
Innkalling og sakliste til utvidet regionrådsmøte i Orkdalsregionen 

 
Sted: Kommunehuset på Krokstadøra, Snillfjord 
Tid: 9. desember 2016, 0900-1400 
 
Sakliste 
 
1: 0900-0905 Innkalling, sakliste og opprop 

2: 0905-0915 Velkommen til Snillfjord ved ordfører John Lernes 

3: 0915-0925 Innledning ved regionrådsleder Oddbjørn Bang 

4: 0930-1100: Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen 
Daglig leder tar en gjennomgang av oppfølging av næringsplanen. 

5: 1100-1125: Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen 
Se vedlegg 
 
6: 1125-1130: Ønske fra sju nordmørskommuner om endret fylkes-/regiontilhørighet.  
Det vil bli lagt frem et forslag til uttalelse fra Orkdalsregionen om å støtte initiativet til disse 
kommunene om å søke seg nordover til det «nye» Trøndelag. Vedlagt ligger vedtakene som er gjort i 
de sju kommunene. Forslag til uttalelse blir ettersendt 
 
Lunsj 
 
7: 1200-1225 Tunell under Trondheimsfjorden. 
Det er bestilt en tidlig fase vurdering av undersjøisk veg- og kabeltunell under Trondheimsfjorden. 
Arbeidet utføres av Sintef. Hvis rapporten er ferdig til møtet blir den lagt frem. 
 
8: 1225-1230: Budsjett og møteplan for 2017 
Se vedlegg 
 
9: 1230-1400: Adm.direktør Nils Kvernmo, St. Olavs Hospital orienterer om arbeidet om 

arbeidsdeling mellom SiO, St. Olavs Hospital Orkdal og St. Olavs Hospital Øya 

 
 
 
  
 



 

 

Utkast pr 2. desember 2016 

Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen 

 

Kap. 1 Allmenne bestemmelser 
§ 1-1 Navn, rettsgrunnlag og deltagere 

Regionalt næringsfond for Orkdalsregionen er opprettet for disse medlemskommunene i 

Orkdalsregionen: Frøya, Hitra, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Rindal, Orkdal, Skaun, Meldal, (Rennebu?) 

Regionalt næringsfond for Orkdalsregionen er opprettet og organisert som et samarbeid mellom 

kommunene og er underlagt Orkdalsregionens arbeids- og ansvarsområde. 

§ 1-2 Virksomhet og formål 

Næringsfondet skal forvalte økonomiske virkemidler til næringsutvikling tildelt fra Sør-Trøndelag 

fylkeskommune (Trøndelag fylkeskommune fra 1.1.2018) samt midler som er bevilget til 

næringsfondet av medlemskommunene og eventuelt andre kilder. 

Målet med næringsfondet er å styrke Orkdalsregionen sitt arbeid på vegne av kommunene med 

regional næringsutvikling med utgangspunkt i de forutsetninger og muligheter som finnes i 

Orkdalsregionen. Næringsfondet skal benyttes til å finansiere arbeid med å utrede samt iverksette 

tiltak innenfor områder angitt i den gjeldende strategiske næringsplan for regionen samt finansiering 

og oppfølging av tiltak i tråd med fylkeskommunens satsningsområder. 

§ 1-3 Adresse og vertskommune 

Næringsfondets adresse er: Regionalt næringsfond for Orkdalsregionen c/o Orkdal kommune, 

Rådhuset, 7301 Orkanger 

Kap. 2 Styre og administrasjon 
§ 2-1 Næringsfondets styre, heretter kalt styret. 

Arbeidsutvalget i Orkdalsregionen er næringsfondets styre. Leder i Arbeidsutvalget er leder i styret. 

Daglig leder i Orkdalsregionen er sekretær for styret. 

§ 2-2 Saksbehandling i styret 

Styrets leder sørger for at styret har møter så ofte som det trengs. Medlem av styret kan kreve at 

styret sammenkalles. Innkalling skjer med minimum fem dagers varsel. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og har avgitt stemme. 

