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Regionrådsmøte inkl. workshop på Frøya 
8. – 9. oktober 2020 
 
Deltakere:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Oktober: 

Kl. 1100 - 1115 Kaffe med noe å bite i 

 

Sak 15/20 Kl. 1115 - 1120  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 16/20 Kl. 1120 - 1125 Gjennomgang og godkjenning av vedlagt referat pr 120620  

Sak 17/20 Kl. 1125 - 1145   Status Interkommunalt politisk råd: 

Arbeidsgruppen bestående av Ingvill Kvernmo, Jan Yngvar Kiel, Marit Ingvaldsen Risvaag og 
Liv Darell har jobbet med avtaler tilhørende samarbeidsavtale til Interkommunalt Politisk 
Råd. 
  

De avtaler som gjelder og (kan være) er disse: 

- Ny samarbeidsavtale (Interkommunalt politisk råd) 

- Vertskommuneavtale 

- Samarbeidsavtale for kompetansenettverk innen oppvekst i regionen 

- Samarbeidsavtale for Helsetjenester i regionen 

Kommune Navn på representanter  Epost representanter  
Frøya  Kristin Strømskag, ordfører  Kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no 

 Geir Meland  geir.meland@froya.kommune.no 

 Beate Sandvik Meland, rådmann  Beathe.Sandvik.Meland@froya.kommune.no 

Hitra  Ole Haugen, ordfører  Ole.Laurits.Haugen@hitra.kommune.no 

 Lars P Hammerstad Lars.petter.hammerstad@hitra.kommune.no 

 Ingjerd Astad, kommunedirektør Ingjerd.astad@hitra.kommune.no 

Orkland Oddbjørn Bang, ordfører  Oddbjorn.bang@orkland.kommune.no 

 Anne Mari Svinsaas svinsaas@outlook.com 

 Ingvill Kvernmo, kommunedirektør Ingvill.kvernmo@orkland.kommune.no 

Heim Odd Jarle Svanem, ordfører  odd.svanem@heim.kommune.no 

 Tora Vaagan Hofset post@hnf.no 

 Torger Aarvaag, rådmann  torger.aarvaag@heim.kommune.no 

Skaun Gunn Iversen Stokke, ordfører  Gunn.Iversen.Stokke@skaun.kommune.no 

 Siri Grøttjord  siri.grottjord@skaun.kommune.no 

 Jan- Yngvar Kiel, kommunedirektør Jan-Yngvar.Kiel@skaun.kommune.no 

Rindal  Vibeke Langli, ordfører  vibeke.langli@rindal.kommune.no 

 Line Therese Flåtten  line.therese.flatten@rindal.kommune.no 

 Birgit Reisch, rådmann  birgit.reisch@rindal.kommune.no 

Aure Hanne Berit Brekken, ordfører Hanne.berit.brekken@aure.kommune.no 

 Håvard Sagli, rådmann           Havard.sagli@aure.kommune.no 

   

 
Rennebu 

Observatører: 
Ola Øye, ordfører  

 
ola.oie@rennebu.kommune.no 

 Per Ø. Sundell  Per.Sundell@rennebu.kommune.no 

Ørland Tom Myrvold, ordfører Tom.myrvold@orland.kommune.no 

 Emil Raaen, Rådmann  Emil.raaen@orland.kommune.no 

Surnadal  Margrethe Svinvik, ordfører margrethe.svinvik@surnadal.kommune.no 

TRFK Bjørn Iversen  bjoiv@trondelagfylke.no 

 Jan Grønningen jangron@trondelagfylke.no 

KS Jorid oliv Jagtøyen jorid.oliv.jagtoyen@melhus.kommune.no 

TF Frode Rabben fmtflra@fylkesmannen.no 
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- Saksgrunnlag for utsending til eierkommunene 

- Vedtekter regionalt næringsfond i Orkdalsregionen 

- Vertskommuneavtale om tjenestekjøp for koordinering av innføringsprosjektet 

Helseplattformen i Orkdalsregionen 

AU har behandlet saken i møte den 30. september, og har kommet fram til at det er nødvendig å få 

oversikt over hvilket hierarki eller organisasjonskart som gjelder, dette for å få en god oversikt 

over hvem som har ansvar for hva, og hvor den enkelte gruppen skal rapportere.              . 

AU fattet følgende vedtak: 

1. AU ber arbeidsgruppen legge fram for for regionrådet et organisasjonskart eller lignende som 

viser et tydelig hierarki og ansvarsfordeling. 

2. AU ber regionrådet vurdere om det er nødvendig å utsette fristen for sak til eierkommunene 

nyåret 2021. 

 

Sak 18/20 Kl. 1145 – 1200  Revidering av Strategisk Næringsplan 

Viser til vedlagte notat fra ONF, som bistår i rullering av Strategisk Næringsplan. 
I henhold til notatet ber ONF om å utsette arbeidsfrist til 1. juni 2021 
 
AU har behandlet saken i møtet den 30. september, og fattet følgende vedtak: 
  
AU har gjennomgått notatet og anbefaler regionrådet om å utsette arbeidsfristen til 1. juni 2021. 
 
 
Sak 19/20 Kl.1200 – 1300  Status helsetjenester v/Bjørn Buan 
 
Orientering til regionrådet om status på, og arbeidet med regionale helsetjenester som: 
 

- Desentralisert sykepleieutdanning 
- Legevakttjenesten 
- Jordmortjenesten 

  
 
Sak 20/20 Kl. 1300 – 1430  Plaststrategi 

 Gjennomgang på status og framdrift i plaststrategien i Orkdalsregionen  

 Gunnhild Flaamo fra Rambøll deltar via teams. 

Vi fortsetter det faglige med besøk på Mausund Feltstasjon deretter middag og besøk rundt i 

øyriket  

Oppmøte foran hotellet kl. 1530 for frisk transport på sjøen 
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9. Oktober: 

 

Kl. 0900 - 0945  

- 8 ordførere tildeles en kommune hver på en reiserute i Orkdalsregionen   
De får 5 min. hver for å framsnakke reiselivet i tildelt kommune og litt om egen kommune 
TA med 3 skrytebilder fra egen kommune på minnepinne eller i presentasjonen som evt. 
kan brukes på Regionens hjemmesider og i Strategisk næringsplan 

Kl. 0945 - 1115  

Telemarkforskning gir oss en Regional analyse, der fakta pr. kommune og i regionen vil 

vise oss eksempler på befolkningsutvikling i regionen – bostedsattraktivitet i regionen – 

scenarier i regionen osv. 

 

Telemarksforskning er utfordret på å finne 3 framtidsfaktorer som vi får til drøfting 
 

Kl. 1115-1130 Pause med utsjekking 

        

Kl. 1130 - 1315  Diskusjoner på bakgrunn av Telemarkforsknings 3 faktorer 

Videreføring av diskusjonene på siste utvidede AU møte på Hitra: 

Hvordan vil vi at regionen skal fremstå? 

Hva er felles? 

Navn? 

Hva er viktig å synliggjøre på hjemmesida? 

Ideer til tema? Reiseliv? Kart, reiserute, lenker 

Knapp til interne saker? 

 
1315 - 1330 Oppsummering 

Kl. 1330  Lunsj og hjemreise 

 

Leder        Rådgiver 
Orkdalsregionen      Orkdalsregionen 
Gunn Iversen Stokke      Liv Darell 
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