Referat AU i Orkdalsregionen 24. mars 2014
Sted: Ordførers kontor på rådhuset på Orkanger
Til stede: Ole L. Haugen, Are Hilstad, Torger Aarvaag, Gunnar H. Lysholm, Håkon Kibsgaard Jordet
(ref)
1: Innkalling og sakliste ble godkjent.
2: Regionrådsmøte på Brekstad 3. og 4. april. Det ble foreslått noen endringer i forhold til utsendt
tidsplan for regionrådsmøte. Det gjøres en henvendelse til dekningsdirektør i Bjørn Amundsen i
Telenor om mulig innlegg på regionrådsmøte 3. april. Det gjøres også en henvendelse til Austrått og
Terje Bratberg om omvisning.
Avtalen med Næringsalliansen i Orkdalsregionen blir tatt opp som en orienteringssak på slutten av
dag 1.
3: Strategisk næringsplan. Det er viktig å avklare om vi får tilbake utlegg av merverdiavgift i
forbindelse med utgifter til strategisk næringsplan. Vi må sjekke likviditeten før kontrakt blir
underskrevet.
Det må lages et revidert budsjett før regionrådsmøte hvor også innsatsen til sekretariatsleder inn i
SNP blir angitt.
Det må legges inn mer på «Bakgrunn» på side 2 i tilbudet: Som for eksempel: Hvordan skal vi utvikle
oss til å bli en mer attraktiv bo-, arbeids- og serviceregion. Vi må legge grunnlaget for å ha en
befolkning- og sysselsettingsvekst som er lik eller større enn den nasjonale befolkningsveksten. Diss
endringene formidles til Næringsalliansen i Orkdalsregionen.
Vi må følge opp et eventuelt møte med administrasjonen og politisk ledelse i STFK.
Vi dekker km-godtgjørelse til styringsgruppa hvis ikke arbeidsgiver dekker dette.
4: Eventuelt:
 Det må lages årsrapport og regnskap for Orkdalsregionen som skal legges frem for
regionrådet 4. april. Dette sendes ut til AU først.
 Hjemmeside er under arbeid og skal være oppe og gå i løpet av måneds tid.
 Det er viktig at sekretariatsleder setter seg inn i samferdselsområdet og får opp gode
problemstillinger som kan legges frem for regionrådet.
 Hvordan kan kommunene dele av sine beste folk aka Fagerholt i Orkdal kommune,
landbrukskontoret i Meldal? En best practice og delekultur.
 Hvordan kan vi lage gode møteplasser i SNP?
 Lage faggrupper og fagnettverk
 Sekretariatsleder endres til daglig leder

