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Referat KDU  , Trøndelag sørvest  
  

Utvalg:  Trøndelag sørvest, kommunedirektørutvalget  
Møtested:  Teams   
Dato:   1. oktober 2021   
Tidspunkt:  1000-1400  

  
 

Deltaker  Rolle  Tilstede / ikke tilstede   

Beathe Sandvik Meland Kommunedirektør, Frøya  x 

Per Øivind Sundell Kommunedirektør, Rennebu   Ikke tilstede  

Petter Lindseth Kommunedirektør, Skaun   x 

Ingvill Kvernmo Rådmann, Orkland   x 

Ingjerd Astad Kommunedirektør, Hitra   x 

Mons Otnes Kommunedirektør, Rindal   Til stede fra 1030  

Håvard Sagli Rådmann, Aure  Ikke tilstede  

Ola Morten Teigen   Kommunedirektør , Heim  x 

Emil Raaen  Kommunedirektør Ørland  Ikke tilstede  

Kari Frøseth  Daglig leder  Til stede  

Line Raustein    Innføringsleder 
Helseplattformen  

Til stede på sak   

Helseledernettverket    

Gunn Inger Bredesen  Surnadal kommune  X 

Frøydis Lindstrøm  Oppdal kommunen ( sak om HP)  X 

Renate Loktu Sandvik Frøya kommune  X 

Inger Lise Waade  Rennebu kommune  X 

Kristin Wangen  Orkland kommune  x 

SOH    

Karlsen, Kjetil Andreas 
Hognestad 

 X 

Asp, Runar  X 

Martinsen, Tom Christian  X 

Tone Løvvik   X 

Elin Ulleberg   x 
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Referat  
 
KD  65/21 – Godkjenning referat 13. august 2021  

Referat er vedlagt.  Dette er også tidligere utsendt for godkjenning 
 
vedtak:  Referat godkjennes  
 
 
KD 66/21- Godkjenning av innkalling  

 
Vedtak: Innkalling godkjennes  
 
 
KD 67/21 – Dialogmøte med St. Olavs Hospital    

Saksbehandler: Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken: Samarbeidsavtale  
 
Bakgrunn for saken:   

- Ifølge samarbeidsavtalen skal det avholdes samarbeidsmøter mellom SOH og kommunene 
2 ganger årlig.  SOH har tatt kontakt og ønsker et dialogmøte på administrativt nivå høsten 
2021.  Daglig leder, leder av KDU og Kristin Wangen  (Leder helseledernettverket)  har 22. 
september hatt et forberedende møte med SOH for å avklare forventninger og aktuelle 
samtalepunkter.  Det legges opp til dialog omkring  bla følgende punkter:  

 
- Revisjon utviklingsplan St. Olavs hospital  
- Oversikt samhandlingsstrukturer i revidert samarbeidsavtale  
- Utskrivningsklare pasienter 
- Endringer PH  
- Samdrift Legevakt - oppdatering vedr. lokasjon  
- Sommerdrift OS 
-  Jordmødre / følgetjenetsen 

 
Møtet legges opp som et dialogmøte / samtalemøte. Andre punkter kan bli lagt til sakslisten  
 
 
 
Oppsummering av dialogen:  

 
- Samdrift Legevakt - oppdatering vedr. lokasjon v/  Karlsen  

Det vises til omlegging av drift i forbindelse med pandemien.  Dette skal tilbakeføres. Det settes 
ned en partssammensatt arbeidsgruppe i samarbeid med vertskommune for å se hvordan dette 
skal organiseres i framtiden.   
 

