Referat fra regionrådsmøte i Orkdalsregionen
Sted: Rindalshuset, Rindal
Tid: 14. september 2018, 1000-1400
Til stede:
Agdenes kommune: Hans B. Meland, Geir Ove Storstein
Frøya kommune: Berit Flåmo, Beate Sandvik Meland, Arvid Hammernes
Hemne kommune: Odd Jarle Svanem, Torger Aarvaag
Hitra kommune: Ole L Haugen, Dag Willmann
Meldal kommune: Are Hilstad, Ola Bjørkøy, Roy Fritzon
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Finn Hoff, Steinar Gaustad
Rennebu: Ola Øie, Per Øyvind Sundell
Rindal: Ola T Heggem, Birgit Reisch, Line Flåtten, Sivert Dombu, Magnar Dalsegg
Skaun: Jon P Husby, Bjørn Hammer, Jan-Yngvar Kiel
Snillfjord: John Lernes, Birger Hellan
Surnadal: Gunnhild Eidsli
Halsa: John Ole Aspli
Ørland: Finn Olav Odde
Trøndelag fylkeskommune: Jan Grønningen
Trøndelag fylkeskommune: Kirsten Mellemsæther
Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jordet (ref)
Innledere:
AtB: Harald Storrønning, Cathrine Bremseth, Andreas K Enge
SiO: Bjørn Buan
Kreftforeningen: Tom Anders Stenbro

Sakliste
1: Innkalling og sakliste
Godkjent
2: Vel møtt til Rindal ved ordfører Ola T Heggem
Vi ble underholdt av Gøran Bolme som fremførte egne sanger med lokalt innhold. Meget
underholdende!
3: Innledning ved leder i regionrådet, Odd Jarle Svanem
4: AtB og orientering om det planlagte kollektivtilbudet fra 2021

BAKGRUNN:
AtB hadde et dialogmøte om det fremtidige kollektivtilbudet fra 2021 sammen med ordførerkollegiet
16. mars i år. AtB ønsker å følge opp dette møtet og informere om sine anbefalinger for
kollektivtilbudet fra 2021 og få innspill. Fra AtB kommer Andreas K. Enge, Harald Storrønning, Grethe
Opsal og Cathrine Bremseth

Momenter fra presentasjon:





Fortsatt mulig med innspill. De leverer rapport i slutten av september til styret i AtB
Mandat er at toget skal ta mer av kollektivtransporten i fylket
AtB overleverer anbudsgrunnlaget til fylkeskommunen 24. oktober
AtB vil ha innspill fra kommunene innen 24. september. Kart etc sendes ut til komunen

FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken tas til orientering
VEDTAK:
Forslag vedtatt
5: Finansiering av sykepleierutdanning
BAKGRUNN:
Det har blitt satt i gang heltids desentralisert sykepleierutdanning i regi av NTNU tre steder i
Orkdalsregionen. De tre stedene er Løkken, Fillan og Kyrksæterøra. Ressurssentrene ved de
videregående skolene er teknisk leverandør og kostnadene til dette er et spleiselag mellom
kommunene i Orkdalsregionen. Utgiftene til beløper seg på ca kr 200.000,- pr studiested, pr år. AU
tilråder overfor regionrådet at det bevilges kr 200.000,- pr år fra næringsfondet. De resterende kr
400.000,- pr år fordeles etter Agdenesmodellen.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Regionrådet bevilger kr 200.000,- fra næringsfondet pr år, over tre år.
Resterende kr 400.000,- pr år over tre år fordeles etter Agdenesmodellen.
VEDTAK:
Forslag vedtatt
6: Uttalelse om Helfo
BAKGRUNN:
Som en følge av omorganisering så planlegger Helfo å avvikle sin aktivitet på Orkanger. Se vedlegg
FORSLAG TIL VEDTAK:
Regionrådet ønsker å støtte Orkdal kommune sin uttalelse om avvikling av Helfos sin aktivitet på
Orkanger.
VEDTAK:
Forslag ble vedtatt
7: Uttalelse om Forve bru.

BAKGRUNN:
Orkdal kommune er bekymret for Forve bru og manglende vedlikehold.
Momenter fra ordskifte:


Det bør lages en prioriteringsrekkefølge på samferdselsutfordringer i Orkdalsregionen

FORSLAG TIL VEDTAK:
Orkdalsregionen støtter uttalelsen om Forve bru.
VEDTAK:
Forslag vedtatt
8: Trønderenergi og samordning av eierskap.
Momenter fra ordskifte:









Skal vi bli en kraftfull eier av Trønderenergi må vi samordne oss
Utbyttepolitikk. Vi har i lengre tid vært snill med å ta ut utbytte
Utbyttepolitikk skal justeres i 2019-2020
Utarbeide en felles eierstrategi for alle kommunene
Viktig å sette av nok tid på et møte om Trønderenergi
Vi må være åpen for å ta en diskusjon om hva Trønderenergi betyr for de enkelte
kommunene
Tjenester blir sentralisert
Hver enkelt kommune blir liten

