Referat fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen
Sted: Hjorten Hotell, Hitra
Tid: 7. og 8. juni 2018
Til stede: Oddvar Indergård, Geir Ove Storstein, Arild Røland, Berit Flåmo (dag 1), Svanhild
Mosebakken, Arvid Hammernes, Odd Jarle Svanem, Torger Aarvaag, Ole L Haugen, Dag Willmann,
Laila Eide Hjertø, Roy Fritzon, Oddbjørn Bang, Svein Henry Berdal, Ola Øie, Rolf Arne Fredriksli
Bruholt, Ola T Heggem, Birgit Reisch, Line Flåtten, Synnøve Aukan, Asbjørn Leraand, Jan-Yngvar Kiel,
Bjørn Hammer, John Lernes, Birger Hellan (dag 2), Nina Astrid Mjør (dag 2), John Ole Aspli, Ola
Rognskog, Heidi Olsen, Frode Rabben, Jan Grønningen, Håkon Kibsgaard Jordet (ref)
Innledere: Odd Arne Arnesen, Terje Sørvik, Tor Morten Solem, Trygve Berdal, Tina Olaussen
Vedtak:
Vedtak sak 8: Handlingsplan for forebygging innsamling av plast fra naturen
Med utgangspunkt i de globale og lokale utfordringene med plast i naturen, setter regionrådet i
Orkdalsregionen av midler fra næringsfondet for å utarbeide en handlingsplan for forebygging og
innsamling av plast fra naturen.
AU får mandat til foreslå status for planen.

Sakliste:
1: Ordfører Ole L Haugen ønsket velkommen til Hitra
2: Innkalling, sakliste og opprop
To ekstra saker ble innmeldt under eventuelt: Prioritering inn mot delstrategi for veg Trøndelag
fylkeskommune, og sommerstengning på St. Olavs hospital, Orkdal
3: Odd Jarle Svanem, leder i regionrådet/ordfører Hemne innledet møtet.
4: Forurensing i havet og ellers er i ferd med å bli en kjempeutfordring både lokalt og globalt. Odd
Arne Arnesen fra Mausund feltstasjon fortalte om den innsatsen de gjør for å rydde opp og
forebygge plastforurensning
Momenter fra ordskifte






Hva kan vi gjøre og spesielt internasjonalt?
Vi kan i alle fall rydde opp i vårt eget nærområde
Det har ikke vært levert en bekymringsmelding til kommunene de siste 20 årene på
forurensingen i havet
Vanskelig å nå gjennom til miljømyndighetene
Vi må mobilisere kraft langs hele kysten på plastforurensning

5: Terje Sørvik, Leder i hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune gikk gjennom ulike
momenter rundt det faktum at vi har blitt del av et større fylke.
Momenter fra innlegg:





Telemarskforskning melder i en rapport om at sammenslåingen foreløpig ser lovende ut.
Må være oppmerksom på hva som vekker vi-følelsen
Viktig å få frem felles innspill til fylkesplan om regional utvikling

Se presentasjon
6: Trøndelag har gode forutsetninger for å utvikle bioøkonomien og bidra til et grønt skifte. Regionen
har særlige fortrinn i kombinasjon store biologiske ressurser, komplette verdikjeder på jord, skog og
marin sektor. I tillegg har regionen nærhet til sterke kunnskapsmiljø: Tor Morten Solem,
skogansvarlig hos fylkesmannen i Trøndelag






Trøndelag omsetter for 6 milliarder innen skogbruket
Kommer til å bli stort presse på skogfiber etter hvert
Må sikre at man får en bærekraftig utnytting av råstoffet
Håper at Orkdalsregionen bli en aktiv pådriver innen skogpådriverordningen
Har søkt om nasjonale midler til skogpådriver

Momenter fra ordskiftet:





Skogeieren blir bare en liten brikke i dagens forvaltningsordning.
Det viktigste er å nå skogeierne. Skogeierne har blitt passive eiendomsbesittere og er nødt til
å være motivert for å drive skogen
Veibygging, planting og hogging er sentrale tema
Det er et mål å gjøre skogeieren til en aktiv forvalter og å ha et økonomisk fokus

Se presentasjon
Fredag 8. juni
7: Vår egen organisasjon er på banen og tar tak i utfordringene rundt forurensing langs kysten.
HAMOS og Kystmiljø AS var representert med Tina Olaussen, Kystmiljø AS og Trygve Berdal, HAMOS
Se presentasjoner
8: Forslag om å lage en regional plan på forurensing. Hvordan skal dette følges opp.
Momenter fra ordskiftet:













Er dette med forurensing noe for oss eller skal vi overlate det til sentrale myndigheter?
Vi må helt klart ta grep
Kan HAMOS gjøre denne jobben for oss?
Viktig at vi har en kunnskapsbasert tilnærming
Viktig at vi møter opp engasjementet fra befolkningen som går på innsamling
Bidra til standardiseringer for eksempel innsamling og avfallsbehandling
Burde gå for en nasjonal pilot når vi utvikler for eksempel standarder?
Vi er ikke ute etter en lang avhandling, men en handlingsdel
Holdningsskapende arbeid er viktig, spesielt barn og ungdom
Ungt Entreprenørskap er en flott måte
Barn og leirskole, strandryddedag, elveryddedag, må sette det i system
Kommunene bør gå foran

Forslag på vedtak:

Med utgangspunkt i de globale og lokale utfordringene med plast i naturen, setter regionrådet i
Orkdalsregionen av midler fra næringsfondet for å utarbeide en handlingsplan for forebygging og
innsamling av plast fra naturen.
AU får mandat til foreslå status for planen.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
9: Siste utsjekk på avtalene som vedrører KAD, legevakt og interkommunalt samarbeid om
sekretariatet og helseutvikling i Orkdalsregionen
Momenter fra ordskiftet:




Vi er enig om at dette vi skal få til
Veldig viktig med forankring og lettfattelig rapportering
Kommunene trenger hverandre, selv Trondheim blir for liten innimellom

10: Oppfølging av næringsplan gjennom handlingsplan. Hvilke områder vil regionrådet prioritere
fremover.
Momenter fra ordskifte:




Vi har ikke fått noe særlig
Vi må ikke snakke oss sjøl ned
Vi har gjennomført tunellplaner, sykepleierutdanning

AU kommer tilbake med en konkret handlingsplan for bruk av næringsfond
11: Eventuelt
Samferdsel:
Kan vi enes om en felles prioriteringsliste på samferdsel?:
Momenter fra ordskiftet:







Vedlikehold er det aller viktigste for oss
Mer penger til løpende vedlikehold
710 og E65 og lakseveien til Berkåk
Flaskehalser
Ha et næringsfokus
Forsterkningsprogram