• Endringer vedr. psykisk helsevern v / Ulleberg 
Sammenslåing av Orkdal DPS og Tiller DPS til Nidaros DPS. Diskusjon om hvordan man kan 
organisere dette på en god måte.  Et argument er mer overkommelig oppgavespenn for klinikksjef. 
Mulighet til å komme nærmere de ulike kliniske avdelingene. Bedre rammevilkår å jobbe med 
tjenesteutvikling. Viser til vedlegg for presentasjon.  
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Kommentar fra Orkland kommune vedr tilgjengelighet og åpningstider og viktigheten ved å være « 
tidlig inn» . Bekymret for tilbud i mindre kommuner.  
 

• Følgetjeneste gravide v/ Tone Løvvik  
Prosess startet opp i juni 2021.  Bakgrunn i vedtak i regionrådet om å sette ned arbeidsgruppe for 
å se på problematikken knyttet til følgetjenesten.  Løvvik har overtatt ansvaret fra SOH fra 
Salvesen.   Må se på strategier i Helse Nordmøre for å samkjøre. 99% av fødslene fra Surnadal til 
SOH. Hitra og Frøya i ferd med å organisere et eget tilbud.  Det vises videre til at det er flere måter 
å organisere beredskapstjenester på.  
 
Orkland viser til historikk med nedlegging av fødetilbud ved Orkdal sykehus.   Kommunene er 
opptatt av dette.  
 
Løsning: Arbeidsgruppen følger opp prosessen.   
 

• Sommerstenging av senger ved Orkdal sykehus v/ Martinsen  
Det vises til bekymringsmeldinger fra regionrådet våren 2021. SOH hevder dette er noe de gjør 
hvert år og at det ikke er dramatikk i tiltaket.   
 
Løsning: Det inviteres til informasjonsmøte / prat om dette før sommeren 2022.  
 

• Utskrivningsklare pasienter  
KDU har tatt initiativ til et samarbeid om utskrivningsklare pasienter. Helseledernettverket 
arbeider med dette. Viktig å se til andre regioner i denne saken og hvordan det løses andre steder.  
Stor kostnad for kommunene og uoversiktlig.  Det er satt ned arbeidsgruppe som skal se på 
utfordringer knytte til utskrivningsklare pasienter ( se vedlegg)  
 
 

• Revisjon utviklingsplan St. Olavs hospital v/ Martinsen  
Viser til vedlagte presentasjoner.   
 

• Oversikt samhandlingsstrukturer i revidert samarbeidsavtale v/ Martinsen  
Viser til vedlagte presentasjoner.  Viser til struktur med helsefelleskap.  Regionen er representert i 
ASU med Astad med Otnes som vare. God struktur med Astad som deltaker i 
Helseledernettverket.   
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68/21 Saksframlegg SNP  

Dokumenter som følger saken: ettersender oppdatert lenke  
Saksbehandler Kari Frøseth  
 
Bakgrunn for saken  
Prosess med revisjon av SNP ble påbegynt høsten 2019. Næringsforening i Orkdalsregionen fikk 
oppdraget med revisjonen.   Som en del av arbeidet er det arrangert en workshop hvor man 
evaluerte dagens plan på tiltaksnivå.  Det har vært regelmessige orienteringer om planen for AU, 
regionrådet og kommunedirektørutvalget. Det er enighet om at dagens plan har fungert godt og 
det kun er en justering som nå skal gjøres. Det er også en bestilling på at temaområde reiseliv skal 
tydeliggjøres og at FN\S bærekraftsmål skal være en rød tråd gjennom dokumentet.  
Prosessen er påvirket av pandemien , endringer i kommunestruktur og nye personer i 
administrasjonen.  Planen ble våren 2021 sendt på «høring» til formannskapene. Innspill er nå 
innarbeidet i planen. Planen ble videre drøftet i KDU 13. august hvor også næringsansvarlige i 
kommunene var til stede.  Tilbakemeldinger her var at planen mangler forankring og at det går for 
lite fram hva som er regionens felles tiltak og hva som er kommunenes tiltak.  Videre blir det gitt 
råd om å diskutere planen i felles møte med formannskapene i løpet av høsten 2021 i forkant av at 
den sendes kommunene til behandling.  Det bør videre opprettes et næringsråd som får i oppdrag 
å følge opp planen og utarbeide årlige handlingsplaner. Saken er behandlet i AU 20. august og 
regionrådet 17. september.   
 
