
Referat fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen 

 
Sted: KulØrn, Kyrksæterøra, Hemne kommune 
Tid: 9. september 2016, 0900-1200 
 
Til stede: 
Agdenes kommune: Oddvar Indergård, John Ola Selbekk, 
Frøya kommune: Ingen 
Hemne kommune: Odd Jarle Svanem, Torger Aarvaag 
Hitra kommune: Ole L. Haugen 
Meldal kommune: Are Hilstad, Ola Bjørkøy  
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Finn Hoff, Kristin Gjersvoll Wangen 
Rennebu: Marit Bjerkås, Rolf Arne Fredriksli Bruholt,  
Rindal: Ola T. Heggem, Birgit Reisch, Line Flåtten 
Skaun: Jon P. Husby, Bjørn Hammer 
Snillfjord: Bernt Olaf Aune, Hallgeir Mjønes, Roar Arne Reinhaug 
Surnadal: Lilly Gunn Nyheim 
Halsa: Ola Rognskog 
 
Fagforbundet: Heidi Olsen, Bente Fagerli 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Karin Bjørkhaug, Jan Grønningen, Eistein Guldseth 
Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jordet, (ref) 
 
 
Sakliste 
 
1: Innkalling, sakliste og opprop.  

2: Velkommen til Hemne  
Kunstnerisk innslag ved Ida Waldine Solstad. 
Odd Jarle Svanem presenterte Hemne kommune. Momenter fra presentasjonen: Kyrksæterøra 
vokser på bekostning av omlandet.  Tjeldbergodden ble valgt foran Vikna i sin tid. Aqua Gen har 100 
ansatte, Wacker Holla har 180, og Tjeldbergodden 120 ansatte. Både Aqua Gen og Wacker har tyske 
eiere. Det har aldri vært produsert så mye melk i Hemne som nå.  Hemne har positiv utvikling i 
sysselsetting i privat sektor. Hemne er nummer 13 på kommunebarometeret, og nr 3 på 
eldreomsorg. Svanem skryter av dyktig administrasjon i kommunen.  
 

3: Innledning ved regionrådsleder Oddbjørn Bang 

Bang var til stede på sist møte i Vegforum Trøndelag og konstaterer at Trøndelag har litt å gå på før 

enighet. Fordel for Orkdalsregionen at nordmørskommuner vil gå inn med oss i Trøndelag. 

4: Oddbjørn Bang orienterte om fremdriften av forhandlinger mellom Orkdal kommune og St. Olavs 

Hospital om endringer ved driften som vedrører SiO. Høsten skal brukes for å lage et 

beslutningsgrunnlag. Utredningen skal være klar før 1. januar 2017. Utredningen skal vise 

mulighetsrommet for både SiO og St. Olavs hospital. I utredningsgruppa sitter Are Hilstad, Nils 

Kvernmo og Oddbjørn Bang. Det vil bli et orienteringsmøte på St. Olav på nyåret.  

Kristin Wangen, kommunalsjef helse og omsorg i Orkdals kommune holdt en presentasjon om SiO og 

utfordringene på Orkdal sjukehus. Styret i St Olavs hospital har besluttet å utrede akuttsituasjonen 

ved Orkdal sjukehus. Utfordringsbildet for SiO: Høy kostnad pr liggedøgn, ny akuttforskrift, og 

https://goo.gl/maps/exyY879vvJU2


fragmenterte tjenester. Det er dobbelt så dyrt pr døgn på SiO sammenlignet med Orkdal sjukehus. 

Ikke noe om å gjøre for erfarne fastleger å kjøre legevakt - blir ofte satt bort til yngre leger. Det skal 

settes mye større krav til de legene som skal kjøre legevakt i fremtiden, både på kompetanse og 

praksis. Det er mange aktører i bildet på Orkdal sykehus som har sine ansvarsområder og dette kan 

gå ut over pasienten.  

Mandatet er å utrede ny driftsmodell for øyeblikkelig hjelp i Orkdalsregionen og følgende funksjoner 

skal ivaretas;  

 KAD-senger,  

 legevakt og legevaktsentral  

 mottak i sykehus  

 24 timers observasjonspost 

 prehospitale tjenester 
 

Debatt: 
Vi må tak i utfordringene selv om det kan bli dyrere. 
Samhandlingsreformen er mer enn bare somatikk. Kan vi bygge opp større fagmiljøer på psykiatri og 
rus. Kan virke som at utviklingsoppgavene i SiO ikke har vært godt nok forankret hos rådmannen i 
Orkdal.  
Det er en utfordring at det er ulike behov i kommunene. Værnesregionen og Fosen har fått til mer, 
men de er færre kommuner.  
Utviklingsoppgaver i SiO må settes opp som eget tema på neste møte.   
 
