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Ståle Vaag er daglig leder i foreningen i 2020
Styrets og administrasjonens arbeid
Det er i 2020 avholdt 1 årsmøte på Teams, 6 styremøter og det er behandle til sammen 25
saker. I tillegg ble det gjennomført en strategisamling i Orkla Gjestebolig.
I tillegg har styret/administrasjonen arrangert/deltatt på:
- Medlemsmøter – lunsjmøter – frokostmøter
- Yrkesmessa 2020
- Bedriftsbesøk
- Møter i næringsalliansen i Trondheimsregionen
- Møter og samvær med næringsalliansen i Orkdalsregionen
- Møter i regionrådet i Orkdalsregionen
- Møter vedr. Thamskonferansen
- Møter med Orkland kommune.
- Prioritering av kommunens Covid-19 midler.
- Hørings- og innspillsmøter ifbm Orkland kommunes samfunnsdel og AtB’s foreslåtte
ruteendringer.
- Dialogmøter mellom kommune og næringsliv
- Møter i Næringshagen i Orkdalsregionen
- Planlegging av yrkesmessa og utforming av ny hjemmeside (yrkesmessa-orkland.no)
- Sommermøte

- Reiselivssatsing og Workshops for ny strategisk næringsplan
Administrasjonen har utarbeidet to utgaver av Næring i Orkland, der man informerer om
årets aktiviteter, og presenterer ONF og markedsfører medlemmer.
Styret og adm. har i 2020 arbeidet etter strategien som ble fastlagt for 2018-2020.
Her har det vært lagt vekt på lokale og regionale arbeidsplasser, og at vi skal ha dette som
ledetråd videre.
Vi har også i 2020 arbeidet etter handlingsplanen som er inndelt i 4 hovedområder:
- Medlemsarbeidet
- Myndigheter/Næringspolitikk
- Samfunn
- ONF’s økonomi
Ove Snuruås, hadde sin siste arbeidsdag i foreningen 1.juli 2020, og ble takket av på et
styremøte i Simpro sine lokaler på Løkken Verk. Han gikk da av med pensjon.
Ståle Vaag, ny daglig leder, tiltrådde stillingen 01.05.20.
Medlemsarbeidet:
2020 ble et meget spesielt og utfordrende år med tanke på Coronapandemien og alt dette
medførte av uforutsigbarhet for foreningen. Allikevel har foreningen klart å holde oppe et
høyt trykk inn mot medlemspleie og ulike type fasilitering.
Til tross for mange og til tider harde Covid-19 restriksjoner fra Regjering/Storting/lokale
myndigheter, har man greid å holde en god dialog med medlemmene. Nye digitale løsninger,
digitale møteplasser og en operativ hjemmeside har gjort dette mulig. Dessverre fikk man
ikke til å arrangere byggebørs og julemøte pga lokale og nasjonale covid-19 restriksjoner.
Planlagte frokostmøter før jul ble også avlyst som følge av disse restriksjonene.
Vårt største og viktigste arrangement, Thamskonferansen, ble gjennomført i Orklahallen iført
ny drakt og i henhold til nasjonale føringer. Det ble ny rekord i deltakelse (200 påmeldte),
noe som var maks antall deltakere som kunne slippe inn i hallen. Evalueringen av
Thamskonferansen 2020 viste at deltakerne hadde satt pris på disse endringene som ble
gjort.
Foreningen har også prøvd å ivareta sine medlemmer med andre arrangement og møter der
formålet har vært å skape viktige samhandlingsarenaer. Vi nevner:
• Frokostmøter
• Sommermøte
• Medlemsverving
• Webinarer
• Bedriftsbesøk/Dialogmøter med medlemmer
• Temamøter og kontaktmøter med kommunene
• Diverse teamsmøte med næringsspesifikke temaer.
ONF har arbeider med utgangspunkt i sine kontor på Orkanger og Løkken Verk. Foreningen
vedtok å ikke forlenge kontorleieavtalen på Løkken Verk pga leiekostnaden, og har i siste del
av 2020 kun hatt Orkanger som kontorsted.

