
Innkalling og sakliste til utvidet regionrådsmøte i Orkdalsregionen 

 
Sted: Bedehuset i Lensvik, Agdenes  
Tid: 3. februar 2017, 0900-1400 
 
Til stede: 
Agdenes kommune: Oddvar Indergård, Arild Røland, John Ola Selbekk 
Frøya kommune: Berit Flåmo, Svanhild Mosebakken 
Hemne kommune: Ingen 
Hitra kommune: Eldbjørg Broholm, Dag Willmann, Laila Hjertø 
Meldal kommune: Are Hilstad, Petter Lindseth, Ola Bjørkøy  
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Ingvill Kvernmo 
Rennebu: Ola Øie, Rolf Arne Fredriksli Bruholt,  
Rindal: Ola T. Heggem, Birgit Reisch, Line Flåtten 
Skaun: Jon P Husby, Bjørn Hammer, Jan-Yngvar Kiel 
Snillfjord: John Lernes, Nina Astrid Mjør, Roar Arne Reinhaug 
Surnadal: Ingen 
Halsa: Ingen 
Ørland: Tom Myrvold, Snorre Glørstad 
 
Fagforbundet: Heidi Olsen, Bente Fagerli 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Jan Grønningen 
Innleder: Kristin Gjersvoll Wangen, Orkdal kommune 
Innleder: Pål Ranes, Herdis Floan og Anders Lehn, Sør-Trøndelag fylkeskommune 
Innleder: Frode Kvittem, Verdal kommune 
Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jordet, (ref) 
 
 

Sakliste 
 
1: Innkalling, sakliste og opprop 

Det ble meldt inn tre ekstra saker på slutten av møtet. Den første om fusjon mellom Revisjon Midt-

Norge og KomRev Trøndelag. Den andre om uttalelse om bompengeinnkreving på E39, se vedlegg), 

og den siste om seminar i regi av Trøndelags Europakontor, 13. juni 

2: Velkommen til Agdenes ved ordfører Oddvar Indergård 

3: Innledning ved regionrådsleder Oddbjørn Bang 

4: Kompetanse 
Hvordan møte arbeidslivets behov for kompetanse? v. Herdis Floan, fagsjef, Fagenhet for 
videregående opplæring, STFK 
- Samspill kommune, næringsliv og fylkeskommune. 
 

 Forpliktende partnerskap næringsliv og offentlig for å dele kunnskap 

 Økt satsing på kompetanse fra sentralt hold 

 7 av 10 får læreplass i Sør-Trøndelag 

 Viktig med god og relevant rådgivning i ungdomsskolen 

 Kommuneledelsen har et handlingsrom for å påvirke utdanningsvalg 



 Alle kommuner i Orkdalsregionen ligger under fylkes- og landssnittet på fullføring (fullført 

utdanning etter fem år) 

 Initiativ for å opprette nettverk for flere læreplasser 

 
  
Kompetansekartlegging, v. Pål Ranes, seniorrådgiver, Enhet for regional utvikling, STFK 

 Eks Teeness på Ranheim har bygd relasjoner til ungdom tidlig og har god tilgang av lærlinger 

 Hvilke kommuner jobber bra og som kan brukes som gode eksempler 

 Trøndelag mangler kompetanse innen mange fag 

 NAV er den viktigste samarbeidspartnerne for å bygge lokal kompetanse 

 Kunnskapsdepartementet og kommunaldepartementet skal samarbeide tettere 

 Pilot for kompetansekartlegging i Oppdal/Rennebu og Hitra/Frøya 

 Næringshagen og NAV har stått for kartlegging på Oppdal/Rennebu 

 Ulik opplevelse hvordan de lokale NAV-kontorene samarbeider 

 Kartlegginger kan vise et annet bilde enn statistikk 

 Kompetansekartlegging: kommuner, grunnskoler, vgs, næringsforeninger, næringshager, 

opplæringskontor, lokale NAV-kontor, fylkeskommune, SIVA etc 

 Skal lage en regional plan i år på kompetansekartlegging  

 

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

opplæring, STFK 

 Hvordan foregår påfyll av kompetanse 

 Lærings i bedriften, uformell kollegalæring 

 Nøkkelkompetanse: språk, kultur, IT-kunnskap etc 

 Rekruttering av nye medarbeidere 

 120 yrker tilbyr fagbrev 

 Hvilke tilbud skal de ulike vg.skolene tilby 

 Fleksibiliteten i vg. skoler må gjøres mer kjent 

 Gauldal og treteknikk 

 Misforhold mellom tilbud og etterspørsel på vg opplæring 

 Formilde kunnskap til rådgiverne i ungdomsskole om lokalt næringsliv 

 Støren fikk opprettet tilbud på treteknikk på VG2, men fikk ikke nok søkning 

 Rekruttering starter for sent, holder ikke med 10. klasse 

 Valgfag i ungdomsskolen må gjøres mer relevant 

 Misforhold mellom tilbud i lærebedrifter og dimensjoneringen i næringslivet 

 

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

 Industri 4.0 

 I følge Word Economic Forum vil 50% av dagens jobber være borte om 20 år 

 Det viktigste er å komme seg ut i arbeidslivet 

 Hvilke ferdigheter som trengs i fremtiden 

 Blir mer vanlig å skifte og jobb i fremtiden 



 21. århundres ferdigheter:  problemløsning, kreativitet, utfordre/stille spørsmål,  

