
Rådhusposten mars 2015 

Årets påske nærmer seg og det er tid for ett nytt nummer av Rådhusposten. Rådhusposten 
er en av flere kanaler som kommunen benytter til å informere om aktuelle saker i Snillfjord. 
Vi håper du som leser har nytte av dette bladet og gi oss gjerne tilbakemeldinger om 
hvordan vi kan bli enda bedre på informasjonssiden. 

Kommunereformen har høy fokus i kommunen for tiden. Siden folkemøtet i november har 
kommunestyret gjort vedtak om 2 mulige retningsvalg. Det ene alternativet er en ny og stor 
kommune i Orkdalsregionen med Orkdal, Agdenes, Meldal, Hemne, Hitra, Frøya og Snillfjord. 
Det andre er en ny kystkommune sammen med Hemne, Hitra, Frøya og Snillfjord.  

Arbeidsgruppa for kommunereformen vil nå over påske summere opp status etter at våre 
naboer har gjort sine respektive vedtak om retningsvalg. Rådmannen har fått i oppdrag å 
legge fram forslag til en innbygger-undersøkelse som tenkes gjennomført nå i vår. Hvordan 
denne skal gjennomføres vil vi komme tilbake til. Nytt folkemøte er aktuelt når resultatet av 
innbyggerundersøkelsen er gjennomført. 

Når det gjelder vindkraft satsingen i Snillfjord er det nå Statkraft / SAE Vind som prosjekterer 
utbyggingen på Geitfjellet og Remmafjellet. Kommunen har oppfordret utbygger om å 
gjennomføre et åpent informasjonsmøte om planene og framdrift i prosjektet. Et slikt møte 
er tenkt gjennomført i april. Det er viktig at både kommunen og det lokale næringslivet nå 
ser mulighetene for aktivitet, sysselsetting og bosetting knyttet til vindkraftsatsingen.  
Endelig beslutning om utbygging er berammet til slutten av juni 2015.  

Dersom du har planer for ny eller videreutvikling av næringsvirksomhet, kan du ta kontakt 
med kommunen. Kommunestyret har revidert retningslinjene for bruk av næringsfondet og 
økt grensen for maksimal støtte til kr 300 000.- til en og samme bedrift i en fireårsperiode. 
Det gis støtte til ulike former bedriftsutvikling og vi har fortsatt ledige midler som du kan 
søke på. Har du planer ta kontakt for en samtale.   

Til slutt vil jeg ønske alle sammen en riktig god påske. 

 

Med hilsen  

Anders Krokstad                                                                                                                          
Ordfører 

 

  

 


