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Innkalling   

 

Regionrådet i Orkdalsregionen/ Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, 

Lakseregionen  

Tid: 4.mars 2022 kl 0900- 1330  ( kaffe fra 0900- møtestart 0920) . kl 1330 er det avreise til Frøya Helsehus for inviterte 

gjester.  Gjester har fått invitasjon fra Frøya kommune  

Sted: Dalpro AS møterom fjøset , Hitra  lenke veibeskrivelse . Møtet finner sted på Dalpros avdeling på Hitra.   

Innkalling sendt til: 

Kommune Navn på representanter  Epost representanter  Til stede x  / ikke til stede  

Frøya  Kristin Strømskag, ordfører  Kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no  
 Geir Meland  geir.meland@froya.kommune.no  
 Beathe Sandvik Meland, 

kommunedirektør 
Beathe.Sandvik.Meland@froya.kommune.no  

Hitra  Ole Haugen, ordfører  Ole.Laurits.Haugen@hitra.kommune.no  

 Sigrid Helen Hansen  sigrid.helene.hanssen@hitra.kommune.no  

 Ingjerd Astad, 
kommunedirektør 

Ingjerd.astad@hitra.kommune.no  

Orkland Oddbjørn Bang, ordfører  Oddbjorn.bang@orkland.kommune.no  

 Anne Mari Svinsaas svinsaas@outlook.com  

 Ingvill Kvernmo, 
kommunedirektør  

Ingvill.kvernmo@orkland.kommune.no  

Heim Odd Jarle Svanem, ordfører  odd.jarle.svanem@heim.kommune   
 Even Hendseth hendseth.even@me.com  

 Ola Morten Teigen, 
kommunedirektør  

ola.teigen@heim.kommune.no  

Skaun Gunn Iversen Stokke, ordfører  Gunn.Iversen.Stokke@skaun.kommune.no  
 Siri Grøttjord  siri.grottjord@skaun.kommune.no  
 Petter Lindseth, 

kommunedirektør   
Petter.lindseth@skaun.kommune.no  

Rindal  Vibeke Langli, ordfører  vibeke.langli@rindal.kommune.no  
 Line Therese Flåtten  line.therese.flatten@rindal.kommune.no  
 Mons Otnes, kommunedirektør  Mons.otnes@rindal.kommune.no  

Aure Hanne Berit Brekken, ordfører Hanne.berit.brekken@aure.kommune.no  
 Håvard Sagli, Rådmann  Haavard.sagli@aure.kommune.no  

Rennebu Ola Øie, ordfører Ola.oie@rennebu.kommune.no  

 Siv R Lånke  siv.lanke@rennebu.kommune.no  

 Per Ø. Sundell, 
kommunedirektør 

Per.sundell@rennebu.kommune.no  

Ørland  Ogne Undertun , varaordfører ogne.undertun@orland.kommune.no  

https://www.dalpro.no/
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Helseledernettverket inviteres til møtet 

 
Velkommen til Dalpro 0920 v/ Daglig leder  
 
Saksnr.:   Saksnavn: 
 
Sak 1/22  Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
 
Sak 2/22   Godkjenning referat  10. desember 2021    

 
 
Sak 3/22     Fremtidens helsetjenester i Trøndelag sørvest  (0940-1100)  

Saksbehandler: Kirsti Selstad   
Innleder på saken: Jan Vaage ( fylkeslege) Sigrid Moum ( seniorrådgiver SF). Kirsti Selstad ( utviklingsveileder Trøndelag 
sørvest)   
Dokumenter som følger saken: Notat «fremtidens helsetjenester i et bærekraftig samfunn», mandat helseledernettverket  
(lenke) 
 

 

 Marit K Ervik , 
kommunedirektør  

Marit.Knutshaug.Ervik@orland.kommune.no>  

Surnadal Margrethe Svinvik, ordfører  margrethe.svinvik@surnadal.kommune.no  

 Knut Haugen, kommunedirektør  Knut.haugen@surnadal.kommune.no  

TRFK Bjørn Iversen  bjoiv@trondelagfylke.no  

 Jan Grønningen jangron@trondelagfylke.no  

 John Tore Vik (adm)  johvi@trondelagfylke.no  

KS Jorid oliv Jagtøyen jorid.oliv.jagtoyen@melhus.kommune.no  
 Eva Lauglo Eva.lauglo@ks.no  