Styremøtene ledes av styreleder eller nestleder i dennes fravær. Det føres protokoll for møtene. 

§ 2-3 Næringsfondets administrasjon 

Næringsfondet administreres av Orkdalsregionens daglige ledelse. 



 

 

Kap. 3 Forvaltning av næringsfondet 
§ 3-1 Næringsfondets kapital 

Næringsfondets kapital er tilført av bevilgninger fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, 

deltakerkommunene og eventuelt andre kilder. 

§ 3-2 Støtteformer og vilkår 

Regionrådet fastsetter støtteformer, støtteformål, prioriteringer og vilkår for næringsfondet innenfor 

rammen av det årlige tildelingsbrev fra fylkeskommunen samt vedtatt strategisk næringsplan for 

Orkdalsregionen. Prosjekt initieres av regionrådet og næringsfondsstyret. Fondet er søkbart for 

prosjekter som vil ha en regional effekt. Næringsfondets styre eller administrasjon skal være 

representert i styre(r) for eksterne prosjekt. 

Regionrådet innvilger etter innstilling fra styret i enkeltsaker over kr 100.000,-.  

§ 3-3 Anvisningsmyndighet 

Det er adgang til å delegere anvisningsmyndighet fra styret til administrasjonen innenfor nærmere 

gitte fullmaktsgrenser. Slik myndighet kan ikke gå ut over de begrensninger som følger av 

kommunelovens regler og de kommunale og fylkeskommunale budsjett- og regnskapsforskrifter. 

§ 3-4 Regnskap og bevilgningsregnskap 

Næringsfondet regnskapsføres i Orkdalsregionen sitt regnskap og inntas som bundet fond i balansen 

hos regionrådet. Bevilgningsregnskap med tilsagn og utbetalinger føres av Orkdalsregionen. 

§ 3-5 Eventuelle driftsutgifter som ikke kan dekkes av næringsfondet 

Den enkelte deltakerkommune bærer selv sine kostnader ved å delta i næringsfondets styre. 

§ 3-6 Innskudd, lån og investeringer 

Styret kan ikke ta opp lån eller foreta investeringer. 

§ 3-7 Næringsfondets midler plasseres på rentebærende konto og midlene skal være disponible til 

enhver tid. Renter tilbakeføres til næringsfondet. Annen plassering av midlene kan kun godtas 

dersom dette ikke er til hinder for at midlene kan disponeres til enhver tid. 

Kap. 4 Forholdet til internasjonale forpliktelser på støtteområdet. 
Bruken av næringsfondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til 

på statsstøtteområdet. 

Kap. 5 Kontroll, tilsyn og rapportering 
§ 5-1 Klageorgan 

Regionrådet i Orkdalsregionen er klageorgan for vedtak fattet av styret. Styrets medlemmer fratrer 

ved behandlingen av klagesaker. 

§ 5-2 Oppfølging og kontroll 



 

 

Styret fører kontroll med tiltakene som får støtte. Mottaker av tilskudd må godta kontroll i 

forbindelse med dette og er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger. 

§ 5-3 Internt tilsyn og kontroll 

Internt tilsyn og kontroll utføres av godkjent revisor 

§ 5-4 Rapportering 

Rapportering skjer internt til styret og fra styret til regionrådet til hvert regionrådsmøte. Sør-

Trøndelag fylkeskommune og deltagerkommunene får årlig rapportering 

Kap. 6 Endringer og oppløsning 
§ 6-1 Uttreden og oppløsning 

Det er 12 måneders oppsigelsestid for uttreden av næringsfondet.  Kommuner som velger å tre ut av 

næringsfondet får ingen kompensasjon.  

§ 6-2 Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer må godkjennes i deltagerkommunenes kommunestyrer. 

Kap. 7 Ikrafttredelse 
§ 7-1 Ikrafttredelse 

Vedtektene trer i kraft DD.MM.ÅÅÅÅ etter godkjenning i deltagerkommunenes kommunestyrer. 



