
Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen 

 
Sted: Orkla Industrimuseum, Løkken, Meldal  
Tid: 8. desember 2017, 1000-1400 
 
Til stede: 
Agdenes kommune: Oddvar Indergård, Arild Røland, Geir Ove Storstein 
Frøya kommune: Berit Flåmo, Arvid Hammernes, Thomas Sandvik 
Hemne kommune: Odd Jarle Svanem, Torger Aaarvaag 
Hitra kommune: Ole L. Haugen, Laila Eide Hjertø 
Meldal kommune: Are Hilstad, Ola Bjørkøy, Petter Lindseth 
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Finn Hoff, Svein Henry Berdal 
Rennebu: Ola Øie, Rolf Arne Fredriksli Bruholt, Lill Hemmingsen Bøe 
Rindal: Ola T Heggem, Birgit Reisch, Line Flåtten 
Skaun: Bjørn Hammer, Jan-Yngvar Kiel 
Snillfjord: John Lernes, Birger Hellan 
Surnadal: Lilly Gunn Nyheim 
Halsa: Ola Rognskog, John Ole Aspli 
Ørland: Tom Myrvold 
Fagforbundet: Heidi Olsen, Bente Fagerli 
Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jordet, (ref) 
(Sør)-Trøndelag fylkeskommune: Jan Grønningen, Karin Bjørkhaug 
 
Innledere: 
Orkla Industrimuseum: Torbjørn Skjefstad 
Trønder-Avisa: John Arne Moen 
Trøndelag fylkeskommune: Per Olav Hopsø Skurdal 
AtB: Janne Sollie, Harald Storrønning 
 
 
 

Sakliste 
 
1: Innkalling og sakliste 

Godkjent 

2: Velkommen til Meldal ved ordfører Are Hilstad og Orkla industrimuseum ved Torbjørn Lefstad 

3: Innledning ved regionrådsleder Oddbjørn Bang 

Bang oppsummerte noe av det som Orkdalsregionen har jobbet med det siste året:  

 Tunell under Trondheimsfjorden og samarbeid med Statnett 

 Desentralisert sykepleierutdanning 

 KVU for Orkdalspakken 

 Omdømmejobbing og bruk av sosiale media 

 SiO og samarbeid med St. Olavs Hospital 
 
4:  Dialog med fylkeskommunen og AtB om kollektivtransport og det nye bussanbudet. 
Innlegg ved Per Olav Hopsø Skurdal. Se vedlagte presentasjon 

Momenter fra innlegget: 



 Veldig viktig at politikerne får innspill på for eksempel drosjeløyver 

 Kan gå mot at fylkeskommunen får ansvar for de mindre flyplassene i det nye fylket. 

 730 mill kjøpte transporttjenester for 2017. 2/3 av kostnadene er i regionene 

 Høy kostnadsvekst fører til økte utgifter, vekst på over 50 millioner neste år 

 Usikker på om ruteproduksjon vil bli like høy i 2018. 

 Det er en myte at det er butikk å drive kollektivtrafikk 

 Det er kun tre ruter i hele Trøndelag som ville gått i pluss hvis det var opp til markedet 

 Det vil bli økt fokus på bestillingstransport 

 Det er kostbart å kjøre tomme busser så bestillingstransport vil være mye mer fleksibelt 

 I det nye bussanbudet skal det bare være elektrisk og biodiesel.  

 Nye ferger bidrar til 80% klimakutt 

 Taxi kjører 28% av tiden med passasjerer og 57 % av distansen med passasjer 

 Bestillingstransport handler om fastsatte ruter og kan ikke erstattete ordinær taxi 

 Ligger an til å ikke splitte opp rute og skolekjøring i det nye anbudet 

 Hvor offensiv skal man være på krav til klimakutt i distriktsanbudet? 
 