SF Frode Rabben fmtflra@fylkesmannen.no  

    

Sekretariatet  
 

  

IPR  Kari Frøseth, daglig leder Kari.froseth@orkdalsregionen.no  

IPR  Line Raustein , RIL HP  line.raustein@orkland.kommune.no  

IPR  Liv Ågot Hågensen, 
kreftkoordinator  

liv.agot.hagensen@skaun.kommune.no  

IPR  Sandra Bergsnev , prosjektleder 
ERG, innleid ressurs  

sandra@dalpro.no  

IPR  Kirsti Selstad , utviklingsveileder 
Helse  

kirsti.selstad@orkdalsregionen.no  

Innledere     

SF Jan Vaage, Fylkeslege   

SF Sigrid Moum, seniorrådgiver, SF    

Stjørdal 
kommune  

Tor Jakob  Reitan, 
kommunedirektør Stjørdal  

  

Rindal 
kommune  

Gro Magnhild Brønstad, lokal 
innføringsleder 
Helseplattformen Rindal 
kommune 

  

Husbanken  Osmund Kaldheim, 
Administrerende direktør 

  

https://trondelagsorvest.no/upload/files/0306helseavtale.pdf
mailto:jorid.oliv.jagtoyen@melhus
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Innledninger:  

1) Fremtidens helsetjenester i Trøndelag sørvest v/ Jan Vaage, Fylkeslege SF og Sigrid Moum, seniorrådgiver, SF 
2) Gjennomgang av notat og oppspill til gruppearbeid v / Kirsti Selstad, utviklingsveileder Helse, Trøndelag sørvest, 

Lakseregionen  

 
Bakgrunn for saken:  
Det er utarbeidet et notat med tittel « fremtidens helsetjenester i et bærekraftig samfunn". Bakgrunn for notatet er 
mandat for helsesamarbeidet i Trøndelag sørvest. Hovedtrekk i notatet ble drøftet i helseledernettverket 20.januar 2022. 
Notatet er også sendt helseledernettverket underveis i prosessen og revidert siste gang 23. februar. AU drøftet notatet i 
sitt møte 11.februar og sluttet seg der til de rammene som var skissert.  
 
Videre ligger nasjonale føringer til grunn for notat og prioriteringer. Det er et ønske å utarbeide årlige handlingsplaner for 
helsesamarbeidet.  Notat som nå legges fram vil være et «levende» dokument. 
 
Det er et ønske at IPR diskuterer hovedtrekk i notatet og bidrar med innspill til arbeidet.  

1. Hva legger dere i begrepet bærekraftige helse- og omsorgstjenester? 

2. Sett i forhold til utfordringsbildet knyttet til bærekraftig utvikling, den demografiske utviklingen og prognosene for 
kompetanseressurser frem mot 2050, hva tenker dere er de viktigste satsingsområdene for bærekraftig innovasjon i 
kommunale helse- og omsorgstjenester for kommunene fremover? (Vær konkrete og ta gjerne utgangspunkt i 
dokumentets avsnitt 4) 

3. Hvilke av disse satsingsområdene vil dere prioritere først og sist? (gjenspeiler dokumentets avsnitt 5) 

Forslag til vedtak:  
Sekretariatet innarbeider innspill som kommer i møtet i notatet. Notat med prioriteringer behandles i 
helseledernettverket før det legges fram for AU.  Notat er grunnlag for prosjektplaner og handlingsplaner for 
helsesamarbeidet.  
 
