefattet 99 prosjekt og 75 ulike prosjekteiere. Det største prosjektet er 



Green Highway mellom Trondheim og Østersund; 26 millioner. Det blir en spissing med mer fokus på 
FoU og SMB fremover. Mer fokus på regionenes nytte av prosjektene og mer bruk av indikatorer og 
måling av nytte. 
Hva kan være mulighetene for Orkdalsregionen og internasjonalisering? Elden dro opp følgende 
temaer: reiseliv, destinasjon og opplevelse, vindkraft, samferdsel, arbeidskraftmobilitet, 
kampflybase, akvakultur, ungdomsutveksling. 
Randi Reese sa i et innspill at det viktigeste er å bestemme seg for å gå for et interegprogram eller 
samarbeid. Hun mener det er veldig givende å komme samme med kommuner og regioner fra andre 
land som har lignende utfordringer.  
 
Trøndelags Europakontor ved Vidar Segtnan. Deres hovedrolle er å følge opp Trøndelags interesser 
opp mot EU. Unge, næringsliv og klima/energi er hovedfokus for Trøndelagskontoret.  De prøver å 
fange opp det som skjer i Brussel med «trønderske øyne». En viktig oppgave for kontoret er å 
organisere studiebesøk fra Trøndelag. Det er ofte en utfordring for Norge at vi kommer for sent inn i 
prosessene i EU. Viktig oppgave er å finne ut hva som er på gang i til enhver tid av temaer som kan 
vedrøre Norge. Bankkrisen er ikke så sterk lenger, men høy arbeidsledighet spesielt blant unge innen 
mange land i EU er en stor utfordring.  
Ny programperiode 2014-2020. Det totale budsjettet i EU er redusert. Utdanning forskning 
innovasjon og næring har fått økte budsjetter. Halvparten av EØS-midlene skal inn i EU sine 
programområder. Horisont 2020 er det største programmet. Fokuserer på tre felt: fremragende 
vitenskap, industrielt lederskap og løse sentrale samfunnsutfordringer. Det er næringslivet som skal 
sitte i førersetet og ikke forskningen. 20% skal gå til SMB. På grunn av NTNU og SINTEF scorer Sør-
Trøndelag veldig bra på uttelling på EU-prosjekt. Vi er nummer ti landet bak Oslo.  
Randi Reese sier at innspill fra det lokale næringslivet til SINTEF vil bli etterspurt fremover og SINTEF 
utfordrer de regionale politikerne til å tenke større. 
Erasmus+ er det nye programmet for utdanning, opplæring, ungdom og sport. Nord-Trøndelag har 
dratt inn mye mer enn Sør-Trøndelag på dette programmet. NT er på topp innen dette omregnet til 
kr pr innbygger.  
 
6: Oppsummering fra kommunekonferansen, Politikk og Plan på Ørlandet 30.-31. januar ved Ståle 
Vaag. Mange foredrag som gikk på kommunestruktur og hva som blir rammebetingelsene for 
kommunene. Et annet tema som ble tatt opp er regional tyngdepunkt i Sør-Trøndelag.  
 
1200-1300 Lunsj 
 
8: Ny regjering og nye rammer for fylkeskommunen. STFK har fått kutt i regionalutviklingsmidlene. 
Leder for regional utviklingskomité, Randi Reese: 
Kutt på 23,7 millioner (28%) i budsjettene. Reduksjon rammer ikke administrasjon, men operative 
utviklingstiltak. Virkemiddelbruk skal dreises fra samfunns- til næringsutvikling, men regjeringen vil 
legge til rette for vekst i hele Norge. Inntrykket er at bedriftsutvikling skal prioriteres, det skal være 
fokus på kompetanse, innovasjon og klynger. Det vil bli mindre fokus på distrikt. Vekstkraften skal 
styrkes der den er, og kvinner skal være en prioritert gruppe. Det vil ikke bli noen øremerkede midler. 
Muligheten for kommunale næringsfond er der fortsatt og må rapporteres på direkte.  Støtten til 
kommunale og regionale næringsfond går ned fra 17 millioner til 12 millioner. Sør-Trøndelag trenger 
både distriktspolitiske tiltak og bytiltak. Trondheim har tyngdepunkt innen FoU, men ikke distriktene 
rundt mangler dette. Hun mener at distriktene har vekstpotensial som kan utløses gjennom 
utviklingsressurser. Noen industrimiljøer trenger hjelp til omstilling. Til tross for sterke kutt i 
regionalutviklingsmidlene så har fylkeskommunen fortsatt full satsing på de videregående skolene. 
Det satses på kompetansesentra sånn som grønt kompetansesenter på Skjetlein, blått 
kompetansesenter på Frøya og i tillegg en satsing på Røros. Det er et mål for fylkeskommunene å se 
satsing på vei, sjø og jernbane i sammenheng.  