Vedtak i regionrådet 28. oktober
1. ORKidé – Nordmøre Regionråd tar utredningen om framtidig regionstruktur til 

orientering.

2. Regionrådet mener utredningen viser at Nordmøre kan få en positiv utvikling i en større 
region bestående av Trøndelag og hele eller deler av Møre og Romsdal. Dette vil også bli 
en slagkraftig region på landsbasis, og den vil kunne ta ansvaret for framtidige og større 
oppgaver til det regionale nivået. For et flertall av Nordmørskommunene er dette det 
foretrukne alternativet i en ny regionstruktur. Et mindretall* ønsker at Møre og Romsdal 
fortsetter som egen region.

3. Dersom Stortinget mener at Møre og Romsdal blir for lite, ønsker Nordmørskommunene
samlet å gå nordover til en midtnorsk region.

4. Utredningen viser også at dagens fylkesgrense utfordrer strukturelle rammebetingelser 
på deler av Nordmøre, og at dette er spesielt negativt for de nordlige grensekommunene. 
Regionrådet ber om at Møre og Romsdal fylkeskommune innleder tettere samarbeid med 
Sør-Trøndelag fylkeskommune på relevante områder, for å bøte på dette, også uavhengig 
av endelig resultat i regionreformen.

*Mindretallet består av Sunndal, Tingvoll, Gjemnes og Averøy



Vedtak Kristiansund kommune
• Kristiansund bystyre tar utredningen om framtidig regiontilknytning til orientering.

• Kristiansund bystyre støtter flertallsvedtaket i Orkidè Nordmøre regionråd, og mener 
at det foretrukne alternativet i en ny regionstruktur for Kristiansund er å inngå i en 
større region bestående av Trøndelag og hele eller deler av Møre og Romsdal.
Bystyret mener at Møre og Romsdal, inneklemt mellom to store og vekstfremmende 
regioner sør og nord for oss, blir for liten til å få nevneverdig av de betydelige 
oppgaver staten etter hvert vil tilføre de nye regionene, og at Nordmøre derfor vil 
oppnå en bedre utvikling ved å gå inn en sterk midtnorsk region, som i seg selv er 
dynamisk nok til å skape en spennende framtid for Nordmøre.

• Dersom Møre og Romsdal ikke vil inngå i en større region med Trøndelag, vil 
Kristiansund jobbe for at så mange som mulig av Nordmørskommunene inngår 
konkrete samtaler og forhandlinger med Trøndelag og snarest berede grunnlaget for 
en søknad om endret regiontilhørighet.

• Dagens fylkesgrense utfordrer strukturelle rammebetingelser på deler av Nordmøre. 
Kristiansund bystyre ber derfor om at Møre og Romsdal fylkeskommune innleder 
tettere samarbeid med Trøndelag på relevante områder, for å bøte på dette, 
uavhengig av endelig resultat i regionreformen.



Vedtak Smøla kommune

1. Smøla kommune tiltrer flertallsvedtaket i ORKidè Regionråd, jfr. pkt. 2 og 
mener helt klart at det det foretrukne alternativet i en ny regionstruktur 
for Smøla er å inngå i en større region bestående av Trøndelag og hele 
eller deler av Møre og Romsdal. 

2. Dersom Møre og Romsdal ikke vil inngå i en større region med Trøndelag, 
vil Smøla kommune jobbe for at så mange som mulig av 
Nordmørskommunene inngår konkrete samtaler med Trøndelag og 
vurderer grunnlaget for en søknad om endret regiontilhørighet. Det vil 
være en forutsetning for Smøla at Aure og Kristiansund har samme 
tilnærming til regiontilknytningen og inngår i en felles søknad om endret 
regiontilhørighet.



Vedtak Aure kommune
1. Aure kommune tiltrer flertallsvedtaket i ORKidè Nordmøre Regionråd, og 

mener helt klart at det foretrukne alternativet i en ny regionstruktur for Aure 
er å inngå i en større region bestående av Trøndelag og hele eller deler av Møre 
og Romsdal. 