 
 
Sak  4/22  Helseplattformen – forprosjekt (1100-1145)  

 
Saksbehandler: Kari Frøseth/  Line Raustein  
Innleder på saken. Tor Jakob Reitan ( Stjørdal kommune)  Gro Magnhild Brønstad (Rindal kommune)  
Dokumenter som følger saken: lenke til prosjektplan  
 
 

1) Erfaringer fra Rindal kommune v/ Gro Magnhild Brønstad, lokal innføringsleder  
2) Innspill fra Stjørdal kommune v/ Tor Jakob Reitan , kommunedirektør  

 
Bakgrunn for saken:  
 
Følgende sak ble lagt fram for regionrådet 12. februar 2021:  
Helseplattformen er Midt-Norges løsning for «En innbygger – en journal». Prosjektet med utskifting av eksisterende 

pasientjournalsystem ved sykehusene startet i 2012 og ble utvidet til å omfatte kommunene i 2015 gjennom en 

samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og Helse Midt-Norge. I 2016 fikk kommunene tilbud om å tiltre en 

https://trondelagsorvest.no/arbeidsomrader/helse/helseplatformen/prosjektplan
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opsjonsavtale om tilgangsrettigheter til pasientjournalløsningen.  Alle kommuner i Midt-Norge inngikk opsjonsavtale med 

Helse Midt-Norge. Etter en større anbudskonkurranse ble leverandør ble valgt i 2018. I 2019 ble selskapet 

Helseplattformen as stiftet med Helse Midt-Norge og Trondheim kommune som eiere. Siden 2016 har kommunene vært 

representert samlet overfor Helseplattformen gjennom Samarbeidsrådet, et strategisk utvalg av 

rådmenn/kommunedirektører fra 10-12 kommuner, samt tre fagpersoner nominert av KS i Trøndelag og Møre og 

Romsdal.  Bjørn Buan er valgt som fagperson for sørlige Trøndelag inn i rådet.  Samarbeidsrådet har i særlig grad bidratt til 

utforming av kontraktinnhold samsvar med kommunenes interesser, og til framstilling av en mal for saksframlegg for 

politisk behandling i kommunene. Trondheim kommune har vært spydspiss blant kommunene i dette arbeidet. 

Samarbeidsrådet opprettet tidlig en faglig gruppe med en representant fra hver kommuneregion, en regional 

innføringsleder. Stillingen ærlig ble finansiert gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Line Raustein ble tilsatt for 

Orkdalsregionen i 2019 med bakgrunn som kommunalsjef i tidligere Agdenes kommune. Hennes stilling er i dag 80 

prosent lønnet gjennom Orkdalsregionen med de statlige skjønnsmidlene. Kommunene har avtalt å sikre finansering fram 

til sommeren 2022, i tråd med den plan som gjaldt for igangsetting av drift/» Go live» av den nye løsningen. 

Under presentasjonen framkom valgmuligheter og argumenter ved ulike innføringsløp som kommunene kan velge. Det 
ble vist til at Samarbeidsrådet for Helseplattformen anbefaler kommunene å gjennomføre en politisk behandling av 
Helseplattformen tidlig, og eventuelt uavhengig av deres ønske om tidspunkt for driftsstart (produksjonsstart). Det 
regionale innføringsprosjektet følger forberedelsene som åpner for driftsstart senhøstes 2022 (produksjonsløp PD2).  
Neste mulighet for Orkdalsregionen (produksjonsløp SW1 Second wave 1) er satt til november 2023 for Orkdalsregionen. 
Ulike tidspunkter for driftsstart har ulike fordeler og ulemper for kommunene. 
 
 
Vedtak 12.02.21 
Regionrådet fattet enstemmig vedtak i samsvar med forslag til vedtak. 
1. Regionrådet stiller seg bak en videreføring av kommunenes felles innføringsprosjekt for Helseplattformen i samsvar 
leverandørens varslede utsettelse på seks måneder ut over opprinnelig plan.  

 

2. Forlengelsen av prosjektperioden for regional innføringsleder skal søkes finansiert i sin helhet gjennom videreføring av 
statlig støtte fra Statsforvalteren i Trøndelag.  

 
3. Regionrådet anbefaler kommunene å gå i takt i sin politiske behandling i spørsmålet om eventuell tilknytning til 
Helseplattformen, uavhengig av deres valg av tidspunkt for driftsstart.  
 