Fylkeskommunen vil satse enda mer på skog/tre. Dette er viktig å opprettholde verdikjedene. 
Innsatsområder foreslås redusert fra 23 til 18 områder. 
Innspill fra Gunnar Lysholm: Kan fylkeskommunen stille med menneskelige ressurser til 
Orkdalsregionens arbeid med strategisk næringsplan? 
Våren 2014 skal brukes til å lage et utfordringsdokument til fylkestinget. 
Ole Haugen: Når «Kysten er klar» og BliLyst skulle avvikles så var det signalisert at midler skulle flyte i 
retning av regionrådene.   
 
9: Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen. Berit Rian, administrerende direktør i 
Næringsforeningen for Trondheimsregionen og medlem av styringsgruppa for vår næringsplan, 
redegjorde for prosessen som førte frem til strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 
 
Har blitt næringsforening for fire kommuner. De har 1300 bedrifter som medlemmer og 45 000 
ansatte. De har et eget forretningsnettverk for kvinner.  De har 188 fagråd og et aktivt styre på 170 
ledere som jobber på dugnadsbasis for næringslivet i regionen. Trondheimsregionen vokser med 
4000 i året og halvparten av disse er arbeidsinnvandrere.  
Regionrådet ga oppdraget om å lage strategisk næringsplan til næringslivet. Det skulle være en åpen 
og inkluderende prosess som var inndelt i fem faser for å sikre fremdrift. Planprosessen ble 
gjennomført på 10 måneder frem til den ferdig i februar 2010. Planen ble vedtatt av kommunene og 
STFK sommer 2010.  
For å løse oppgaven med strategisk næringsplan ble det dannet en næringsalliansen som bestod av 
Næringsforeningen i Trondheim (NiT), Stjørdal Næringsforum, Leksvik og Rissa Industriforum, Rissa 
Utvikling, Orkladal Næringsforening, Næringskontoret i Skaun, NiT Melhus, Midtre Gauldal 
næringsforum, Klæbu Næringsforum, NiT Malvik og Selbu Næringsforum. 
Arbeidet var delt inn i fem faser/delprosjekter: 
1: Statusbeskrivelse som grunnlag for overordnet mål 
2: Ulike strategier for næringsutvikling 
3: Hva er potensialet for vekst i ulike sektorer i vår region 
4: Hva er de største hindringene for vekst i vår region 
5: Strategidokument 
De hadde to møter for hver fase; en workshop og et konkluderingsmøte. 
 
Kriterier for en vellykket planprosess 
Før planarbeidet starter: 
Avklare hvem dette er en plan for 
Når planen foreligger: 
At kommunene vedtar planen med entusiasme og legger den til grunn for sitt daglige arbeid 
Evalueringen etter prosessen viser at alle parter uttrykker at de føler at de har blitt invitert med 
Målsetting om 50% deltagelse fra næringslivet 
 
 
Status strategisk næringsplan i dag 
Det jobbes i tråd med planen; flere tiltak er gjennomført, igangsatt eller under oppstart. 
 
Overordnet mål for strategisk næringsplan i Trondheimsregionen: 
Vår andel av BNP skal tilsvare vår andel av befolkningen i 2020. BNP har økt mer enn befolkningen de 
siste årene så Trhreg er på rett vei. De hadde seks delmål: Best på å utvikle og starte bedrifter, best 
på samarbeid mellom næringsliv, FoU og offentlig. Trhreg skal de mest næringsfremmende politikere 
i Norge. Trhreg skal være det området hvor det er lettest å starte bedrift. Trhreg skal ha 1-3 nasjonale 
og 1-3 internasjonal kunnskapsnavn. Trhreg skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge. 
 
Et må er å lage mer «butikk» av teknologi; kommersialisering av teknologi. 



512 teknologibedrifter med 10 000 ansatte i kommunene i Trhreg. NTNU er nummer fire i verden på 
samarbeid med næringslivet.  
Alle skolene i Trhreg skal ha et tilbud på entreprenørskap.  
 
 
10: Ove Snuruås, Orkladal Næringsforening orienterte om status på dannelse av Næringsalliansen i 
Orkdalsregionen og hvordan næringsalliansen kan bidra inn i prosessen rundt strategisk næringsplan.  
 
Næringsalliansen i Orkdalsregionen (NaO). Orkladal Næringsforening, Hemne Næringsfoum, 
Trollheimen Næringssørvis AS, Frøya Næringsforum, Rennebu Næringsforening, Hitra 
Næringsforening, NiT Fagråd Skaun. Representerer over 500 medlemsbedrifter i 10 kommuner.  
Disse personen representerer næringsforeningene i Næringsalliansen i Orkdalsregionen. 
 
