Referat fra møte i rådmannskollegiet i Orkdalsregionen 4. oktober 2013
Sted: Bårdshaug Herregård, Orkanger
Tid: 1000-1230
Til stede: Kai Terje Dretvik(leder), Torger Aarvaag, Svanhild Mosebakken, Katrine Lereggen, Birger
Hellan, Svein Henry Berdal, Roger Antonsen, John Ola Selbekk, Roy Fritzon,
Grethe Metliaas (fra sak 6)
Forfall: Bjarne Nordlund
Referent: Håkon Kibsgaard Jordet
Sakliste:
1: Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var ønske om en ekstra sak under eventuelt vedrørende
søknad om skjønnsmidler. Sak 8 og 9 bytter plass sånn at valg kommer til slutt.
2: Kai Terje Dretvik orienterte kort fra forrige møtet i arbeidsutvalget.
3: Sekretariatsleder orienterte om sin oppstart i Orkdalsregionen. Besøk av kommuner og andre
viktige samarbeidspartnere har vært prioritert i oppstarten.
4: Felles samfunnsmedisiner i SiO.
Vi er pålagt å ha tilsyn i forbindelse med folkehelseloven. Kommunene må ha systemer som ivaretar
denne loven. Dette er det vanskelig for kommunene å få til, og få er i stand til å oppfylle det som står
i loven. Kan virke som at det er litt tilfeldig hvor mye kommunene bruker av tid og ressurser. Det later
til at det er noe personavhengig, det vil si at i de kommunene hvor man har leger som er interessert i
den samfunnsmedisinske delen i sin praksis så fungerer ting bedre.
Helse skal inn i samfunnsdelen i kommuneplanene. Smittevernplanlegging er en viktig del av dette.
Det ble fremholdt at dette er et typisk tema som egner seg til kommunesamarbeid.
Det ble spilt inn at temaet med en felles samfunnsmedisiner må tas opp på regionrådsmøte 13.
desember. Det ble foreslått å invitere fylkeslege Jan Vaage. Temaet begynner å haste fordi noen
kommuner begynner med samarbeid seg imellom, selv om inntrykket er at mange kommuner gjerne
vil samarbeide om dette i større skala. Saken må komme inn på planen for SiO for 2014.
Sekretariatsleder skaffer en oversikt over hva som er status på ressurser knyttet til
samfunnsmedisin/folkehelsesenter i kommunene i regionen.
Det ble spilt inn at vi må ha en ressurs som kan lage en plan. 3-4 kommuner kan dele på en lege som
jobber med samfunnsmedisin. Det ble hevdet at ikke er så lett å finne leger som jobber med
samfunnsmedisin.
5: Orientering om felles IKT-prosjekt og de seks involverte kommunene.
Dretvik orienterte kort om status på samarbeidet mellom de seks kommunene som har valgt å gå
videre med et IKT-samarbeid. Sekretariatsleder sa at han har sagt seg villig til å dra denne prosessen
framover. Det ble spilt inn at det er god kontakt IT-sjefene i mellom kommunene i hele
Orkdalsregionen på faglig plan. Skjønnsmidlene som er lovet i forbindelse med IKT-samarbeidet
plasseres i Agdenes kommune.
6: Regionrådsmøte 18. oktober ved sekretariatsleder
Dette regionrådsmøtet skal nesten i sin helhet dreie seg om strategisk næringsplan for
Orkdalsregionen. Møtet starter med to eksterne innledere. Deretter blir det en workshop med vekt
på å få frem gode tema og strategier i det videre arbeid med planen. På tampen av møtet vil det bli
drøftet noen små vedtektsendringer.

7: Strategisk næringsplan og herunder vindkraftutbygging
Det ble spilt inn forslag om at planen kanskje kan døpes om til en regional utviklingsstrategi? Flere
påpekte at det er viktig at planen ikke bare blir en kopi av planen som ble skrevet for
Trondheimsregionen. Det er viktig å ta tak i de store utbyggingene som regionen står overfor. Dette
gjelder vindkraftutbyggingen vesentlig i Snillfjord, men også Hitra og Frøya. Kampflybasen på
Ørlandet og mulig utbygging av smelteverk i tilknytning til Tjeldbergodden er også prosjekter som
regionen må være på banen for å få sin del av. Viktig at leverandører kvalifiserer seg og går sammen i
slagkraftige enheter for å kunne konkurrere om anbud. Dette vil også føre til en høyning av
kompetanse. Hitra har mye erfaring med vindkraftutbygging/drifting. Noen holdt frem Åmot i
Hedmark som en kommune man kunne høste erfaringer fra. De har hatt en stor forsvarsutbygging og
skal også bygge ut vindkraft. Utbyggingen og ringvirkningene av Tjeldbergodden burde også være
interessante i denne sammenhengen.
8: Eventuelt






ASU, administrativt samarbeidsutvalg. Torger Aarvaag sier fra seg sitt verv. Han mener at en
helseperson på overordnet nivå bør sitte i utvalget. Enten en i Orkdal kommune eller SiO.
Hovedoppgaven er å drøfte hvordan avtalene fungerer. Grete Metliaas sjekker ut om Orkdal
kommune kan ta denne rollen.
Søke om mer skjønnsmidler på strategisk næringsplan
Agdenes skal ha ansvar for IKT-skjønnsmidlene.
Rindal må få fast observatørstatus på arr fra Fylkesmannen og fylkeskommunene.
Kai Terje Dretvik takket av. Han synes det har vært en stor utvikling i de fem årene han har
vært med og han takket for et godt og hyggelig samarbeid

9: Valg
Torger Aarvaag, Hemne kommune ble valgt til ny leder av rådmansskollegiet. Hans funksjonstid varer
ut februar 2015.

