
Samarbeid i praksis 
- kunsten å være ordfører i en lakse- og vindkraftkommune

Ordfører Ole Laurits Haugen, Hitra kommune og leder for Nettverk fjord- og kystkommuner 



Kunsten å innse og respektere…



Kunsten… la oss innse at dette er en vesentlig del av felles utfordringsbilde



Kunsten… forstå at det er mange hensyn som skal ivaretas, 
i arealforvaltningen…og det holder ikke med å synse…



Kunsten å forstå at som forvalter og tilrettelegger, 
så vil kommunene møte dette oftere og sterkere



Kunsten…å forstå at vi trenger mer kunnskap…



Kunsten…å ta enkelte tøffe kamper…

Trøndelag største primærproduksjon?



Kunsten å forstå at vi trenger noe mer… for å vokse 



Husker dere 5-gangen? 
Var det et mål, og hvor er vi ift det?

Og hva med mer innlands bearbeiding og verdiskaping?



Kunsten å forstå utviklinga og at det vil bli flere ulike teknologier…



Kunsten å forstå…i favør våre naturgitte fortrinn… 



Nokså tidstypisk, om nødvendig samarbeid:
Hvordan sikre nok fornybar energi…

PWC: Vi trenger 75 nye Twh innen 2030!

The Missing Link,
som skulle vært 
på plass for 5 år sia



Kunsten å forstå, at ulempen kan bli en fordel…



Side 25:
Havbruksnæringen har i lang tid vist 
vilje til å satse på fornybar energi. Det 
er nok heller tilbyderne av energi og 
energiinstallasjoner som ikke har forstått 
næringens behov godt nok tidligere, 
noe som også har bidratt til at det 
grønne skiftet har gått tregere innen 
havbruk enn man skulle ønske

Kunsten, å forstå at samarbeid og kommunikasjon kan bli bedre



Kunsten å forstå at vi trenger utstrakt samarbeid om FOU…
og at det trengs attraktive fasiliteter for det…



Vi har tilrettelagt, og vi har oppnådd respons og samarbeid,
og vi vil fortsette å tilrettelegge…langsiktig

Takk, for oppmerksomheten!
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