Willy Merkesnes, Hemne Næringsforum 
Lindis Aune, Hitra Næringsforening 
Odd Inge Løfald, Rindal 
Knut Hårstad, Rennebu Næringsforening 
Oddrun Englund, Frøya Næringsforum 
Hans Petter Øien Kvam, Skaun Næringsforening NiT 
Ove Snuruås, Orkladal Næringsforening 
 
Konklusjon i møte 29.1.2014. 
Uavhengig av strategisk næringsplan (SNP) ønsker de respektive å inngå en samarbeidsallianse. NaO 
stiller seg positivt til å samarbeide med Regionrådet i Orkdalsregionen om utvikling regional 
strategisk næringsplan. 
 

 Viktig å bestemme på forhånd hvordan planen skal følges opp og rulleres.  

 Viktig å sikre eierskap i næringslivet 

 Sikre deltakelse og entusiasme 

 Sikre at SNP får et innhold og målsetting som bedriftene selv får eierskap til 

 Fremme samarbeidsånd og respekt på tvers av kommunegrenser 
 
Fra NaO sin side er det viktig at rollefordeling og mandat er klarert på forhånd. 
Næringsalliansen ønsker en representant inn i samferdselsgruppa i regionrådet. 
Viktig å være klar over kulturforskjeller i regionen.  
Samferdsel er viktig for næringslivet og noen andre temaer kan også være aktuelle enn bare de fire 
områdene som ble antydet av regionrådsmøtet i oktober.  
Ove Snuruås fra Næringsalliansen og Håkon K. Jordet fra Orkdalsregionen fremforhandler en avtale 
mellom NaOv/ONF og Regionrådet om gjennomføring av SNP 
 
Berit Flåmo: Viktig at tar med oss de fire områdene vi ble enige om, blant annet det å føre sammen 
blå og grønn matsektor. 
Ole Haugen: Regionrådet har klare forventninger om fylkeskommunalt tilskudd til arbeidet med SNP, 
egentlig som omsøkt. 
Lars Arne Pedersen: Viktig å være tro mot det som ble vedtatt på regionrådsmøte 18. oktober, de fire 
områdene.  Samferdsel kan heller bli en naturlig del av SNP. 
Ståle Vaag. Det skal investeres nærmere 40 milliarder de nærmeste årene og det er viktig at vi er på 
banen.  
Ole Haugen. Vi må ikke la noen temaer bli tabu, som for eksempel at samferdsel ikke skal kunne 
diskuteres i en planprosess.  
 



11: Utfordringer vedrørende sammenkobling av E39, FV710 og FV714 rundt Orkanger ved Gunnar H. 
Lysholm 
Det skal være et oppstartsseminar på mandag 10. februar hvor disse utfordringene blir tatt opp. Over 
30 påmeldt så langt. Ole Heggem: Viktig å ikke glemme at FV65 også skal kobles på på Thamshavn.  
Utspill fra Skaun og Lars Arne Pedersen: Ny E6 – sør, Sentervegen – Tonstad og Tonstad – Jagtøyen 
med en framtidsrettet kryssløsning på Klett mellom to likeverdige europaveier. Regionrådet sender 
en uttalelse på dette. 
 
Eventuelt 
 
Innspill på saker til neste regionrådsmøte: 

 AtB må utfordres angående endret rutetilbud og busser som ikke kommer.  

 Brann/redning og sentralisering. For dårlig mobildekning. Bruke «kjøttvekta» til regionrådet. 
Svaret man får fra teleselskapene er hvor mye man er villig til å legge på bordet selv i en 
utbygging. Innhente opplysninger fra Telenor om forsterking av utbygging. 

 Berit Flaamo: Ta med momenter fra brannen på Frøya når vi skal diskutere beredskap og 
kommunikasjon. 

 Lars Arne Pedersen: DSB sitter med en viktig nøkkel til dette. Fylkesmannen må konsulteres.  

 Oppdatering på status på SNP. Invitere inn folk fra næringsalliansen og kanskje 
styringsgruppa.  

 Fjordkryssing over Trondheimsfjorden, inne i fjorden eller ved Valset? 

 Det mye omtalte logistikksenteret, skal det komme nord eller sør for Trondheim? 

 Det blir regionrådsmøte i Rindal 16. og 17. oktober og det blir et sammøte med Orkide. 
Rindal jobber med seminar på dagtid 16. oktober og det jobbes også med et sosoalt program 
på kveldstid. Sekretariatslederne lager program før lunsj på fredag 17. oktober. 

 
 


