
Referat AU i Orkdalsregionen 
 
Sted: Ordførers kontor, rådhuset på Orkanger 
Tid: Torsdag 7. august 2014, 1000-1200 
Til stede: Ole L. Haugen, Gunnar H. Lysholm, Are Hilstad, Torger Aarvaag, Håkon Kibsgaard Jordet 
(ref)  
 
Sakliste 
1: Sakliste og innkalling 
Ved en forglemmelse ble ikke Ståle Vaag innkalt til dette møte i AU som tidligere bestemt. Han 
innkalles til neste møte 
Godkjent sakliste og innkalling 
 
2: Regionrådsmøte Snillfjord 29. august 2014 
Mulige saker: 
Innledning om Trønderenergi ved Ståle Gjersvold. Han gis disse momentene til sitt innlegg: 
-status på vindkraft sett i perspektiv mot det som skal skje i Snillfjord, gevinstpotensial vs risiko 
-alternativ energi.  
-planer for nettuvkling i vår region 
-Beredskap 
 
 
Ellers drøftet AU følgende moment knyttet til Trønderenergi: 
-kan Orkdalsregionen samles om felles innspill til eierstrategier i Trønderenergi? 
-hvordan vil kommunereformen påvirke eierstrukturen i Trønderenergi? 
-Flytte nettkontoret til Orkanger 
 

 Kommunereformen, oppdatering fra ordførermøtet 26. august  
Ole: Usikker på om kommunerformen skal ha noen stor plass på regionrådsmøtet. Gunnar: Kanskje 
kunne hver ordfører få tre minutter hver for å orientere om situasjonen i egen kommune. Er det 
noen forventinger til at regionrådet skal ha noen rolle i diskusjonen fremover?  
 
Skaffe frem kartene som er laget for Orkdalsregionen 
Sende ut mail til ordførene om streng 3-minutters grense 
 

 Presentere hjemmesiden vår. 10 minutt til innspill 
 

 Jobb i ST ved prosjektleder Elin Marie Altø,  
Hvordan vi fremstå som mer attraktiv i arbeidsmarkedet.  
Hvordan finner vi arbeidskraft i utlandet? 
Enkelte kommuner bruker Finnmarskpakken for å gjøre seg mer attraktiv, hvilke lokkemidler brukes. 
Finne ut mer om dette. 
 

 Beredskap jfr kritikk etter brannene i vinter http://tinyurl.com/pfqmjyu 
Invitere DSB, Dag Otto Skar og Kvingedal fra Frøya og ta en diskusjon. Hva er lærepunktene, 
organsiering, hva kan bli bedre? 10 minutters innlegg hver og en halvtimes diskusjon. 
 
3: Strategisk næringsplan, kort orientering  
Sende påmmining til ordførene om workshop på Berkåk 15. august 
 
4: Innpill til vår nye nettside: www.orkdalsregionen.no 

http://tinyurl.com/pfqmjyu
http://www.orkdalsregionen.no/


-ledige jobber i Orkdalsregionen 
-alle kommuner må linke til nettsiden 
-kulturkalender 
-drøfte hjemmeside på rådmannskollegiet 5. september 
 

 
5: Møteplan for resten av 2014 
Det blir regionrådsmøte i Rindal 17. oktober. Rindal får ansvar med å lage opplegg. Opp til Rindal om 
det blir felles opplegg med Nordmøre 
 
Felles ordførermøte med Fosenkommunene. Ikke fastsatt tidspunkt ennå 
 
Lage utredning omveistrekningen Brekstad-Berkåk til desembermøtet. Desembermøtet blir i sin 
helhet viet samferdsel. 
 

Oppsatte møter 
 
Regionrådsmøter 
29.08.2014 Snillfjord 
17.10.2014 Rindal  
19.12.2014 Agdenes 
 
Rådmannskollegiet 
05.09.2014 Orkanger 
03.10.2014 Orkanger 
28.11.2014 Orkanger 
 
AU 
19.09.2014 Orkanger 
14.11.2014 Orkanger 
 
 


