Møte i arbeidsutvalget i Orkdalsregionen.
Sted: Orkdal rådhus
Dato 6. september 2013, 0930-1300
Til stede: Ola T. Heggem, Gunnar H. Lysholm, Håkon Kibsgaard Jordet, Kai Terje Dretvik (fra kl 1200)
Ikke til stede: Ole L. Haugen
Referent: Håkon Kibsgaard Jordet
1. Ola T Heggem refererte fra møtet med krisesenteret på Orkanger
2. Sekretariatsleder orienterte om sine første uker i stillingen. Den første tiden har vært prioritert til
å kjent med kommunene, ordførere og rådmenn. Sekretariatsleder har også møtt, fylkesmann,
fylkeskommune samt deltatt på fylkesmannens dialogkonferanse.
3. Oppsatt regionrådsmøte 25. oktober kolliderer dessverre med KS sin høstkonferanse. Ny dato for
regionrådsmøte blir 18. oktober på Orkanger, 1000-1500.
4. Sekretariatsleder jobber med oppsett av møteplan og har denne klar til regionrådsmøtet 13.
desember. I samråd med Frøya blir vi enig om at vi helst vil ha regionrådsmøte på Frøya til våren og
gjerne med overnatting. Vi må derfor finne en ny vertskommune for møte 13. desember. Vi ble
under samme sak enige om at vi skal ha minst et møte som varer fra lunsj til lunsj hvert år. Likeledes
ble vi enige om å ha tre faste poster på hver regionrådsmøte, nytt fra sekretariatet, Fylkesmannen og
fylkeskommunen. Vi diskuterte også om å ha fellesmøte med Fosen regionråd og Orkide. Det er
ønskelig å starte hvert regionrådsmøte med et kulturelt innslag, gjerne representer fra de lokale
kulturskolene.
5. Hovedsaken på neste regionrådmøte skal være strategisk næringsplan. Det er viktig at alle
kommunene tar stilling til utsendte forslag på fellesvedtak så fort som mulig. Vi ble enige om å ha to
til tre innledere med eksempler på temaer som skal omhandles i strategisk næringsplan.
Sekretariatsleder har fullmakt til å finne noen innenfor temaer energi/olje/gass, reiseliv og landbruk.
Det poengteres at dette kun er eksempler for fagområder og ikke fullstendig uttømmende!
Siste del av neste regionrådsmøte blir lagt som et arbeidsmøte/workshop. Et viktig tema blir eierskap
av strategisk næringsplan. Det leies inn eksterne krefter til å lede denne prosessen. Det er et mål å ha
et opplegg og budsjett klart for strategisk næringsplan i løpet av høsten, og ha ut et
igangsettingsvedtak ut til kommunene i løpet av november.
6. AU vil foreslå vedtekstendringer i Orkdalsregionen:
Det må velges en valgkomite. Utvide AU med en ordfører til. Foreslå en godtgjørelse for ledervervet.
Ordfører i Orkdal skal være fast nestleder.
Videre skal det tilstrebes en viss geografisk fordeling av medlemmene i AU.
Valgkomiteen settes i sving før møtet i desember.
7: Sekretariatsleder lager forslag til budsjett for 2014 og legger dette fra for AU på neste møte.
8. Eventuelt
Kai Terje Dretvik brakte på banen den vindkraftutbyggingen regionen vår står overfor. Store midler
skal investeres og det er viktig at regionen er på banen når utbyggingen starter. Under eventuelt ble
det også spilt inn at det er ønskelig at Fylkesmannen, fylkeskommunen og KS inviterer Rindal
kommune til dialogkonferanser.