BAKGRUNN
Orkdalsregionen ønsker å drøfte samordning av sitt eierskap i Trønderenergi.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
VEDTAK:
AU tar med seg signaler om en snarlig behandling om denne saken
9: Kreftkoordinator
Innlegg ved Bjørn Buan, SiO: Eksisterende rammer og muligheter for fortsatt koordinerte tjenester
rundt Orkdalsregionens kreftomsorg med en samfinansiert kreftkoordinator.
Innlegg ved Tom Anders Stenbro, Kreftforeningen: Betydningen av å ha en koordinerende funksjon i
kommunenes kreftomsorg
BAKGRUNN:
Funksjonen kreftkoordinator har vært lagt under SiO. Det har vært kjørt som et prosjekt som
avsluttes 15. september i år. Flere kommuner har signalisert at de ønsker å videreføre den

koordinerende funksjonen innen kreftomsorgen. På møtet for helselederne 4. september, så var
holdningen positiv til en videreføring blant de ni kommunene som var representert på dette møtet.
Det som må avklares er hvem som kan være vertskommune for ordningen og hvilke kommuner som
ønsker å delta. På regionrådsmøtet vil det bli lagt frem ulike måter å løse dette på.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Regionrådet anmoder administrasjonen i Orkdalsregionen om å invitere alle kommunene til å være
med på en videreføring av kreftkoordinatorfunksjonen.
VEDTAK:
Det opprettes ei stilling som kreftkoordinator for perioden 16/9 2018 – 31/12-2019. Stillingen er
tredelt.




20 % i Skaun dekkes av Skaun kommune i sin helhet. (Stilling 1)
20 % fordelt etter Agdenesmodellen for alle 12 SiO kommunene. (Stilling 2)
60 % fordelt etter prinsippet i Agdenesmodellen, fordelt på de kommunene som vil delta.
(Stilling 3)

Samlet sett skal den samlede stillingen inneha de samme arbeidsoppgavene som den utgående
prosjektstillingen har hatt.
Delstilling 2 omhandler nettverksbygging for alle kommunene.
Skaun er vertskommune og kostnadene blir fordelt etter hvem som ønsker å delta. Foreslått
fordeling er etter de signalene fagetaten i kommunene har gitt. Om noen av kommunene ikke ønsker
å delta, fordeles kostnadene på de som deltar.
Regionrådet ber SiO Utvikling legge frem en sak til behandling før 1. okt 2019 for å vurdere behov for
opprettelse av en fast stilling som kreftkoordinator og hvor stor en evt. stilling bør være.
10: Trønderlagstunellen
BAKGRUNN:
Orkdalsregionen har i de siste to årene vært aktiv for å få utredet muligheten for etablere en tunell
under Trondheims- og Stjørnfjorden. Det har også vært sett på muligheten for å kombinere dette
med fremføring av høyspentkabel for sentralnettet. Orkdalsregionen har sammen med kommunene
Ørland, Orkdal og Agdenes og Statnett finansiert utredninger og undersøkelser. Det ble i sommer
foretatt seismiske undersøkelser i Trondheims- og Stjørnfjorden hvor en tentativ tunelltrase kunne
etableres. Resultatet av disse viser at det er tykke løsmasseforekomster i tunelltraseen. Skal tunell
bygges vil det bli på dybder hvor det ikke finnes erfaringsgrunnlag.
FORSLAG TIL VEDTAK:
På bakgrunn av de seismiske utfordringene foreslår AU at Regionrådet avslutter arbeidet med
prosjektet «Trøndelagstunnelen».
Momenter fra ordskifte:


Vi må utvikle løsninger for å knytte sammen kysten

VEDTAK:




På bakgrunn av de seismiske utfordringene avslutter regionrådet arbeidet med prosjektet
«Trøndelagstunnelen».
Det jobbes videre med alternative samferdselsløsninger for kysten i vår region.

11: Møte om Orkdalspakken med fylkeskommunen og Statens vegvesen
BAKGRUNN:
Orkdalregionen er urolig for fremdrift av arbeidet med Orkdalspakken og ønsker et avklarende møte
med fylkeskommunen og Statens vegvesen. Orkdalsregionen har derfor tatt initiativ til et møte der
ordførerne i Orkdalsregionen møter fylkeskommunen og Statens vegvesen 26. september i
Trondheim.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken tas til orientering
VEDTAK:
Forslag vedtatt
12: Samarbeid med regionene rundt oss
BAKGRUNN:
AU ønsker å diskutere i regionrådet mulige samarbeid med regionene rundt oss. Dette legges opp
som gruppearbeid.
FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem uten vedtak
VEDTAK:
AU kommer tilbake ti8l regionrådet med forslag om hvordan vi kan utvikle samarbeidet med
regionene rundt Orkdalsregionen