 Viktig å bruke den stadig økende kunnskapsbasen til noe fornuftig 

 Klasserommet kan ofte være en begrensende faktor 

 Viktig at barna blir kobla på verden utafor 

 Verdal ønsket å koble vg. skoler, grunnskole, barnehager og næringslivet tettere sammen 

 Entreprenørskap i utdanningsløpet 

 Industriens dag: presenterer seg selv; 1000 ungdommer møtte opp 

 Ungdommen får et innblikk i hva industrien gjør 

 Ungt Entreprenørskap har vært veldig viktig 

 Viktig å lage gode koblinger 

 Viktig å gi barna gode forbilder i næringslivet 

 La barna leke med verktøy i barnehagen 

 Må ruste barna for det som møter den i fremtiden 

Oppspill til diskusjon, v. Herdis Floan 

 Fylkeskommunen virker ikke til å være helt konsistent i bruken av virkemidlene. Regionale 

utviklingsmidler skal brukes på tre definerte områder og kompetanse er ikke et av disse 

 Grenser på fylkeshus og departement er en utfordring 

 Bosetting vs de forutsetninger den enkelte har 

 Viktig å få med rektorene i utviklingsarbeidet 

 Kan være tette skott mellom barnehage og grunnskole 

 Bruke kursdager innen skolen til å bygge allianser 

 Oppsummering er at folk innenfor sektorer må snakke sammen 

 
5: SiO 
Orientering om utredningen om felles mottaksfunksjon ved Orkdal kommune 
 
Momenter fra ordskifte: 

 Det er økonomiutvalget eller formannskapene i kommune som innstiller til budsjett og ikke 
rådmannen 

 Opprinnelsen til SiO sprang ut fra at det som skulle være avtale mellom kommunene og 
staten om at pasienten skulle behandles på lavest mulig nivå 

 Viktig å skille mellom en avtale med St. Olavs og eierskapsstrukturen 

 Er litt urolig over tempoet i forhandlingene med St. Olavs Hospital 

 Vertskommunen Orkdal gikk inn i SiO med liten entusiasme 

 Var enighet om modell med, og uten nemd skulle evalueres 

 Burde flere kommuner vært representert i forhandlingsutvalget? 

 Det har vært for lite dialog mellom nemndmedlemmer og kommuneledelsen i kommunene 

 Ber om at psykiatri blir lagt frem som en egen sak for regionråd 

 Kan ikke være slik at det er en representant for en kommune som skal svare for alle 
kommunene 

 Burde flere kommuner være representert i forhandlingene med St. Olavs Hospital? 

 Avtalen mot St.Olavs Hospital blir lagt frem i to runder 

 Må tenke oss godt om før vi legger mer enn utredningen inn i første behandling i 
kommunestyrene 

 Kommunereform og skifte av rådmann i vertskommunen har komplisert arbeidet rundt SiO 

 Utredningen burde ha vært skrevet  i mer forståelig språk 



 Vil kritisere vertskommunen for inngangen til justeringen av SiO 

 Hva blir igjen av SiO når det legges opp til at St. Olavs Hospital skal ta over legevakt og KAD-
senger? 

 Må ikke stille sånn at det bare blir en samhandlingsreform rundt Orkdal 
 

 
 
 
 
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. 

Vedtak: 

Innstillingen ble vedtatt med ett tillegg: Paragraf § 1 i vedtektene må endres (hvilke kommuner som 
er eierkommuner) 
 
7: To søknader til næringsfondet, samt orientering om direkte bevilgning fra næringsfondet 
Momenter fra ordskiftet: 

 Viktig å ikke glemme andre samferdselsprosjekt i regionen 

 KVU om Orkdalspakken ligger fortsatt i samferdselsdepartementet 

 Usikkert hva som skjer med påfyll til næringsfondet etter 2016 

 Må komme i dialog med fylkeskommunen om søknader på de mer spissede midlene 

 Næringsfondet kan brukes som egenandel når vi søker om andre midler; brukes som 

forsterkningsmidler 

 Tunell vil forhåpentligvis komme hele regionen til nytte 

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 regionrådet 
Orkdalsregionen bevilger kr 300.000 fra næringsfondet til videre utredning om tunell under Stjørn- 
og Trondheimsfjorden. 
 
Vedtak: 
Innstillingen ble vedtatt 
 
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.  
 
Vedtak: 
Innstillingen ble vedtatt 



 
 
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. 
 
 
Sak 8: Orientering om fusjon mellom Revisjon Midt-Norge og KomRev Trøndelag 

Daglig leder i Revisjon Midt-Norge, Inge Storås orienterte.  

Sak 9: Uttalelse til bruk av restmidler etter bompengeinnkreving E39 Øysand Thamshamn, se 

vedlegg 

Sak 10: Seminar Trøndelags Europakontor 

Tema: Hvordan bruke løse noen av morgendagens utfordringer innen skole/oppvekst, IT og helse? 
Stikkord: Digitalisering, velferdsteknologi og kompetanse 
 
Sted: Scandic Hell 
Tid 13. juni 2017 
Målgruppe: Enhetssjefer i oppvekst, IT og helse OG rådmenn! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 


