
Referat fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen 

 
Sted: Kommunehuset på Krokstadøra, Snillfjord kommune 
Tid: 9. desember 2016, 0900-1400 
 
Til stede: 
Agdenes kommune: Hans B. Meland, Arild Røland, Geir Ove Storstein 
Frøya kommune: Berit Flåmo, Beate Sandvik Meland, Alexander Søreng 
Hemne kommune: Odd Jarle Svanem, Torger Aarvaag 
Hitra kommune: Ole L. Haugen, Lars Peder Hammerstad, Laila Hjertø 
Meldal kommune: Are Hilstad, Petter Lindseth  
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Svein Henry Berdal 
Rennebu: Ola Øie, Rolf Arne Fredriksli Bruholt,  
Rindal: Ola T. Heggem, Birgit Reisch, Line Flåtten 
Skaun: Bjørn Hammer, Knut Nygård 
Snillfjord: John Lernes, Nina Astrid Mjør, Arild Risvik 
Surnadal: Lilly Gunn Nyheim (SiO) 
Halsa: Ola Rognskog (SiO) 
Ørland: Finn Olav Odde (Observatør) 
 
Fagforbundet: Heidi Olsen, Bente Fagerli 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Karin Bjørkhaug, Jan Grønningen, Eistein Guldseth 
Innledere St. Olavs Hospital HF: Tor Åm og Nils Kvernmo 
Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jordet, (ref) 
 
Sakliste 
 
1: Innkalling, sakliste og opprop 
Godkjent  

2: Ordfører John Lernes i Snillfjord ønsket velkommen. Han snakket om prosessen rundt det å dele 

opp en kommune. Lernes tok opp problemstilling rundt reguleringsarbeidet med Melvasslia. Han er 

opptatt av at det blir regulert et stort nok område for masseuttak som dekker behovet for masse for 

etappe 2 i utbyggingen av FV 714. Det har også med trafikksikkerhet og trafikkavvikling å gjøre. 

3: Innledning ved regionrådsleder Oddbjørn Bang.  

4: Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen 
Daglig leder tok en gjennomgang av oppfølging av næringsplanen. Oppfølgingen blir foreslått å 

organiseres som et program med underprosjekter av varierende størrelse og lengde. Det er tre 

hovedområder som skal følges opp i SNP: samferdsel, omdømme/profilering og kompetanse. 

Programmet skal ha regionrådet som programråd, AU skal være styre for programmet og skal 

avholde felles næringsforum med næringsforeningene. Daglig leder i Orkdalsregionen har den 

daglige oppfølgingen av programmet. To prosjekt-tema ble gjennomgått; omdømme og kompetanse. 

Se presentasjon for flere detaljer. 

Momenter fra ordskifte: 

 Regionrådet vil holdes tett informert om arbeidet med næringsplan 

 Fylkespolitikerne gjorde et valg da valgte bort regionale næringsfond 



 Vi har gjort det som er anbefalt fra fylkeskommunen. Vi har respondert på å gå sammen i 

felles fond 

 Det lages en uttalelse til fylkeskommunen om kutt til regionale næringsfond 

 Kan være mindre handlingsfrihet på de ekstra 200 mill som kom i statsbudsjettet 

 Vi må vise fylkeskommunen at vi har kommet et skritt videre. AU kommer tilbake til 

regionrådet med budsjett på prosjektene. Ambisjonsnivået må avstemmes med økonomi.  

 Vi må gå i oss sjøl og presentere Orkdalsregionen når vi er ute og presenterer. Vi må fortelle 

omverdenen at vi er en del av Orkdalsregionen.  

Følgende ble vedtatt: 
Regionrådet godkjenner å igangsette et program for samfunns- og næringsutvikling i 
Orkdalsregionen, med satsingsområdene samferdsel, omdømme/profilering og kompetanse. AU 
legger frem for regionrådet i egen sak en endelig organisering og detaljert budsjett for 
programmet/budsjettene.  
 

5: Vedtekter for regionalt næringsfond for Orkdalsregionen 
Utsendte vedtekter ble vedtatt med en tilføyelse på slutten av § 2.1: Næringsalliansen i 
Orkdalsregionen involveres i programarbeidet.  
 
6: Ønske fra sju nordmørskommuner om endret fylkes-/regiontilhørighet.  
Et redigert forslag ble vedtatt sendt til presse og aktuelle politiske organ. Se utlagt vedlegg. 
 
7: Tunell under Trondheimsfjorden. 
Daglig leder presterte hovedfunnene i tidlig-fase-rapport som er bestilt utført av SINTEF. 
Administrasjon kommer tilbake til regionrådet når rapport er levert. 
 
Lunsj 
 
8: Administrerende direktør Nils Kvernmo og samhandlingsdirektør Tor Åm orienterte om arbeidet 

om arbeidsdeling mellom SiO, St. Olavs Hospital Orkdal og St. Olavs Hospital Øya. Se utlagt 

presentasjon  

Hovedmomenter og spørsmål: 

 Fødeavdelinga på Orkdal sjukehus ble erstattet av en topp moderne kreftbehandling.  

 Temaet for mulighetsstudien var om det var å drive Orkdalsjukehus som et rent elektivt 

sjukehus. 

 Initiativ fra Orkdalsregionen om det var mulig å se akuttfunksjon, legevakt og SiO under ett 

 Helsebuss som ikke fungerer. Åm og Kvernmo lover å følge opp dette. 

 Det er kanskje ambulansekapasiteten som utgjør den viktigste tryggheten for distriktene.  

 Avstand er noe som må tas på alvor når akuttkjeden vurderes.  

 
9: Budsjett og møteplan for 2017 
Budsjett godkjent. Møteplan godkjent med noen justeringer på datoer. Se utlagt vedlegg 
 

 

 