Innlegg ved AtB og Janne Sollie og Harald Storrønning. Se vedlagte presentasjon 

 Størst merforbruk på hurtigbåt 

 Endelige strategi for samferdsel skal vedtas før jul 

 Ny informasjonsportal fra 1. januar 2018 

 Det blir mobilett for hele Trøndelag 

 Ny prismodell og ny soneinndeling 

 Anbud ferge 2019 

 Anbud buss Trondheim 2019 

 Anbud buss region-Trøndelag 2021 

 Nytt rutekart for hele Trøndelag fra 2018 

 Nytt rutekart for Trondheim fra 2019 

 Det er viktig at samferdselstilbud henger sammen sånn at man får gode overganger fra ett 
tilbud til et annet 

 AtB legger opp til en møtekalender for god dialog med kommunene 
 
Momenter fra diskusjon: 

 Halsa blir en del av Trøndelag, viktig å ha fokus på de som grenser opp til andre fylker 

 Viktig med mange møter fremover for å frem lokalkunnskap 

 Utrolig viktig med sømløse overganger 

 Må ha ruter inn til flyplassen på Ørlandet 

 Hurtigbåten får bare negativ omtale oppfattes det som 

 Ser frem til forskning på utslippsfrie hurtigbåter 

 Liker ikke at det tas bort omstigning buss/hurtigbåt? Fører til økning på 20% for mange? Kan 
bli endring på dette fra 1. januar, sak i fylkestinget 

 Mange ordførere ønsker seg et lokalbusstilbud.  

 Ta hensyn til at Rindal snart blir en del av Trøndelag 

 Orkland ønsker å være innenfor samme sone 

 Sonene er lagt, men ikke hogd i stein 
 
5: Det nye Trøndelag og regionene - posisjonering og usikkerhet? Innlegg ved John Arne Moen, 

redaktør i Trønderavisa 

Momenter fra innlegg og debatt: 

 Utfordring at «fylket» blir borte for Trønderavisa 



 Sør-Trøndelag har aldri hatt fylkesvis 

 Kunne Trønderavisa vært avis for hele Trøndelag? 

 Sender ut fagbilag på landbruk etc for hele Trødelag 

 Svaret på alt er å bli større 

 Hva kan være fornuftige allianser for Orkdalsregionen? 

 Noen kommuner orienter seg i ulike retninger eks Stjørdal 

 Staten og det offentlige organiserer seg ulikt, og lager asymmetri 

 Vi har mange lag av regionalisering, noen av dagens konstellasjoner er ufornuftige 

 Stor respekt for Scheikommisjonen, det lå et stort arbeid bak kommunesammenslåingen på 
60-tallet. De var veldig opptatt av å definere hva en kommune skal være. Tviler på at 
generalistkommunen hadde overlevd en grundig vurdering 

 Fylkessammenslåing hadde ikke vært mulig hvis administrasjonen ikke ble flyttet 
 
6: Orientering om aktuelle saker i Orkdalsregionen ved daglig leder 

7: Årsmelding og regnskap 2016 

Godkjent 

8: Møteplan 2018 

Møteplan tas opp på første møte i AU for justering av enkelte datoer 

9: Budsjett 2018 

Godkjent 

10: Valg 

Følgende ble valgt for to år: 

Arbeidsutvalget: 
Leder:                  Odd Jarle Svanem 
Nestleder:          Berit Flåmo 
                             Jon P. Husby 
                             Oddbjørn Bang 
Varamedl.          Ola T. Heggem 
 

To representanter til felles samferdselsutvalg med Orkidè: 
Are Hilstad og Odd Jarle Svanem 
 

Valgkomite: 

Leder:                  Oddvar Indergård 
                              John Lernes 
                              Laila Eide Hjertø 
 

Eventuelt: 

Rådmann i Orkdal kommune orienterte om resultat fra forhandlingene med St. Olavs Hospital. 
Orkdal forhandler videre med St. Olavs med tanke på et endelig resultat  
 