2. Dersom Møre og Romsdal ikke vil inngå i en større region med Trøndelag, vil 
Aure kommune jobbe for at så mange som mulig av nordmørskommunene
inngår konkrete samtaler og forhandlinger med Trøndelag og vurderer 
grunnlaget for en søknad om endret regiontilhørighet.  Det vil være en 
forutsetning for Aure at Smøla og Kristiansund har samme tilnærming til 
regiontilknytningen og inngår i en felles søknad om endret regiontilhørighet.  

3. Dagens fylkesgrense utfordrer strukturelle rammebetingelser på deler av 
Nordmøre. Aure kommunestyre ber derfor om at Møre og Romsdal 
fylkeskommune innleder tettere samarbeid med Trøndelag på relevante 
områder, for å bøte på dette, uavhengig av endelig resultat i regionreformen. 



Vedtak Halsa kommune

Halsa kommunestyre mener Nordmøre kan få en positiv utvikling i en større 
region bestående av Trøndelag og hele eller deler av Møre og Romsdal. Dette 
vil også bli en slagkraftig region på landsbasis, og den vil kunne ta ansvaret 
for framtidige og større oppgaver til det regionale nivået.  

Dersom Stortinget mener at Møre og Romsdal blir for lite, ønsker Halsa 
kommune at Nordmørskommunene samlet går nordover til en midtnorsk 
region. 

Dersom Møre og Romsdal hovedsakelig opprettholdes i det nye regionkartet, 
viser kommunestyret til sitt vedtak om kommunesammenslåing med Hemne 
og deler av Snillfjord og de føringer for fylkestilhørighet som er lagt i 
intensjonsavtalen mellom de tre kommunene. 



Rindal kommune – uttalelse til fylket:

• Etter vedtak i kommunestyret 3. februar 2016 uttalte Rindal kommune seg om 
Trøndelagsutredninga og stilte seg positiv til at de to fylkene slår seg sammen til et nytt 
Trøndelag fylke.

• Vi viste da til at Rindal med omkring 2 050 innbyggere i 2015 søkte formelt om å bli ført 
over fra til Møre og Romsdal til Sør-Trøndelag og til at søknaden ligger i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Prosessen omkring fylkesbytte for Rindal har vi gjort rede 
for i en egen epost til fylkeskommunen v/Ole H Haugen i dag.

• Vi viste i februar videre til at det nå synes å være økende interesse på Nordmøre for å 
vurdere fylkestilhørighet til Trøndelag, og vi bad om at det må legges aktivt til rette for at 
flere kommuner på Nordmøre ganske raskt også kan innlemmes i det nye Trøndelag. 

• Vi står fast på denne vurderinga i dag. Store deler av Møre og Romsdal hører, slik vi ser 
det, naturlig til i en ny midt-norsk region. Samtidig er vi kjent med at 
nordmørskommunene deler seg i dette spørsmålet, ved at noen av dem ønsker å gå til 
Trøndelag, mens andre foretrekker å bli værende i Møre og Romsdal. Uten å foreslå noen 
bestemt grensegang ber vi om at fylkeskommunen stiller seg åpen for at deler av fylket 
kan bli en del av et nytt Midt-Norge.



Vedtak formannskap Tingvoll

Tingvoll kommunestyre anbefaler en regioninndeling med slik 
prioritering:

1. Møre og Romsdal består som egen region

2. Hele Møre og Romsdal inn i region Midt Norge

3. Dersom Møre og Romsdal deles bør Nordmøre og Romsdal gå 
nordover til region Midt Norge

4. Tingvoll kommunestyre vedtar høringsuttalelsen som det 
fremkommer i saksutredninga for Tingvoll kommune



Vedtak Surnadal formannskap

• Surnadal kommune tek framlagte utredningar til etterretning, og 
støtter uttalen frå ORKidé – Nordmøre Regionråd vedteke i møte 
28.10.2016. 

