
Referat fra møte AU i Orkdalsregionen 
 
Sted: Rådhuset på Orkanger 
Tid: Fredag 27. november 2013, 1000-1300 
Til stede: Ole L. Haugen og Gunnar H. Lysholm 
Forfall: Torger Aarvaag og Ola T. Heggem 
Referent: Håkon Kibsgaard Jordet 
 
 
1: Sakliste og innkalling 
Godkjent 
 
2: Strategisk næringsplan 
Ole og Gunnar tar kontakt med fylkeskommunen angående avslag på støtte til næringsplan. AU 
finner det merkelig at fylkeskommunen ikke vil være med å bidra til dette arbeidet. 
Styringsgruppa må bli gitt mandat til forvalte ressursene som blir stilt til rådighet for utarbeidelse av 
strategisk næringsplan. 
AU kom med forslag på representanter til styringsgruppe som administrasjonen går videre med. 
 
3: Regionrådsmøte 
Som et tillegg på saklista ble det foreslått å ta kontakt med NIBR med tanke på å få en presentasjon 
av rapporten om regionale tyngdepunkt i Orkdalsregionen. 
Et mulig innlegg fra fylkeskommunen om internasjonalt arbeid i kommunene må vente til en senere 
anledning. 
Det har kommet innspill fra Ståle Vaag om en høringsuttalse på samferdsel. Det er viktig å se dette i 
sammenheng med andre utfordringer regionen står overfor på samferdelsområdet, blant annet 
avsutningen av E39 rundt Orkanger, samt tiltak i den rapporten som ble utarbeidet av Multiconsult i 
2012. 
Administrasjonen ble oppfordret til å skaffe en innleder på problematikken vedrørende økte 
kostander til legevaktsentralen. 
Etter en runde hos de andre regionrådene for å finne ut av nivået på godtgjørselse til regionrådsleder 
havner AU på at kr 25 000 pr år kan være noe å gå ut i fra. 
 
4: Budsjett 2014 
Budsjettet fra administrasjonen ble godkjent for fremleggelse for regionrådet. 
 
5: Valgkomite 
Det ble satt ned en valgkomite bestående av Jon P. Husby, leder, Ståle Vaag, nestleder og Grethe 
Metliaas. 
 
6: Vedtektsendringer 
AU foreslår at punktet med at Orkdal skal være fast nestleder i regionrådet sløyfes. 
 
7: Møteplan 2014 
Møteplan for 2014 legges frem for regionrådet. Forslag er sendt til alle kommunene. 
 


