Innkalling og sakliste til møte i regionrådet i Orkdalsregionen
Tid: 7. desember 2018, 1000-1400
Sted: KulØr´n, Øragata 21, Kyrksæterøra,

Sakliste
1: 1000-1010: Innkalling, sakliste og opprop
2: 1010-1025: Vel møtt til Hemne
3: 1030-1230 Beredskap og vei med utgangspunkt i hendelsene på Hitra og Frøya tidligere i høst.
Andre saker i relasjonen politiet og kommuner vil bli drøftet.




Politimester Nils Kristian Moe,
Elisabeth Eldegard Eriksen, lokalt ansvarlig for tjenestetilbudet for politiet
Leder for Vegtrafikksentralen Region midt i Statens vegvesen, Emilie Gynnild

Lunsj: 1230-1300
4: Søknad næringsfond fra Thamsklyngen, presentasjon ved John Kåre Solem, Thamsklyngen
BAKGRUNN
Det ble orientert om dette på møte i AU 13. august 2018.
Forretningsidéen er å etablere en klyngeorganisasjon for bedrifter i Orkdalregionen innenfor fagfeltet
sirkulær økonomi og det grønne skiftet. Thamsklyngen er en medlemsorgansiasjon og følgende er
hentet fra hjemmesiden til Thamsklyngen:
Thamsklyngen sitt formål er å styrke de regionale bedriftenes konkurransekraft gjennom å være en
pådriver i det digitale og grønne skiftet med fokus på sirkulære prosjekt. Økt konkurransekraft skal gi
økt verdiskapning og sysselsetning i regionen. Klyngesamarbeidet har i tillegg hensikt å:
 Gi medlemmene tilgang på viktige produksjonsfaktorer, ideer og impulser til innovasjon
gjennom samspill og samarbeid.
 Øke verdiskapningen og lønnsomheten hos medlemmene via nye forretningsmodeller.
 Tiltrekke investeringer og nyetableringer i regionen.
Det overordnede målet med Thamsklyngen er å etablere en industriell symbiose hvor deltagerne kan
utøve innovasjon og danne nye samarbeid. Et slikt nettverk vil hjelpe de med omstillingen til det
grønne skiftet, samt gi de tilgang til nye forretningsmuligheter og flere konkurransefortrinn. Den
største fordelen med fokus på sirkulær økonomi kontra lineær tilnærming er at det ikke krever noen
form for endringer av kvalitet eller ekstra kostnader.
Se vedlegg for søknad.
VURDERING:
Dette er et tiltak sekretariatet ser positivt på. Det har hele Orkdalsregionen som nedslagsfelt og det
tar for seg temaer som er veldig tidsaktuelle. Prosjektet har blitt veldig godt mottatt innenfor
næringslivet og skal direkte svare ut næringslivets utfordringer. Prosjektet har fått innvilget samme
beløp fra Trondheimsregionen som vi er omsøkt.
INNSTILLING FRA AU:

AU innstiller overfor regionrådet at det bevilges kr 250.000,- fra næringsfondet i Orkdalsregionen.
Det forventes at Thamsklyngen bidrar til et samarbeid med aktører i hele regionen. Det ønskes
jevnlige tilbakemeldinger om hvordan prosjektet utvikler seg.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Det bevilges kr 250.000,- fra næringsfondet i Orkdalsregionen. Det forventes at Thamsklyngen bidrar
til et samarbeid med aktører innenfor beslektede temaer i hele regionen. Det ønskes jevnlige
tilbakemeldinger om hvordan prosjektet utvikler seg.
VEDTAK:
5: Utmelding av Trøndelags Europakontor
BAKGRUNN:
Orkdalsregionen har vært medlem i Trøndelags Europakontor (TE) siden våren 2016 og det er tid for
å ta medlemskapet opp til vurdering. Noe av bakgrunnen for innmeldingen er at det er nedfelt i SNP
at vi skal ha et sterkere engasjement på internasjonale spørsmål. Følgende vedtak ble gjort på
regionrådsmøte 5. februar 2018: «Vi søker om medlemskap i Trøndelags Europakontor så raskt dette
lar seg gjøre. Det første året kan finansieres med oppsparte fond i Orkdalsregionen. Medlemskapet
heretter betales flatt pr kommune.» En annen motivasjon for å melde seg inn i TE var å ta del i det
nettverket her i Trøndelag rundt organiseringen av TE og da spesielt på næringssiden. Dette har vært
til en viss grad vært vellykket. Men det er personavhengig og TE’s medlemsmasse består av ulike
aktører som ikke nødvendigvis har så mye til felles med våre interesser. Utmelding av TE må skje
innen første kvartal med virkning fra påfølgende årsskiftet. Det betyr at hvis vi melder oss ut nå så er
vi medlem ut 2019.
VURDERING:
Sekretariatet i Orkdalsregionen vurderer det slik at Orkdalsregionen har for små administrative
ressurser til at det kan forsvares å ha et medlemskap i TE. Orkdalsregionen ønsker fortsatt å ha en
internasjonal tilnærming og man kan se etter andre måter å løse dette. Trøndelag fylkeskommune er
den desidert største eieren og sekretariatet anbefaler at vårt engasjement på dette nivået kan, og
bør gå gjennom fylkeskommunen. På denne måten knytter man sterkere bånd til fylkeskommunen.
Fylkeskommunen har flere dedikerte personressurser som jobber internasjonalt som
Orkdalsregionen kan benytte seg av.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Orkdalsregionen melder seg ut av Trøndelags Europakontor innen 1. kvartal 2019. Medlemskapet vil
opphøre 31. desember 2019.
VEDTAK
6: Søknad næringsfond «Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid»
ved skogpådrivernettverket i Trøndelag
BAKGRUNN:
Denne saken har vært til orientering i AU og ordførerkollegiet. Det har nå kommet en søknad til
næringsfondet fra skogpådrivernettverket hvor det søkes om kr 180.000 pr år over tre år. Til sammen
kr 540.000,- Se vedlegg for søknad.

VURDERING:
Både AU og ordførerkollegiet har vurdert dette til å være et positivt tiltak som kommer innunder det
som er nedfelt om dette temaet i strategisk næringsplan og at det dekker et vesentlig område i
Orkdalsregionen, både tematisk og geografisk. Ordførerkollegiet kom med følgende anbefaling til
regionrådet på sitt møte 26. oktober:
Ordførerkollegiet i Orkdalsregionen ser positivt på at skogpådriverprosjektet blir videreført.
Orkdalsregionen ønsker å være en aktiv tilrettelegger for utvikling av landbruket i egen region samt
bidra til samarbeid mellom kommuner, Fylkesmann, fylkeskommune og næring.
Orkdalsregionen støtter arbeidet med å videreføre en ordning med aktivitetsfremmende
skogpådrivere som et viktig verktøy for videreutvikling av skogbruket i regionen.
Ordførerkollegiet tar forbehold om behandling i regionrådet av eventuelle søknader om midler.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Regionrådet bevilger kr 180.000 pr år over tre år, til sammen kr 540.000 til prosjekt
«Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid». Vedtaket forutsetter at
tiltaket fullfinansieres.
VEDTAK:
8: Budsjett og fordeling 2019
FORSLAG TIL VEDTAK:
Budsjett og fordeling vedtas som fremlagt
VEDTAK:
9: Møteplan 2019
FORSLAG TIL VEDTAK:
Møteplan vedtas som fremlagt
VEDTAK:

9: Ansettelse av ny daglig leder (sekretariatsleder) i Orkdalsregionen og konstituering av daglig
leder
BAKGRUNN:
Nåværende daglig leder har sagt opp sin stilling og forlater Orkdalsregionen ved utgangen av 2018.
Det vedlegges utkast til stillingsannonse og det bes om innspill til denne. Eventuelle innspill blir
vurdert lagt inn i den endelige utlysningen som skal vedtas på regionrådsmøtet. Sittende daglig leder
har stil seg positiv til å være behjelpelig i en overgangsperiode til konstituert daglig leder er på plass.
VURDERING:
AU innstiller på at regionrådet vedtar å lyse ut stillingen som daglig leder. AU innstiller på at Bjørn
Buan får en forespørsel om å konstitueres som daglig leder. Sannsynligvis er ikke ny daglig leder på
plass før nærmere sommeren.
FORSLAG TIL VEDTAK:




Stillingen som daglig leder i Orkdalsregionen lyses ut så fort som mulig.
AU får fullmakt til å konstituere Bjørn Buan som daglig leder

VEDTAK:

Thamsklyngen – søknad Orkdalsregionen

Thamsklyngen – pådriver og kompetansebank innenfor sirkulær
økonomi og det grønne skiftet.
Prosjektbeskrivelse
Forretningsidéen er å etablere en klyngeorganisasjon for bedrifter i Orkdalregionen innenfor fagfeltet
sirkulær økonomi og det grønne skiftet. Prosjektet har sitt utspring fra næringslivet på Grønøra, Orkanger.
En studie sommeren 2017 utført fra to studenter fra NTNU la grunnlaget for prosjektet. Videre ble det valgt
en styringsgruppe med Bjørn Wiggen (Salvesen & Thams) som styreleder og styremedlemmene: Ola Johan
Svorkdal (Washington Mills), Eirik Jørum (Orkdal Energi), Olga Lien (TechnipFMC), Berit Arntsen
(Næringshagen i Orkdalsregionen) og Trygve Berdal (Hamos). John Kåre Solem (SpareBank 1 SMN)
tiltrådte som prosjektleder mai 2018. Den samme måneden ble det arrangert en workshop i regi
Næringshagen i Orkdalsregionen og Trøndelag Fylkeskommune. Her var det et imponerende oppmøte fra
næringslivet, og styringsgruppa mottok mange gode samarbeidsprosjekt og innspill på videre drift.
Thamsklyngen ble offisielt født.

Planen for høsten 2018 er å stifte en forening og jobbe aktivt med å fasilitere nye sirkulære prosjekt basert på
funnene fra workshopen. Vi kommer til å søke på Innovasjon Norge sitt program innenfor bedriftsnettverk
som primær finansieringskilde. På sikt ønsker vi å forbedre og undersøke mulighetene til å bli en del av
Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet sitt reviderte klyngeprogram. En av våre første arbeidsoppgaver
vil bli å etablere konkrete kompetansegrupper innen effektiv produksjon og digitalisering/robotisering for
bedriftene. Målet er at nye ideer og samarbeid blir skapt, samt at vi får en unik form for kompetansedeling i
klyngen. Videre blir det fokus på å være en bidragsyter til konkrete sirkulære prosjekt. Thamsklyngen sin
rolle blir i første omgang å få samhandling mellom aktørene, og bidra som en overordnet prosjektleder. Det
er flere pågående prosjekt som bla. digital arbeidsplass og gjenbruk av programvare, overskuddsdamp som
energikilde, og isopor i betongelement. Noen av prosjektene vil til slutt ende opp som selvstendige bedrifter.

Målsetninger
Thamsklyngen sitt hovedmål er å styrke de regionale bedriftenes konkurransekraft gjennom å være en
pådriver i det digitale og grønne skiftet med fokus på sirkulære prosjekter. Thamsklyngen skal være en
pådriver for en grønn og bærekraftig omstilling av Trøndelag.
Klyngesamarbeidet har i tillegg hensikt å:
•
•
•

gi medlemmene tilgang på viktige produksjonsfaktorer, ideer og impulser til innovasjon
gjennom samspill og samarbeid.
øke verdiskapningen og lønnsomheten hos medlemmene via nye forretningsmodeller.
tiltrekke investeringer og nyetableringer i regionen.

I tillegg ønsker Thamsklyngen å være et bindeledd mellom akademia, FoU-miljø og næringsliv. I dag har vi
et pågående prosjekt med NTNU Samfunnsforskning om klyngedannelser, samt et samarbeid med Sintef ift.
sommerjobbprogrammet – «grønne og bærekraftige sommerjobber» for studenter innenfor fagfeltet sirkulær
økonomi.
Oppsummering
Det grønne skiftet er et sentralt og viktig begrep i en stadig mer globalisert markedsplass. Jeg kan henvise til
næringsplanene til våre deltakerkommuner og FN sine bærekraftsmål samt bedriftene som til daglig møter et
tilspisset marked. Thamsklyngen sin oppgave er å ta tak i denne omstillingen, og som sagt tidligere være en
pådriver for næringslivet. For å tilrettelegge mobilisering av klyngen, og fortsette å arrangere aktiviteter
innenfor sirkulær økonomi velger vi å søke støtte hos flere samarbeidspartnere. Vår søknad til regionrådet i
Orkdalregionen er pålydende. kr. 250.000,- og vil komme godt med for å gjennomføre våre fastsatte mål.

