Referat AU i Orkdalsregionen 9. mai 2014
Sted: Ordførers kontor på rådhuset på Orkanger
Til stede: Ole L. Haugen, Are Hilstad, Gunnar H. Lysholm, Håkon Kibsgaard Jordet (ref)
Forfall: Torger Aarvaag
1: Innkalling og sakliste ble godkjent.
2: Evaluering og oppfølging etter regionrådsmøtet på Brekstad.
Ole: Det ble litt splitt og hersk rundt innspill fra AtB.
Are: Bør kollektivtilbudet løftes opp på regionrådsmøtet?
Ole: Føler at fylkestinget har abdisert når det gjelder å håndtere kollektivtilbudet.
Må få klarlagt om hvordan vi i distriktet kan påvirke kollektivtilbudet. Det er vanskelig når det er et
selskap som AtB som håndterer kollektivtrafikken og ikke politikerne.
Gunnar: Vi som region med ti kommuner burde være en sterk enhet som kan påvirke
kollektivtilbudet.
Ole: Skal vi styrke oss som BAS-region så er samferdsel og kollektivtilbud veldig viktig. Dette er tungt
å ta tak i for en enkeltkommune.
Inviterer fylkesrådmannen til å snakke om samferdsels og kollektivtilbudet for at vi skal utvikles oss til
en mer attraktiv BAS-region.
Vi gjør en henvendelse til Fosen regionråd om felles ordførermøte. I løpet av høsten.
Kan Agdenes være vertskap for dette møtet?
3: Program for regionrådets samling på Frøya 12.- og 13. juni.
Dag 1 blir viet workshop i forbindelse med strategisk næringsplan. Workshop starter 1000. Lunsj
klokka 1200 og avslutning 1600. Næringsalliansen i Orkdalsregionen jobber med program for
workshop. Tema er blå sektor.
Dag 2:
Skal maks deles opp i tre deler. Viktig at programmet ikke blir for tett.
Møtet starter 0830- og varer til 1300. Av mulige temaer:


Samferdsel, kollektivtilbud og hvordan vi kan bli en mer attraktiv BAS-region.
Førsteønske som innleder er fylkesrådmann Mjøen, alternativt Olav Huseby (Ap). Det er ikke
aktuelt å gå ned på rådgivernivå.



Kommuneproposisjon om kommunereform og hvordan denne vil slå ut for Orkdalsregionen.
Primært ønske for innleder er fylkesmann Jørn Krog. Sjeføkonom Per Rickard Johansen KS, er
en annen mulig innleder. Halvor Holmli leder for Distriktssenteret er også en mulighet



Et annet mulig tema er helse. Det varsles endringer i helseforetakene. Hvordan vil dette slå
ut for Orkdalsregionen. Primært ønsker vi Nils Kvernmo, St. Olavs Hospital. Sekundært Tor
Åm.

4: Lager sak om til regionrådsmøtet om tilleggsbevilgning på 250 000. På grunn av manglende
bevilgning fra fylkeskommunen er næringsplanen underbudsjettert.
5: Ad henvendelse fra Orkdal kommune om bifall til markedsføring av Orkanger. Denne saken blir
lagt frem på regionrådsmøtet.