Fra diskusjonen i AU  
Diskusjon i møte med bakgrunn i behandling i kommunedirektørutvalget.  En rekke forhold har 
ført til at planarbeidet har strukket ut i tid (korona, endring kommunestruktur, bytte prosjektleder 
m.m.)   
Det er enighet i at en felles handlingsplan er viktig for måloppnåelsen i arbeidet.  
 
Det skal opprettes et næringsråd. Det er viktig at dette er godt forankret i KDU da det handler om 
bruk av administrative ressurser i kommunene. Viktig med klare linjer når det skal settes ned 
næringsråd  
 
Bra med bærekraftsmål i planen  
 
Viktig å finne ut hva vi samarbeider om -  skal samarbeide om  
 
Vedtak AU 20. august  

• Planen presenteres i regionrådets møte 17. september og sendes deretter til kommunene 

for behandling. Sluttbehandling i regionrådets møte i desember 2021.  

• Det opprettes et næringsråd bestående av næringsansvarlige i kommunene, ONF og 

regionens næringshager.   

• Det utarbeides årlige handlingsplaner til strategien 

• Handlingsplan diskuteres i felles formannskapsmøte januar  2022.  
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Vedtak regionrådet 17. september  

• Strategier for reiseliv revideres og innarbeides i planen  

• Planen sendes kommunene for behandling. Det lages felles saksframlegg  

• Sluttbehandling i regionrådets møte i desember 2021 

• Det opprettes et næringsråd bestående av næringsansvarlige i kommunene, ONF og 

regionens næringshager.   

• Det utarbeides årlige handlingsplaner til strategien 

Kommentarer i møtet på at KDU må ha en rolle i oppnevning av representanter til næringsråd. 

Viktig at det lages et eget mandat for dette forumet.   

 

Vedtak KDU:  

KDU tar vedtak i regionrådet til orientering 

Felles saksframlegg og SNP sendes kommunene til behandling med frist 1. desember 2021  

 

 

69/21- Helseplattformen - statusorientering  
Saksbehandler Line Raustein  
Dokumenter som følger saken:  Presentasjon fra Line  
 
Bakgrunn for saken:  
KDU ønsker Helseplattformen som fast sak på agendaen.   Line orienterer om status  
 
Otnes møter for regionen I ASU I HP ( kort orientering)  
Støy omkring finansiering av HP. Bekymringsmeldning fra regionrådet I juni.  Viktig med gode 
beslutingsgrunnlag.  
 
 
Vedtak:   
KDU tar saken til orientering  
 

70/21- Årsplan og møteplan 2022   
 
Forslag til møteplan 2022 legges fram i møtet  
 
Bakgrunn for saken: 
Innspill fra Astad på følgende tema 

• Hva vil være viktige tema for kommunedirektørutvalget framover? 

• Kommunenes utfordringsbilde og mulighetsrom 

• Hvordan bygge kommunedirektørutvalget til en god kollegial arena for utvikling/støtte i 
rollen? 

 
Sekretariatet skal i gang med planlegging av 2022 og ønsker en diskusjon omkring struktur, 
møtehyppighet og tema som er aktuelle framover. Noen saker er faste på agendaen som for 
eksempel Helseplattformen og oppfølging av politiske bestillinger.    
 
Saken legges fram uten innstilling  
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Vedtak:  
Møteplan legges fram i novembermøtet.  
 
 
 
 
71/21- diverse orienteringssaker  

 

• Tilsetting utviklingsveileder Helse  
Frøseth orienterer om status  
 

• ERG- tjenestekjøp , valg og prosess  
Frøset orienterer om status  

 
 

orkdalsregionen.no 