Budsjetterte kostnader 2018/2019
Kostnader

Personalkostnader
Administrative kostnader
Husleie
Markedsmateriell (profilering/nettside/trykk)
Kick-off Damphuset i oktober
Reiseutgifter (besøke andre klynger i
Norge/nettverksbygging)
Reiseutgifter nasjonale konferanser/møter
Workshop (gjennomføre kompetansegrupper 18/19)
Leie av konsulenttjenester (regnskap/jurist)
PC-utstyr
Sum kostnader

Pers.- og indir.
kostn.
1.100.000
100.000
160.000

Innkjøp
av FoU

80.000
50.000

50.000

Andre
kostnader

170.000
150.000
50.000
95.000
200.000
90.000
105.000

Totalt
1.100.000
100.000
160.000
250.000
150.000
100.000
95.000
250.000
90.000
105.000
2.400.000

Planlagte søknader/budsjett
Partner
Trøndelag Fylkeskommune/NiO*

Kontanter
600.000

Totalt
600.000

Innovasjon Norge - bedriftsnettverk

600.000

600.000

Lokale bedrifter - kontingent

700.000

700.000

Næringsfondet Orkdalsregionen

250.000

250.000

Næringsrådet Trondheimsregionen

250.000

250.000

Total finansiering
•
•
•

Egeninnsats

2.400.000

Bedriftenes egeninnsats (i arbeidstimer) tas ikke med i overslaget siden det ikke er en direkte kostnad.
Vil understreke at alle disse er planlagte søknader, og søknadsbeløp.
* I tillegg har Næringshagen i Orkdalsregionen planlagt å søke på 2.000.000,- til Trøndelag Fylkeskommune
til drift og utøvelse av andre sirkulære aktiviteter i regionen. Av disse midlene er p.t. 600.000,- avsatt til
Thamsklyngen, og det er et 2-års perspektiv.

Prosjektleder Thamsklyngen
John Kåre Solem

Orkdalsregionen
v/ Odd Jarle Svanem

Deres ref:

Vår ref
2018/4274-1

Dato
22.11.2018

Søknad om støtte til treårig prosjekt "Aktivitetsfremmende skogpådriving og
vegplanlegging i en grønn fremtid"
Viser til tidligere møter og korrespondanse om saken og til deres uttalelse av 26. oktober 2018 hvor
Orkdalsregionen gir sin støtte til arbeidet med nytt skogpådriverprosjekt for hele Trøndelag.
Prosjektet aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn framtid har som formål
å sørge for mer vegbygging og større aktivitet i skogen i Trøndelag. Gjennom oppsøkende
virksomhet og annen aktivitetsfremmende skogpådriving skal skogpådriverne bidra til å øke
aktiviteten i skogbruket og dekke ulike skogeiere sine behov for veiledning som bidrar til økt
aktivitet i skogbruket. For å bidra til et funksjonelt skogsvegnett satser vi på profesjonelle
vegplanleggere som bistår skogeierne med nødvendig fagkunnskap og utfører vegplanlegging i de
enkelte vegprosjekt. Skognettverkene skal gjennom samarbeide videreutvikle en god modell og et
godt verktøy for gjennomføring av felles ambisjoner i regionen i det grønne skiftet og utvikling av
bioøkonomien. Vi har ambisjoner om felles virkemiddelbruk i regionene.
Partnerskapet som består av kommunene (organisert i sju skognettverk og fem samarbeidsregioner),
Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag og skognæringa i Trøndelag har besluttet og
samle alle dagens skogpådriverprosjekt og vegplanlegger i ett felles prosjekt fra og med 2019.
Fylkesmannen tar sekretariatsansvaret i forbindelse med dette, men de sju lokale skognettverkene vil
fortsatt ha den lokale styringen av sin(-e) skogpådriver(-e).
Fylkesmannen i Trøndelag sin økonomiske andel er klarert. Trøndelag Fylkeskommune er den
største økonomiske bidragsyteren til prosjektet. Trøndelag Fylkeskommune behandlet saken i
hovedutvalg for næring 15.11.18 og innvilget 10 millioner kroner over tre år til prosjektet. De har
hele tiden vært tydelig på at dette forutsetter at kommunene også bidrar økonomisk.
Fylkeskommunen støtter prosjektet fullt ut første år, med en nedtrapping de to neste årene.
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00

Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
6402 05 02272
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

