
Referat fra utvidet regionrådsmøte i Orkdalsregionen  

  

Sted: Rindalshuset, Rindal   

Tid: Onsdag 20. april 2016, 1000-1430  

  

Til stede:  

Agdenes kommune: Geir Ove Storstein   

Frøya kommune: Berit Flåmo, Beathe Sandvik Meland  

Hemne kommune: Odd Jarle Svanem, Torger Aarvaag  

Hitra kommune: Ole L. Haugen  

Meldal kommune: Are Hilstad, Ann Lisbeth Tøndel, Ola Bjørkøy  

Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Svein Henry Berdal  

Rennebu: Marit Bjerkås, Lill Bøe Hemmingsen  

Rindal: Ola T. Heggem, Birgit Reisch, Åge Jonli  

Skaun: Jon P. Husby, Jan-Yngvar Kiel, Bjørn Hammer  

Snillfjord: John Lernes  

  

Sør-Trøndelag fylkeskommune: Eistein Guldseth  

Fagforbundet: Heidi Olsen  

  

Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jordet (referent)  

  

Innleder:  

Bjørn Buan, SiO  

  

  

Sakliste  

  

1: Ordfører Ola T. Heggem ønsket velkommen til Rindal  

2: Innkalling, sakliste og opprop  

Godkjent  

  

3: Innledning ved regionrådsleder Oddbjørn Bang  

  

4: Enhetsleder ved SiO, Bjørn Buan redegjorde for mulige organisatoriske endringer ved SiO.  

Momenter fra debatten etter innledningen:  

Man må sikre helsefaglig representasjon fra kommunene i styringen av SiO.   

Avgjørende at rådmennene er tilstrekkelig nok involvert i den nye modellen. Det er de som har 

ansvar for å implementere i egen organisasjon.  

Dette kan blir en litt ny start for SiO som kan oppfylle det opprinnelige ambisjonsnivået. Kan være 
rett å gå et skritt tilbake for å oppnå ny vitalitet i utviklingen.   

Det ble komplisert å ta SiO over fra prosjekt og til utvikling og drift.   

Ser at det er behov for en «restart». Manglende fullmakter har vært et tema i nemda.  



Handlingsplanen skaper forventinger ute i kommunene og det er viktig at rådmennene følger opp 

handlingsplanen.   

Det har vært frakoblede elementer som har gjort at SiO ikke har lyktes. Det er en nøkkel for suksess 

at administrasjonen er mer koblet på. Rådmannskollegiet er en ressurs som sitter på 

komplementære ferdigheter som vil være nyttig for SiO. Jobbe systematisk med workshops som 

forum for utvikling.  Vi vil trenge interkommunalt samarbeid videre uavhengig av 

kommunereformen.     

Kommunene skulle ta en større del av helseutfordringene. Forankring administrativt og politisk har 

vært vanskelig for kommunene. Har kanskje ikke vært flink nok til å følge opp politisk nemd.  Vi må 
tak i de ut viklingsoppgavene som ligger rett foran oss.   

Arbeidsutvalget bør suppleres med en person fra Surnadal/Halsa. Alt er lovstyrt på driftssiden og det 

går av seg selv med tilsyn etc.   

Kanskje kan man bruke ledelse i SiO og sekretariatet i Orkdalsregionen til å drive utviklingen videre. 

Kommunene har allerede lagt midler inn i dette.    

Tilfredshet med at daglig leder har tatt tak i utfordringene rundt utviklingen ved SiO.  

--  

Følgende ble enstemmig vedtatt:  

Regionrådet i Orkdalsregionen supplert med representanter fra Surnadal kommune og Halsa 

kommune besluttet at:   

Arbeidsutvalget supplert med en felles representant fra Surnadal/Halsa kommuner utarbeider skisser 

til samarbeidsavtaler som kan erstatte dagens avtaler om SiO-samarbeidet. De nye avtalene skal 

være inkluderende overfor dagens avtaleparter og understøtte dagens behov og framtidige 

utfordringer og muligheter i kommunene.  

Fram til neste regionrådsmøte skal Arbeidsutvalget legge fram en skisse til en ny 

vertskommuneavtale uten politisk nemd for videreføring av legevaktsamarbeidet og for den 

kommunale øyeblikkelig døgnposten (SiO –sengepost), og det skal legges fram en skisse til avtale som 

viderefører og styrker utviklingssamarbeidet mellom SiO-kommunene. Det øverste organ for 

utviklingssamarbeidet skal være Regionrådet supplert med deltakende kommuner utenfor 

Orkdalsregionen.  

Arbeidsutvalget skal samtidig legge fram utkast til en plan for iverksettelse av nye samarbeidsavtaler 

fra 1. januar 2017 uten avbrudd i dagens tjenestesamarbeid og utviklingssamarbeid.  

Arbeidsutvalget skal utrede og fremme forslag om mulig framtidig vertskommune for 

legevaktsamarbeidet, for SiO-sengepost, og fremme forslag til administrativ forankring av 

utviklingssamarbeidet. Utredningen skal peke på løsninger som kan opprettholde allerede etablerte 

fagmiljøer i SiO-samarbeidet.  

  

Lunsj og omvisning på skimuseet  

5: Strategisk Næringsplan  

Momenter fra debatten:  



Planen ble bred nok, og det kan skyldes den brede involveringen. Planen burde ha vært mer spisset. 

Viktig at samferdsel er kjørt høyt opp på agendaen.   

Vi må få volum over på sjøvei. Det er planer om truckstop med omlasting på Orkanger. Det kan bli en 

utfordring fremover at det jobbes med ulike strategier når det gjelder frakt av laks. Hitra føler at 

dette truer virksomheten på Jøstenøya. Orkdal kommune har ikke fått noen henvendelser om bruk 

av areal til truckstop. Det antydes et arealbehov på 50 mål og dette er ikke noe som Orkdal ønsker å 

avgi til en mulig truck stop.     

Skal vi melde oss på i konkurransen når det gjelder krysning av Trondheimsfjorden? Vi må melde oss 

på denne diskusjonen med mulig tunell.  Kan det være synergier når det gjelder å legge kraftkabel 
over fjorden?  

Vektlegge satsning på kompetanse mot næringslivet. Hvilken rolle skal næringsalliansen ha? Avklare 

forventinger med næringsalliansen. Må finne en balanse på samarbeid med næringsalliansen.  

Viktig at det ikke blir noe A og B lag i regionrådet i og med at mye blir lagt til AU.   

Hemne nærer en vis bekymring over ferdiggjøringen av E39.  Ønsker å få dette inn på statsbudsjettet.   

AU ber ikke om noen fullmakter, og skal være et saksforberedende organ opp mot regionrådet.   

Prosjekt med nettside kan bli altoppslukende og kan kreve mye ressurser. Bilag i avis og videosnutter 
er heller å anbefale.    

6: Fullmakt til AU om å forhandle lønn med daglig leder.  

Vedtatt: AU får fullmakt til å forhandler lønn med daglig leder i Orkdalsregionen  

  

  

  