5: Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen. Oddbjørn Bang tok en gjennomgang av status.  
Rennebu skal ha kommunestyremøte 22. september og de signaliserer at de da kan ta SNP opp til 

behandling.  

AU har tidligere anbefalt at det er viktig at hver kommune tar tak i planen og lager sin versjon av 

planen. Regionrådet må konsentrere seg om noen store fellesprosjekt. Samferdsel er viktig her. AU 

anbefaler at det settes i gang et profilerings og omdømmeprosjekt, spesielt med tanke på å bli synlig i 

det nye fylket. Det må lages et skikkelig saksunderlag som viser hvordan dette bør gjøres. AU ønsker 

også fokusere på kompetansebygging fremover.  

Momenter fra debatt: 

Må være på hugget for å balansere opp nordtrønderne i det nye fylket.  
Rindal har satt i gang et arbeid med å lage næringsplan.  
Kommunene har et ansvar sjøl for å holde liv i næringsplanen 
Viktig at Orkdalsregionen støtte arbeidet for å få bevilget midler for å gjøre ferdig Betna-Stormyra på 
E39. Dette er ikke i konkurranse med Orkdalspakken. Det må påvirkes i det politiske miljøet for å 
skaffe midler for ferdigstillelse av E39 
Rolleavklaring og oppgaveforståelse er viktig i arbeidet med næringsplan, hvem skal gjøre hva. 
 
 
6: Orientering om tunell under Trondheimsfjorden ved ordfører i Agdenes, Oddvar Indergård: 

Orkdalsregionen har initiert store prosjekt tidligere, blant annet E39 og Fv714. 

Orkdal, Agdenes og Ørland setter i gang et forprosjekt som skal se på muligheten for å kombinere 

sjøkabel og undersjøisk tunell. Denne tunellen kan finansieres med bompenger, 

fergeavløsningsmidler og et samarbeid med Statnett. Kanskje kan dette også utløse en snarvei fra 

Åstfjorden til Lensvika? 



7: Ørland kommune ønsker observatørstatus i Orkdalsregionen: AU innstiller på Ørland kommune 

kan få observatørstatus med en person og at de dekker møtekostnader selv. Kan det skape 

presedens at Ørland ønsker observatørstatus så må vi ha et avklart syn på det.  

AU får fullmakt til å sette ut i livet at Ørland får observatørstatus 

 

Ekstra sak: 

Uttalelse om nordmørskommuner til Trøndelag: 
 
Momenter fra debatt: 
Orkdalsregionen er opptatt av å ønske nordmøre velkommen for å rydde tvil av veien.  
Vil styrke prioriteringer i samferdsel. 
Dette har solid støtte fra Trondheim kommune 
Vi kan fort bli en utkant i det nye fylket.  
Dette er ikke noe n trussel for identiteten til nordmøringene 
Det er en åpen holdning i Sør-Trøndelag fylkeskommune om at man er åpen for å ta inn 
nordmørskommuner. Skal man ned på 10 regioner så er det realistisk med nordmøre inn i Trøndelag.  
 

Uttalelsen ble enstemmig bifalt. Se vedlegg 
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ORKDALSREGIONEN 

 

 

 

Nordmørskommuner til Trøndelag - uttalelse fra Orkdalsregionen 

Orkdalsregionen er kjent med at nordmørskommuner utreder å endre fylkestilhørighet fra Møre 
og Romsdal, til det nye fylket Trøndelag. Orkdalsregionen ser med velvilje på dette og ønsker 
nordmørskommuner velkommen inn det nye Trøndelag. Dette sammenfaller med hva 
Orkdalsregionen uttalte i sitt høringssvar til Trøndelagsutredningen.  
 
Orkdalsregionen og Nordmøre har mange strukturelle fellestrekk, ikke minst når det gjelder 
næringsliv. Det foregår en betydelig verdiskaping i Orkdalsregionen og på Nordmøre. Regionen 
er verdensledende innen oppdrett av atlantisk laks og prosessindustri. Regionen har blant annet 
sterke industristeder som Kristiansund, Orkanger, Sunndal, Hemne og Tjeldbergodden. I tillegg 
kommer Hitra og Frøyas verdensledende posisjon innen industriell bearbeiding av laks og annen 
sjømat. 
 
Kommunene i Orkdalsregionen og på Nordmøre har over år bygd gode relasjoner gjennom ulike 
interkommunale samarbeid som for eksempel renovasjon, legevakt, havneselskap og ilandføring 
av gass til Tjeldbergodden. 
Skulle nordmørskommuner velge å bli en del av det nye Trøndelag vil det være et svært viktig 

bidrag for å etablere en sterk region i vår del av Midt-Norge; en region hvor fremtidsnæringene 

står sterkt. 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.rindal.kommune.no/Artikkel.asp?MId1=51&AId=209&back=1##