• Surnadal kommune meiner det beste alternativet for Surnadal vil vere 
å bli ein del av regionen nord for oss, og at ein størst muleg del av 
Møre og Romsdal blir med dit. 

• Uavhengig av kor stor del av Møre og Romsdal som måtte bli med i 
ein midtnorsk region, meiner vi det er viktig at vi tilhøyrer same 
region som våre nabokommunar Halsa og Rindal.  Det vil vere svært 
unaturleg at ei framtidig regiongrense går ved dei noverande 
kommunegrensene mellom Surnadal og Rindal/Halsa. 



Budsjett for Orkdalsregionen 2017    

    

Konto Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 

Fastlønn 595 603 603 000 661 000 

Fast politikergodtgjørelse 0 25 000 25 000 

Pensjonspremie KLP 60 196 60 602 67 686 

Reguleringspremie KLP 25 174 34 000 49 443 

Arbeidsgiveravgift 92 468 97 093 106 270 

Arb.g.avg. reg.premie KLP 3 550 5 000 6 971 

Papir,rekv.,kontormatr. 2 976 15 000 15 000 

Faglitt./tidsskrift/avise 985 5 000 5 000 

Servering/bespisning 4 263 10 000 10 000 

Representasjon,møteutgift 66 034 15 000 15 000 

Div. leide tjenester 159 25 000 26 000 

Mobiltelefon 11 500 5 000 5 000 

Annonser 1 764 0 0 

Kursutg. eksterne kurs 20 364 37 000 38 000 

Reise- og diettgodtgj. 5 541 15 000 15 000 

Annen leid transport 1 638 0 0 

Utlegg transport via lønn 1 629 0 0 

Park.avg./bompenger m.v. 1 085 0 0 

Andre transport-/reiseutgifter 218 0 0 

Leie av lokaler 0 47 000 48 000 

Lisenser/vedl.h.avt. dataprogr. 265 1 000 1 000 

EDB-utstyr/programv. 3 950 10 000 0 

Matr. til planl. vedl.h. 1 272 0 0 

Konsulenttjenester 16 600 0 0 

Merverdiavgift utenfor mva-loven 12 384 0 0 

Reserv. lønn/sos. utgifte 0 0 16 000 

Salg av tjenester avg.pl. -16 600 0 0 

Komp. moms fra driftsregnskap -12 384 0 0 

Refusj. fra andre kommuner -1 110 620 -1 019 000 -1 110 370 

Over/underforbruk -209 985 -9 306 0 

    

    

Fondsmidler    
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Fondsmidler pr 1.1.2016
Konto Konto(T) Regnskap Korrigering Reell saldo

25299112 Fond sekretariat samarb.kom-P970 -13664,03 -13 664,03

25699110 Fond Orkdalsregionen -170000 -195 583,72 -365 583,72

25699111 Fond helsesamarb.-P881 -200000 -200 000,00

25699112 Fond reg. utv.plan-P882 -200000 195 583,72 -4 416,28

25699113 Fond ROS-analyse-P883 -200000 -200 000,00

Sum fond -783 664,03



Møteplan for Orkdalsregionen 2017 

Regionrådsmøter 

03.02.2017 Agdenes 

21.04.2017 Rennebu 

9. og 10. juni 2017 Hitra, felles med ORKide 

08.09.2017 Skaun 

08.12.2017 Meldal 

 

Arbeidsutvalget 

27.01.2017 Orkanger 

03.03.2017 Orkanger 

21.04.2017 Orkanger 

19.05.2017 Orkanger 

16.06.2017 Orkanger 

01.09.2017 Orkanger 

20.10.2017 Orkanger 

10.11.2017 Orkanger 

01.12.2017 Orkanger 

 

Rådmannskollegiet 

20.01.2017 Meldal 

24.03.2017 Krokstadøra 

12.05.2017 Skaun 

25.08.2017 Orkdal 

24.11.2017 Hemne 

 