Partnerskapet jobber for å få Staten til å bidra med nasjonale midler for å fylle opp denne andelen i
år to og tre. Kommunenes økonomiske andel søkes hovedsakelig ordnet gjennom regionrådene, da
disse sammenfaller ganske godt med de lokale skognettverkenes geografiske inndeling.
Midtre-Gauldal kommune søker på vegne av partnerskapet som består av kommunene (organisert i
syv skognettverk og fem samarbeidsregioner,) Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i
Trøndelag og skognæringa i Trøndelag om treårig støtte til prosjektet. I henhold til
kostnadsfordeling i vedlagte prosjektbeskrivelse søkes Orkdalsregionen om 180 000 kr pr. år, til
sammen 540 000 kr for tre år, som kommunenes økonomiske bidrag i prosjektet. Fylkesmannen som
sekretariat vil følge opp økonomien i prosjektet, og sørge for utbetaling til skognettverkene i henhold
til prosjektbeskrivelsen.
Fra og med 2020 overføres midlene til skogsvegbygging fra Fylkesmannen til kommunene. For å
kunne realisere større skogsvegprosjekter er det nødvendig med samarbeid over kommunegrensene
gjennom regionene. I denne overgangsfasen er det spesielt viktig å ha oppegående etablerte
skognettverk med dedikerte vegpådrivere som kan jobbe på tvers av kommunegrenser og jobbe frem
vegprosjekter i samarbeid med regionens politikere og skogforvaltning. Dette treårige prosjektet
sikrer et tilbud om både tradisjonelle skogpådrivere, vegpådrivere og vegplanlegger til alle skogeiere i
hele Trøndelag.

Med vennlig hilsen
Partnerskapet bestående av kommunene i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i
Trøndelag og skognæringa i Trøndelag v/

Kai Børge Amdal
skogbrukssjef

Midtre-Gauldal kommune
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

Kopi til:
Orkdalsregionen
Erling Revhaug
Erlend Snøfugl
Ivar Syrstad
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Budsjett Orkdalsregionen 2019
Regionrådet- sekretariatet
Konto
Fastlønn
Fast politikergodtgjørelse
Pensjonspremie KLP
Reguleringspremie KLP
Arbeidsgiveravgift
Arb.g.avg. reg.premie KLP
Papir,rekv.,kontormatr.
Faglitt./tidsskrift/avise
Servering/bespisning
Representasjon,møteutgift
Bruk av mobiltelefon
Kursutg. eksterne kurs
Reise- og diettgodtgj.
Annen leid transport
Andre transport-/reiseutgifter
Lisenser/vedl.h.avt. dataprogr.
Kontingenter
Vertskommunekostnader
Reserv. lønn/sos. utgifte
FOND
Konto(T)
Fond Orkdalsregionen
Fond helsesamarb. -P 988
Fond reg.utv.plan-P882
Fond ROS-analyse-P883
Næringsfond Orkdalsreg P992
Fond Orkdalsregionen Samferdsel
Totalt

Helseutvikling
Budsjett 2019
684 000
27 000
73 000
54 000
110 000
8 000
15 000
5 000
25 000
15 000
5 000
61 000
5 000
5 000
10 000
1 000
183 000
50 000
24 000
1 360 000
Per 01.01.2018
Per 01.11.2018
-265 236
-265 236
-200 000
-69 950
-182 500
-182 500
-200 000
-200 000
-1 674 725
-3 018 925
-174 994
-174 994
-2 697 455
-3 911 606

Konto
Fastlønn
Fast politikergodtgjørelse
Pensjonspremie KLP
Reguleringspremie KLP
Arbeidsgiveravgift
Arb.g.avg. reg.premie KLP
Papir,rekv.,kontormatr.
Faglitt./tidsskrift/avise
Servering/bespisning
Representasjon,møteutgift
Mobiltelefon
Kursutg. eksterne kurs
Reise- og diettgodtgj.
Annen leid transport
Andre transport-/reiseutgifter
Leie av lokaler/Vertskommunekostnader
Lisenser/vedl.h.avt. dataprogr.
Kontingenter
Reserv. lønn/sos. utgifte

Budsjett 2019
884 000
0
92 000
70 000
138 000
10 000
15 000
5 000
25 000
15 000
5 000
61 000
5 000
5 000
10 000
50 000
1 000
0
22 000
1 413 000