Myndigheter:
Kontakten med kommunene har vært god i perioden. Av saker vi har behandlet og diskutert
nevnes:
▪ Strategisk næringsplan i Orkdalsregionen – rullering
o Her er vi sammen med de øvrige medlemmene i Næringsalliansen i
Orkdalsregionen engasjert i arbeidet med å rullere eksisterende næringsplan i
regionen. Arbeidet er godt i gang, og fortsetter inn i 2021
▪ Næringsallianse i Orkdalsregionen, Trondheimsregionen og Trøndelag.
▪ Kontaktmøter med kommunene med mange aktuelle saker.
▪ Mange næringspolitiske saker (eks: innen samferdsel (nye E-39), ruteplanlegging AtB,
kommuneplanens samfunnsdel, differensiert arbeidsgiveravgift, havn- havneveien
Orkanger, anbudsprosesser i Orkland kommune, fordeling av Covid-19 midler,
høringsuttalelser sammen med næringsalliansen i Trøndelag, medlemsundersøkelser
og møter med stortingsrepresentanter)
▪ Differensiert arbeidsgiveravgift.
Samfunn:
ONF tar tak i utfordringer som næringslivet og samfunnet er opptatt av:
▪ God og relevant arbeidskraft
▪ Innlegg og deltakelse i forbindelse med Europadagene 2020.
▪ Deltakelse i styrer, råd og utvalg:
o Næringsalliansen i Trøndelag – Ståle Vaag
o Næringsalliansen i Trøndelag (Arbeidsutvalget) – Ståle Vaag
o Næringsalliansen i Orkdalsregionen – Ståle Vaag
o Næringsforeningen i Trondheimsregionen – Ståle Vaag
o Messekomiteen for Yrkesmessa – Toril B. Kyllo og Ståle Vaag
o Det politiske råd for Trøndelag Sør/Vest-Lakseregionen – Ståle Vaag
o Orkdal Sparebanks Næringsfond – Per Kirkaune
o Skoleutvalget for Meldal og Orkdal VGS – Erik Dragset
o Skoleutvalget for Kyrksæterøra VGS – Ståle Vaag
o Meldal Yrkesskoles Orklafond – Johan Olav Wiggen og Per Kirkaune
o Chr. Thams Fagskole – Johan Olav Wiggen
Næringsforeningens økonomi hadde følgende målområder:
▪ Verving av nye medlemmer.
o ONF har pr. årsskiftet 214 medlemmer.
▪ Partneravtaler
o Vi har pr. årsskiftet inngått 10 partnerskapsavtaler.
▪ Bedriftsregister
o Medlemsregisteret til ONF er ajourført i den grad vi har riktig informasjon fra
medlemmene. Det er viktig at vi får melding om endringer som
ledelse/kontaktpersoner, flytting og antall ansatte
▪ Støtte fra myndigheter m.m.

▪
▪

o Foreningen har i 2020 ikke mottatt offentlig støtte til drift av foreningen.
Kommunene bidrar til arrangementene Yrkesmessa, Fag- og
svennebrevutdelingen og Thamskonferansen
o ONF har allianse med de øvrige næringsforeningene i Orkdalsregionen, samt
alle næringsforeningene i nye Trøndelag
Dekningsbidrag arrangement
Utgivelse av Næring i Orkland-magasinet

Årets regnskap er gjort opp med et underskudd på kr. - 56873,- for 2020.
Antall medlemmer:
Antall medlemsbedrifter er 214 pr.31.12.2020. Dette er en nedgang på 16 medlemmer siden
forrige årsskifte. Det ligger et stort potensial i å rekruttere flere bedrifter/selskaper i
regionen, men det er gledelig at Power Orkanger, Miljøskifer AS, Energima Trøndelag AS, GK
Inneklima AS, ISS, Statera Økonomi, Escala, Totallyd, Gjensidige Forsikring ASA, Trønder-TV
og Norsk Kylling AS har blitt nye medlemmer av foreningen. Norsk Kylling AS har i tillegg blitt
vår 10. partner. Vi ønsker dem alle sammen velkommen på laget.
Organisering – personal
Ove J. Snuruås hadde 100% stilling frem til 01.07.20 og Ståle Vaag ble ny daglig leder i 100%
stilling fra 01.05.20. Dette betydde 2 måneder overlapping og økte lønnsutgifter for
foreningen i Mai og Juni.
Toril B. Kyllo er ansatt i 60% stilling.
ONF har ikke leid inn annen arbeidskraft i perioden.
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