
Innkalling og sakliste til utvidet regionrådsmøte i Orkdalsregionen 

 
Sted: Bedehuset i Lensvik, Agdenes (rett ved kommunehuset) 
Tid: 3. februar 2017, 0900-1400 
 

Sakliste 
 
1: 0900-0905 Innkalling, sakliste og opprop 

2: 0905-0915 Velkommen til Agdenes ved ordfører Oddvar Indergård 

3: 0915-0920 Innledning ved regionrådsleder Oddbjørn Bang 

4: 0920-1130: Kompetanse 
 
Hvordan møte arbeidslivets behov for kompetanse? v. Herdis Floan, fagsjef, Fagenhet for 
videregående opplæring, STFK 
- Samspill kommune, næringsliv og fylkeskommune. 
  
Kompetansekartlegging, v. Pål Ranes, seniorrådgiver, Enhet for regional utvikling, STFK 

Eksempler på samarbeid i noen kommuner, v. Anders Lehn, rådgiver, Fagenhet for videregående 

opplæring, STFK 

 

Barn, unge og lokalt næringsliv v. Frode Kvittem, Kommunalsjef oppvekst, Verdal kommune. 

Oppspill til diskusjon, v. Herdis Floan 

1130-1200: Lunsj 
 
5: 1200-1300: SiO 
Orientering om utredningen om felles mottaksfunksjon, se vedlegg 
 
6: Observatører i Orkdalsregionen, vedtekter og økonomi 
Ørland og Rennebu søker observatørmedlemsskap i Orkdalsregionen. For å gjennomføre dette må 
det gjøres endringer i vedtektene. Endringer i vedtektene må godkjennes i alle kommunestyrene.  
Følgende forslag legges frem for regionrådet: 
 

Forslag til vedtak del 1: 

«§ Observatørkommuner 

Kommuner som deler grense med en av medlemskommunene i Orkdalsregionen kan bli tatt opp som 

observatør til regionrådet. Observatørkommuner tas opp av regionrådet og krever enstemmighet. 

Som observatør kan de respektive kommunene stille med ordfører og rådmann på regionrådsmøter. 

Disse har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Representanter for observatørkommunene er ikke 

valgbare til tillitsverv i regionrådet. Observatørkommunene er med og finansierer daglig drift av 

regionrådet, satt til halv medlemsavgift i forhold til medlemskommunene.» 

Forslag til vedtak del 2: 

Det gis en interimperiode på opptak av observatører på ett år for nødvendig vedtektsjustering. 



 

 
 
7: To søknader til næringsfondet, samt orientering om direkte bevilgning fra næringsfondet 
 
Søknad 1: Tunell under Stjørn- og Trondheimsfjorden 
 
Bakgrunn 
Etter politisk initiativ har Orkdalsregionen på oppdrag fra de tre kommunene Ørland, Agdenes og 
Orkdal sondert muligheten for å knytte sammen Fosen med Orkdalsregionen med undersjøiske 
tuneller. En mulig synergi kan være å kombinere vegtunell med fremføring av 420kV 
høyspentforbindelse. Dette er kraftlinja som blir bygd som en følge av vindkraftutbyggingen og som 
er planlagt krysset under Stjørnfjorden på samme sted hvor det er mulig å bygge veitunell. De tre 
nevnte kommunene har bevilget kr 40 000,- hver til forundersøkelser. Sintef har på oppdrag av 
kommunene gjort en tidlig fase vurdering av prosjektet hvor de slår fast at det ikke er umulig å bygge 
vegtunell, og de har heller ikke funnet noe som tilsier at det ikke er mulig å legge 
høyspentforbindelsen i samme tunell. For å underbygge ønsket om tunell under fjordene trengs det 
en kost/nytte analyse. De tre kommunene ønsker derfor å søke næringsfondet om kr 300.000,-.  
Ørland kommune bidrar med 10 % av dette, kr 30.000,-  
 
Vurdering 
Administrasjonen for næringsfondet vurderer dette prosjektet til å ha store næringsmessige positive 
ringvirkninger. Her kan man få utvidet bo-, arbeids- og servicemarkedet til Orkdalsregionen til å 
gjelde store deler av Fosen. Det blir ofte i politiske sammenhenger tatt til orde for at den store 
veksten i Norge fremover vil komme ved kysten. Ved å bygge infrastruktur ved kysten vil dette 
underbygge disse vurderingene.   
 
