
Referat fra møte i rådmannskollegiet i Orkdalsregionen 
 
Tid: Fredag 13. mars 2015, 1200-1400 
Sted: Formannskapssalen på Orkanger 
Til stede: Arild Risvik, Petter Lindseth, Birgit Reisch, Grethe Metliaas, Svanhild Mosebakken, John Ola 
Selbekk, Birger Helland, Svein Johnny Forren, Milly Nørsett, Håkon Kibsgaard Jordet (ref) 
Forfall: Laila Hjertø, Katrine Lereggen, Torger Aarvaag 
 
Sakliste: 
1. Innkalling og sakliste ble godkjent 
 
2. Orientering om vindkraftutbyggingen i Orkdalsregionen ved rådmann i Snillfjord: 
25. juni skal det besluttes om det skal bygges ut i Snillfjord og Hitra. Det er ikke satt tidspunkt for når 
Frøya skal besluttes utbygd. Det skal bygges ut 300 mW i Snillfjord og 100mW på Hitra. 
21. april skal det holdes et seminar for næringslivet for å informere om utbyggingsplanene. Dette blir 
på Orkanger. 
Det er viktig at kommunene og næringslivet kjenner sin besøkelsestid for å nyte godt av de 
ringvirkningene denne utbyggingen gir.  
Snillfjord kommune søker de andre kommunene om bidrag inn til et mobiliseringsprosjekt.  
AU i Orkdalsregionen må være på banen for å få gjennomslag for støtte vindkraftutbygging. 
Vindkraft vil bli tatt opp under eventuelt på neste møte i regionrådet. 
 
3. Status på kommunereformen. Kort oppdatering fra hver kommune og erfaringsutveksling 
Agdenes: Har tatt et retningsvalg mot Orkdal. Har laget prosessplan og statusrapporter. 
 
Rennebu: Retningsvalget er sprikende. Et alternativ går mot Orkdal, og ett langs E6-aksen. Oppdal vil 
utrede for seg sjøl.  
 
Hemne: Har hatt gode innbyggerprosesser. Ble kampvotering på prioritert retningsvalg. Halsa og  
Aure er førsteprioritet. Det andre går mot Orkdal. 
 
Halsa: Har hatt folkemøter. Er mange meninger og det er veldig delt. Har laget nettside på reformen. 
 
Snillfjord: Har fattet et uprioritert retningsvalg. Er ikke noe som peker seg ut og de er avhengig av de 
andre kommunene. Eneste muligheten for at Snillfjord ikke skal bli delt er at det det blir en 
storkommune i Orkdalsregionen. 
 
Meldal: Kjører prosess med folkemøter. Er ganske entydig mot Orkdal. Vil helst gå videre med 
kommuner som er like tydelig som Meldal og Agdenes har vært i sine retningsvalg. Vil føle det 
belastende med mange utredninger. 
 
Rindal: Møre og Romsdal har en annen tempoplan og har ikke vært så stressa på retningsvalg. Det 
eneste aktuelle retningsvalget er mot Orkdal, hvis det ikke er et alternativ å være for seg selv.  Har 
laget nettside på kommunereformen. Rådmann har fått beskjed om lage sak om å endre 
fylkestilhørighet til Sør-Trøndelag. 
 
Orkdal: Kommunestyret har vært overraskende positiv til en sammenslåing med kommunene rundt 
seg. Vedtaket i kommunestyret åpner for andre kommuner enn de som er førsteprioritet. De har ikke 
hatt folkemøter, men føler at prosessen er godt forankret i politiske fora. Føler at videre prosess er 
avhengig av de andre kommunene rundt.  
 



Frøya: Startet med et «blekksprutvedtak», som gikk i alle retninger. Har et utvidet formannskap som 
jobber med dette. Aksen innover mot Trondheim er viktigst for Frøya. Hitra er førstevalg uansett. 
Hitra mener at Hitra og Frøya blir for smått. Administrasjon har fått beskjed om å begrense til to 
alternativer. Jobber med ei lita brosjyre til befolkningen. Det er enighet om at dette ikke går over.  
Næringslivet mener at Hitra er førsteprioritet når det gjelder retning. 
 
4. Rådmannskollegiet fremover. Hyppighet av møter og innholdsdebatt. 
Rådmannskollegiet er litt tilbake til tiden før tjenestesamarbeidet der man var et interesseforum.  
Burde Orkdalsregionen ha sterkere faggrupper som for eksempel på helse? Hver enkelt kommune 
kan bli liten i møte med St. Olavs Hospital og det burde det være et argument for et sterke 
samarbeid.  
Er ønskelig med færre møter fremover. Det ble enighet om å avvente debatten på regionrådsmøte 
på Berkåk 20. mars. Møtet i rådmannskollegiet  
 
5 Eventuelt 
Orkdal har satt i gang en utredning om legesituasjonen rundt Orkdal. Fastlegekapasiteten i Orkdal 
kommune er sprengt. 
 
6. Valg av ny leder for rådsmannskollegiet. Torger Aarvaag har meddelt at han ikke tar gjenvalg. 
Grethe Metliaas fungerer som leder inntil videre. Saken tas opp på nytt møte i kollegiet, 22. mai. 
 
 