Fordeling
Sekretariatet
5061 Rindal
5011 Hemne
5012 Snillfjord
5013 Hitra
5014 Frøya
5016 Agdenes
5023 Meldal
5024 Orkdal
5029 Skaun
5022 Rennebu
5015 Ørland
1566 Surnadal
1571 Halsa
Sum
Snitt
SiO Utvikling
5061 Rindal
5011 Hemne
5012 Snillfjord
5013 Hitra
5014 Frøya
5016 Agdenes
5023 Meldal
5024 Orkdal
5029 Skaun
5022 Rennebu
1566 Surnadal
Sum

60 000
111 000
36 000
122 000
156 000
59 000
107 000
296 000
204 000
37 000
68 000
78 000
26 000
1 360 000

62 000
114 000
36 000
125 000
160 000
60 000
110 000
303 000
209 000
75 000
160 000
1 414 000

Observatør, Halvparten av frie inntekter
Observatør, Halvparten av frie inntekter
Observatør, Halvparten av frie inntekter
Observatør, Halvparten av frie inntekter

5061 Rindal
5011 Hemne
5012 Snillfjord
5013 Hitra
5014 Frøya
5016 Agdenes
5023 Meldal
5024 Orkdal
5029 Skaun
5022 Rennebu
5015 Ørland
1566 Surnadal
1571 Halsa

Totalt 2019
122 000
225 000
72 000
247 000
316 000
119 000
217 000
599 000
413 000
112 000
68 000
238 000
26 000
2 774 000

Møteplan for Orkdalsregionen 2019
Regionrådsmøter
08.03.2019 Snillfjord
mai/juni 2019 Tur til Namdalen
06.12.2019 Meldal
AU
04.01.2019
22.02.2019
01.03.2019
26.04.2019
21.06.2019
16.08.2019
20.09.2019
18.10.2019
29.11.2019

Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal

Ordførerkollegiet
18.01.2019
29.03.2019
24.05.2019
01.11.2019

Skaun
Rindal
Snillfjord
Hemne

Rådmannskollegiet
25.01.2019
15.03.2019
10.05.2019
25.10.2019
15.11.2019

Orkdal
Hemne
Skaun
Agdenes
Snillfjord

Orkdalsregionen søker ny daglig leder
Regionrådet i Orkdalsregionen er et strategisk samarbeid mellom kommunene Agdenes, Hitra, Frøya, Hemne, Snillfjord,
Skaun, Orkdal, Rindal og Meldal. I tillegg består samarbeidet av observatørkommunene Rennebu, Halsa, Surnadal og
Ørland. I samarbeidet inngår blant annet samferdsel, helse og næringsutvikling. Orkdalsregionen er en stor og sammensatt
region med om lag 45 000 innbyggere.

Om stillingen
Orkdalsregionen er på jakt etter en utviklingsorientert og selvstendig daglig leder. Du vil få ansvaret
med å følge opp strategisk samarbeid mellom kommunene i Orkdalsregionen. Du får jobbe med
spennende oppgaver innen samordning av samferdselstiltak opp mot regionale og statlige aktører,
oppfølging av strategisk næringsplan, helseutvikling og omdømmebygging. Vi søker deg som er
initiativrik og selvgående. Du er flink til å lage et godt samarbeidsklima, og du evner å forstå de ulike
kommunenes behov i det regionale samarbeidet.

Arbeidsoppgaver






Initiere og følge opp politiske prosesser
Synliggjøre Orkdalsregionen
Sekretær for regionrådet, arbeidsutvalget, rådmanns- og ordførerkollegiet
Sekretær for næringsfondet
Høringsuttalelser og utarbeidelse av politiske saker

Kvalifikasjoner





Høyere utdannelse tilsvarende mastergradsnivå
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
God kjennskap til politiske prosesser
Søker må ha førerkort og disponere egen bil

Personlige egenskaper






Selvstendig
Flink til å bygge relasjoner internt og eksternt
God gjennomføringsevne
Flink til å kommunisere på tvers av fagfelt
Personlig egnethet vektlegges

Hva vi tilbyr


Stor frihet til å forme egen arbeidshverdag og påvirkningsmulighet til videreutvikling av
regionen.

Du ansettes på kommunale vilkår. Lønn etter avtale. Noe reisevirksomhet må påregnes.
For mer informasjon kan du kontakte politisk leder i regionrådet, Odd Jarle Svanem på 47 66 24 82,
rådmann i vertskommunen Skaun, Jan-Yngvar Kiel på 91 81 32 01
Søk på stillingen her: https://www.skaun.kommune.no/ledige-stillinger