Videre behandling med relevans for saken:  
Saken er senere behandlet i kommunedirektørutvalget (KDU) i Trøndelag sørvest.  Kommunene har vedtatt å følge 
innføringsløpet SW1, med unntak av Rindal som følger innføringsløp PD3.  Våren 2021 ble det lagt til rette for informasjon 
gjennom seminarer og ekstraordinære møter i KDU. Regional innføringsleder ivaretar dialogen og informasjon mellom 
kommunene og Helseplattformen AS gjennom en fastlagt møtestruktur. Det er utarbeidet prosjektplan for innføringsløpet 
i regionen.  
 
Status våren 2022 er at 1 kommune skal over til hovedprosjektet og 7 kommuner skal starte forprosjekt. Noen av 
kommunene er allerede i gang med «tjuvstartaktiviteter»   
 
Det er fortsatt spørsmål til innføringen og Interkommunalt politisk råd  ønsker å høre argumentasjon fra kommuner som 
har valgt å avvente. Stjørdal kommune er derfor invitert for å orientere om dette.  
 
Videre ønsker kommuner som ikke har kommet i gang med forprosjektet å høre erfaringer fra Rindal kommune, som nå 
går over i hovedprosjektet.   
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Dagens innledere på sak om Helseplattformen vil redegjøre for ulike forhold rundt Helseplattformen, som er med på å 
trygge beslutninger før videre prosess i kommunene.  
 
Det er lagt opp til informasjonsmøte for kommunene i regionen 11. mars. Her vil det bli informasjon fra Helseplattformen, 
kommuner og brukere av tjenesten.    
 
Diskusjon og spørsmål  
 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering  
 

1145-1230 ERG Lunsj  
 
Tema: Finansiering og distriktsutvikling 
Foredrag ved  Osmund Kaldheim, Administrerende direktør i Husbanken– (1230-1300) 
 
Saksbehandling fortsetter 1300-1330  
 
Sak 5/ 22  Søknad medlemskap Surnadal kommune  

Saksbehandler: Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken: protokoll kommunestyrebehandling Surnadal kommune  
 
Surnadal kommune har behandlet henvendelse fra Orkdalsregionen datert juni 2020. vedr. fullverdig medlemskap. 
Protokoll fra kommunestyrets behandling 10. februar 2022 er vedlagt.  Opptak av medlemmer følger av vedtektenes §2. 
Surnadal kommune ønsker  medlemskap fra d.d. 
 
 
Vedtak AU   
Au er positive til søknad fra Surnadal kommune. Surnadal kommune inviteres med i samarbeidet fra d.d. Saken sendes 
over til Interkommunalt politisk råd for endelig vedtak.   
 
Forslag til vedtak  
Interkommunalt politisk råd vedtar AUs innstilling  
 
 
Sak 6/22  Mandat samferdselsutvalget  

Saksbehandler: Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken: mandat behandlet av samferdselsutvalget  
 
Nordmøre IPR og IPR Trøndelag sørvest, Lakseregionen opprettet en felles samferdselsgruppe med formål «å arbeide for 
gode samferdselsløsninger og -infrastruktur i felles region for å styrke bo- og arbeidsmarkeder og næringslivets 
konkurransekraft». For Trøndelag sørvest IPR deltar Ole L Haugen som leder, Odd Jarle Svanem og Vibeke Langli som faste 
medlemmer samt Oddbjørn Bang som fast møtende varamedlem. Samferdselsgruppen vedtok i møtet 28.01.22 å 
anbefale vedlagte forslag til mandat overfor IPR.   
 
Forslag til vedtak  
Interkommunalt politisk råd  vedtar fremlagte mandat for samferdselsutvalget.  
 
 
 

https://trondelagsorvest.no/upload/files/Samarbeidsavtale.pdf
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Sak 7/22  Referatsaker  

   Følgetjeneste gravide  
   PSU- orientering fra møtet   
    
    
1330- avreise Frøya Helsehus – ca. 15 minutters reisetid , eget opplegg i regi av Frøya kommune  


