
Næringsutvikling i Orkdal     

 

         Orkanger, 08.01.2015 

Til           

Gruppelederne i de politiske partiene i Orkdal 

Administrasjonen i Orkdal kommune 

 

 

Denne høsten har kommunestyret i Orkdal behandlet mange saker som er av stor betydning for 

næringslivet generelt og mange enkeltbedrifter spesielt. 

Flere av ONF’s medlemmer har henvendt seg til oss og bedt oss ta kontakt med kommunen for å 

diskutere hvordan næringssaker behandles administrativt og politisk, og hvordan næringslivets og 

bedriftenes oppfatning kan komme enda mer fram i prosessen. 

Alle har respekt for at det er forskjellige syn på de forskjellige saker, og må også respektere at deres 

eget syn ikke alltid får flertall i politisk behandling. 

Det er likevel viktig at alle konsekvenser av beslutningene blir skikkelig belyst og at alle argumentene 

kommer fram før det tas beslutning. Her mener vi at prosessene kan bli bedre i en enda bedre 

samhandling mellom kommunen og bedriftene/næringslivet 

I dag kan det noen ganger virke uklart hvordan næringslivet og bedrifter som har utviklingsplaner skal 

kommunisere med kommunen. Møter med rådmannen og ordfører er alltid nyttig, og dette gir 

næringslivet mulighet til å fremme sitt syn og forklare sine standpunkter. I noen av høstens saker 

opplever vi likevel at mye av dette engasjementet og høringer som er avgitt ikke er tatt godt nok med 

når beslutninger er fattet  

Orkdal har et godt rykte som en god og næringsvennlig kommune, og historien har vist at det er tatt 

mange dristige, men kloke valg som har bidratt til kommunens utvikling. Dette har skjedd i et godt og 

konstruktivt samarbeid mellom næringene og kommunen.  

Vi ønsker at denne gode tradisjonen skal fortsette til beste for alle parter, og ikke minst for 

muligheten til å bygge bedrifter og skape nye arbeidsplasser. 

For å diskutere erfaringer og hvordan vi kan få til denne samhandlingen inviterer vi formannskapet 

og den administrative ledelsen i Orkdal til et dialogmøte på Strandheim mandag den 26.januar 

kl.09.00. 

Følgende personer deltar fra ONF: 

Arild Sørlien     Coop Orkla Møre  

Bjørn Wiggen     Salvesen & Thams AS     

Lars Løseth     Amfi Drift AS/Bårdshaug Nord AS 

Wollert Krohn Hansen    Trondheim Havn IKS 

Morten Brataas     Orkladal Næringsforening 

Ove J. Snuruås     Orkladal Næringsforening 

 



 

Vi håper dette passer for alle og ser fram til et konstruktivt møte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh 

 

Ove J. Snuruås 

Ove J. Snuruås 

Daglig leder 

+47 907 23650 

ove@onf.no 
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