Vedtak i styret i næringsfondet 20. januar 2017 
Styret i næringsfondet innstiller på at regionrådet bevilger kr 300.000 fra næringsfondet til videre 
utredning om tunell under Stjørn- og Trondheimsfjorden. 
 
Forslag til vedtak i regionerådet 
Orkdalsregionen bevilger kr 300.000 fra næringsfondet til videre utredning om tunell under Stjørn- 
og Trondheimsfjorden. 
 
Søknad 2: Prosjekt omdømme/profilering 
 
Bakgrunn  
I strategisk næringsplan er det pekt på det må jobbes med felles identitet og at kunnskapen om egen 
region må styrkes. Regionrådet har understreket betydningen av dette i flere sammenhenger. Blant 
annet når det gjelder etableringen av et nytt og stort fylke, er det viktig at Orkdalsregionen blir mer 
synlig, både overfor styrende myndigheter og næringsliv, både internt og eksternt. Det er en 
erkjennelse av at informasjon kan formidles på mange måter, og at det ikke er bestandig man når 
frem i etablerte og tradisjonelle media. Det er også en erkjennelse av at det er viktig å være til stede 
på sosiale media. Veien til å bygge omdømme kan gå gjennom å formidle de gode historiene; det å 
fortelle om alt man er stolt av i sin region. For å oppnå dette er det viktig at Orkdalsregionen bygger 
infrastruktur og kompetanse for å nå frem med dette.  
 
Vurdering 



Skal Orkdalsregionen nå ut med sitt ønske om å fortelle de gode historiene, er det viktig at man 
behersker verktøy som trengs. Det foreslås derfor at det settes i gang et prosjekt som omhandler 
sosiale medier. Se vedlagte prosjektskisse. 
 
Vedtak i styret i næringsfondet 20. januar 2017 
Styret i næringsfondet innstiller på at regionrådet bevilger kr 300.000 fra næringsfondet til 
delprosjekt sosiale medier.  
 
Forslag til vedtak i regionrådet 
Regionrådet bevilger kr 300.000 fra næringsfondet til delprosjekt sosiale medier.  
 
Orientering om direktebevilgning fra styret for næringsfondet: Kompetanse 
 
Bakgrunn 
Kompetanse er det tredje hovedområdet regionrådet har sagt at de vil prioritere. Administrasjonen i 
næringsfondet ser at dette er et komplekst område og med mange aktører. Når det gelder det 
offentlige så er det tre hovedaktører inne på kompetanse og utdanningsområdet; det er kommunene 
som har ansvar for grunnskolen, det er fylkeskommunen som ansvaret for videregående opplæring, 
samt aktører innen høyere utdanning. I tillegg kommer kompetansestrukturer innen næringslivet. 
Det synes å være en vilje til å se en helhet innen kompetansebygging og det er da avgjørende at de 
ulike aktørene finner sammen og er enig om lange strategier for regioner. Dette kan for eksempel 
handle om at grunn- og videregående utdanning responderer på behov innen næringslivet. Et annet 
område er etter- og videreutdanning. Bare innen kommunene som omfatter om lag 4500 ansatte i 
regionen, vil det være et stort behov for påfyll av kunnskap. Digitaliseringen av samfunnet gjør at 
noen arbeidsoppgaver forsvinner og nye kommer til. Det er en stor utfordring å vite hva samfunnet 
trenger av kompetanse i fremtiden.  
 
Vurdering 
Som en start mener styret i næringsfondet at det er viktig at kommunene i Orkdalsregionen møter 
fylkeskommunen som en enhet når man skal diskutere lange linjer innen kompetansebygging i 
regionen, og at regionrådsmøtene er egnet forum for dette.  Med et godt samarbeid mellom 
kommuner og fylkeskommune vil det bli lettere å synliggjøre behov som kommune og næringsliv 
måtte ha lokalt. Det bør også vurderes å sette i gang tiltak for å kartlegge hva som trengs av 
kompetanse i Orkdalsregionen de neste 10-15-årene. 
 
Vedtak i styret i næringsfondet 20. januar 2017 
Styret i næringsfondet bevilger inntil kr 100.000 til kartlegging av kompetansebehov. 
Administrasjonen vil komme tilbake med en detaljert plan for dette arbeidet. 
 
NB: Disse sakene avhenger av positivt vedtak om vedtektene for næringsfondet i alle ni 
kommuner. 
 
 
 
3 vedlegg 
-Utredning felles mottaksfunksjon SiO og St. Olavs Hospital 
-Tidlig fase vurdering av undersjøiske tuneller 
-Utkast til prosjektplan for sosiale medier 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 


