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SAMMENDRAG 

Høsten 2013 vedtok kommunene i Orkdalsregionen å sette i gang arbeid med Strategisk 

Næringsplan. Dette arbeidet er nå sluttført og planen legges frem for politisk behandling i 

kommunene. Prosessen har vært vid og inkluderende og rådmannskollegiet i Orkdalsregionen 

legger frem følgende forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune slutter seg til Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen. 

2. Frøya kommune slutter seg til opprettelse av næringsråd for Orkdalsregionen. 

3. Frøya kommune vedtar å bidra med midler til opprettelse av regionalt næringsfond 

som  beskrevet i saksfremlegget. 

 

 

 

 

BAKGRUNN 



 

Arbeidet med Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen (SNP) startet opp etter initiativ fra 

Orkladal Næringsforening overfor regionrådet i Orkdalsregionen. Tanken bak var at dette 

ville bidra til et felles løft for kommunene og næringslivet. Det var et premiss at det skulle 

være en inkluderende og vid prosess hvor et av hovedmomentene var å få til gode møteplasser 

i, og rundt prosessen. Næringsforeningene stilte seg tidlig positiv til ideen om en felles 

næringsplan for alle de 10 kommunene som utgjør Orkdalsregionen. Næringsforeningene 

uttrykte et ønske og en vilje til å danne en næringsallianse. Næringslivet hadde registrert at 

dette var gjort i forbindelse med lignende planprosess i Trondheimsregionen og at dette 

fremstod som en vellykket konstruksjon. 

 

Prosessen 

Regionrådet i Orkdalsregionen stilte seg positiv til å lede prosessen i samarbeid med 

næringslivet. Dette førte til at et felles beslutningsgrunnlag for SNP ble vedtatt i regionrådet 

12.4.2013. Dette ble fulgt opp av at et felles saksfremlegg for kommunene ble vedtatt av 

regionrådet 25.06.2013. Her ble det bestemt at det skulle gjøres vedtak i to trinn. Første 

vedtak trinn 1 vår 2013, og med et oppfølgende vedtak høsten 2013 når organisering, 

fremdriftsplan og budsjett var klart. Alle kommunestyrene vedtok å støtte opp om 

utarbeidelse av SNP. 

 

I regionrådsmøte 18. oktober ble det utpekt noen hovedstrategiområder å jobbe med og disse 

skulle bli førende for det videre arbeidet. Det ble dannet et styringsgruppe for å lede arbeidet 

med SNP, og sekretariat ble lagt til den daglige ledelsen av regionrådet. 

 

Næringsalliansen i Orkdalsregionen ble dannet februar 2014. Styringsgruppa vedtok å gi 

oppdraget til utarbeidelse av SNP til Næringsalliansen i Orkdalsregionen med det operative 

ansvaret lagt til Orkladal Næringsforening. 

 

Innhenting av fakta har skjedd på tre ulike måter. Det operative arbeidet med SNP startet med 

at det ble sendt ut «næringsselvangivelser» til kommunene våren 2014. Disse utgjør en stor 

del av den beskrivende delen i planen.  Den andre hovedkilden til informasjon har vært seks 

ulike workshops arrangert mellom juni 2014 og april 2015. Den siste kilden har vært 

dybdeintervjuer med 30 næringslivsledere. 

 

Planen ble lagt frem for regionrådet 27. august 2015 og skal presenteres i alle 

kommunestyrene senhøsten 2015. SNP vil bli lagt frem for politisk behandling på nyåret i 

2016. 

 

Næringsråd og handlingsplaner 

Det skal opprettes et næringsråd for iverksettelse av strategisk næringsplan. Næringsrådet 

oppnevnes av regionrådet. Næringsrådet vil ha ansvar for å hente inn innspill til 

handlingsplaner og tiltak. Det er viktig at næringsrådet er bredt sammensatt og har både faglig 

og geografisk legitimitet. Næringsrådet skal initiere, sette i gang og gjennomføre utredninger 

og prosjekter. Det skal ikke være ansatte i næringsrådet og ledelsen i regionrådet har ansvar 

for å drive prosjektene sammen med kommunene og næringslivet. Den daglige ledelsen i 

regionrådet fungerer som sekretariat for næringsrådet. Vedtektene for næringsrådet skal 

godkjennes i regionrådet 

 

Finansiering 



Skal næringsrådet ha styrke til å gjennomføre egne prosjekter og utredninger er det nødvendig 

med en kapitalbase. Rådmannskollegiet foreslår at kommunene aksepterer tilbudet som Sør-

Trøndelag fylkeskommune kommer med. Fylkeskommunen tilbyr at hvis hver enkelt 

kommune går inn med halvparten av årlig påfyll av næringsfond, så matcher fylkeskommunen 

dette med kr 100 000 ekstra. Pr i dag får sju av kommunene i Orkdalsregionen kr 550 000 i 

årlig påfyll av næringsfond. Orkdal og Skaun er utenfor virkemiddelområdet, mens Rindal 

tilhører et annet fylket. Fylkeskommunen er tydelig på at hvis disse tre kommunene bidrar 

med kr 275 000 så matcher fylkeskommunen opp med kr 100 000 for disse kommunene også. 

Det foreslås at denne ordningen prøves ut for to år, 2016 og 2017. 

 

Tabellen under beskriver hvordan dette er tenkt pr år: 

50% av dagens tilskudd Bonus STFK

Rindal 275 000 100 000

Hemne 275 000 100 000

Snillfjord 275 000 100 000

Hitra 275 000 100 000

Frøya 275 000 100 000

Agdenes 275 000 100 000

Rennebu 275 000 100 000

Meldal 275 000 100 000

Orkdal 275 000 100 000

Skaun 275 000 100 000

2 750 000 1 000 000

Totalt tilført fond pr år 3 750 000  
 

Tidligere vedtak i kommunestyrene 

Forslag til likelydende vedtak i kommunestyrene trinn 1. Dette ble vedtatt i alle 10 kom-

munestyrer vår/høst 2013: 

 

Frøya kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan 

for Orkdalsregionen. 

 

Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen 

analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper.  

 

Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter «Agdenesmodellen». 

 

Et mer detaljert opplegg for organisering, framdrift, egeninnsats og samla ressursbruk 

behandles i regionrådet og kommunene høsten 2013. 

 

Forslag til likelydende vedtak i kommunestyrene trinn 1. Dette ble vedtatt i alle 10 

kommunestyrer høst 2013: 

 

Frøya kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan 

for Orkdalsregionen. 

Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen 

analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper.  

 



Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter «Agdenesmodellen». 

 

Budsjett for utarbeidelsen av SNP 

 

Budsjett Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen Budsjett

Inntekter

Kontingent etter Agdenesmodellen 300 000

Skjønnsmidler fra Fylkesmannen 200 000

Ekstra bevilgning fra kommunene 250 000

Sum 750 000

Utgifter

Utarbeidelse av plan v/Næringsalliansen i Orkdalsregionen 600 000

Disposisjon styringsgruppa 50 000

Ferdigstillelse rapport 30 000

Utredning statistikkgrunnlag 50 000

Reiser 20 000

Sum 750 000  
 

 

Vedtak i kommunene og forpliktelser 

Det er en forutsetning at hver enkelt kommune går inn med det beløp som er foreslått under 

finansering for å delta i videre arbeid i regi av strategisk næringsplan. 

 

Generelt om regionrådet i Orkdalsregionen 

Se vedtektene på hjemmesiden til Orkdalsregionen: http://www.orkdalsregionen.no/vedtekter/ 
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