
 

 

Sakliste til felles regionrådsmøte i ORKidé og Orkdalsregionen 

Sted: Hotell Frøya 
Dato: 2. – 3. juni 2016 
 

Tidsplan 
 

Torsdag 2. juni: 
 
1: 1000-1100: SiO. Forslag til videre prosess rundt eierorganisering blir lagt frem. Denne saken 

gjelder Orkdalsregionen, Halsa og Surnadal. Det blir en orientering rundt videre planer for Orkdal 

sjukehus fra Oddbjørn Bang. Årsmelding og regnskap for Orkdalsregionen 

2: 1100-1110: Velkommen til Frøya ved ordfører Berit Flåmo 

3: 1110-1115 Innkalling, sakliste og opprop 

4: 1115-1130: Innledning ved regionleder Ola Rognskog, ORKidé og Halsa 

5: 1130-1215: Samferdsel. Stikkord er E39 og Fv65, ved Kjetil Strand, leder av styring- og strategistab, 

Statens vegvesen, region midt 

1215-1255 Lunsj på hotellet 

6: 1300-1400: Vi deltar på åpningen av Blått Kompetansesenter. 5 minutter å gå fra hotellet. 

Fiskeriministeren åpner. Vi går tilbake til hotellet etter åpningen 

7: 1415-1515: «Utfordringer og muligheter i et nytt Trøndelag», Karen Espelund, Fylkesdirektør for 

Regional Utvikling, Sør-Trøndelag fylkeskommune 

8: 1530-1730: Vi deltar på konferansen som blir holdt anledning åpningen av Blått Kompetansesenter  

Temaene på konferansen er relatert til havbruk og kompetansebygging. 

9: 1745: 5 timers båttur ut i øyrekka  

Fredag 3. juni 

10: 0830-0945: «Helt eller delt? Møre og Romsdal og regionreform.» Hva gjør vi administrativt og 

politisk i forhold til reformen? Hvilke alternativ er relevante for hele, og deler av Møre og Romsdal? 

Hva er viktige spørsmål når vi skal ta stilling i regionreformen? Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre 

og Romsdal Fylkeskommune 

11: 0945-1015: Utsjekk og kaffe 

12: 1015-1100: «Regional Røre eller enhetlig region?» Regionalisering i Trøndelag. Svein Frisvoll, 

forsker ved Bygdeforskning.  

13: 1115-1130: Oppsummering ved Oddbjørn Bang, Orkdalsregionen og Orkdal 

1130-1230: Lunsj 

1300–> Åpning av Dolmsundbrua. Alle kjører forbi her på hjemvei og det hadde vært hyggelig om så 

mange som mulig hadde anledning til å være til stede ved åpningen 

Kostnader for møte, overnatting og båttur/middag vil ligge rundt 3000 kroner. Hver enkelt blir 

etterfakturert. Gi beskjed om fakturaadresse til hakon@orkdalsregionen.no 

http://www.bygdeforskning.no/ansatte/svein-frisvoll
mailto:hakon@orkdalsregionen.no


 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til åpning av Dolmsundbrua!  

Sør-Trøndelag fylkeskommune har gleden av å invitere til åpning av Dolmsundbrua fredag den 3. juni kl. 13:00. 

Som vedlegg sendes offisiell invitasjon. 

Detaljert program for åpningsarrangementet er som følger: 

 

12.30   Enkel servering til alle. Boller, juice og kaffe. 
13.00   Åpning av Konferansier  
13.05   Åpningstale - Karin B. Bjørkhaug, leder av komite for infrastruktur i Sør-Trøndelag 
fylkeskommune 
13.10   Tale Ove Nesje - SVV 
13.15   Barnesang 
13.25   Tale Berit Flåmo – ordfører på Frøya 
13.30   Tale Ole L. Haugen -  ordfører på Hitra 
  (5 min for korrigering taler og underholdning) 
13.40   Offisiell åpning og snorklipping ved Fylkesvaraordfører Gunn Iversen Stokke 
13.45   Marsjerer fra scenen til Dolmøya med korps og barn først i toget 
14.00   Brua åpnes for biltrafikk. 
 

Lunch på Dolmsundet hotell ca. kl. 14:30 
Velkomst ved Karin Bjørkhaug, leder for komite for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune 
 
Ønsker du å delta på lunsjen etter åpningen så gi beskjed på hakon@orkdalsregionen.no 
 

mailto:hakon@orkdalsregionen.no


Velkommen til åpning
Fredag 3. juni åpnes fv. 714 Dolmsundbrua 

Offisiell åpning skjer på Dolmsundbrua  kl. 13.00. 
Program: 
kl. 13.00  Taler, barnesang og snorklipping
Kl. 14.15  Lunsj på Dolmsundet hotell
Program under lunsj:  Taler

16-1279 grafisk.senter@vegvesen.no

På Dolmøya ved Åsvang 
og industriområdet  ved 
krysset til Frøya.

e  Ny bru over Dolmsundet gjør vegen  
 mellom Hitra og Frøya 6 km kortere
e  Lengde på bru:  462 meter
e Bredde på bru:  12 meter inkl.   
  gang- og sykkel 
  bane
e  Ny veg:  2 630 meter
e Seilingshøyde:  32 meter

FAKTA


