
 
 
 
 
Møte i rådmanns-/Kommunedirektørutvalget              
 
Dato:  5. mars 2021   
Sted:  Teams 
Tidspunkt: kl. 1000 – 1330  
 
 

Medlemmer:    

Ingvill Kvernmo  Rådmann, Orkland kommune  ingvill.kvernmo@orkland.kommune.no> 

Hege Røttereng / Petter 
Lindseth ( ny 010321)  

Kommunedirektør Skaun 
kommune  

hege.rottereng@skaun.kommune.no 

Torger Aarvaag   Kommunedirektør Heim 
kommune  

Torger.aarvaag@heim.kommune.no  

Beate Sandvik Meland  Kommunedirektør, Frøya 
kommune  

BeatheSandvik.Meland@froya.kommune.no 

Ingjerd Astad  Kommunedirektør, Hitra 
kommune  

Ingjerd.Astad@hitra.kommune.no 

Håvard Sagli  Rådmann, Aure kommune  havard.sagli@aure.kommune.no 

Mons Otnes  Kommunedirektør Rindal 
kommune  

mons.otnes@rindal.kommune.no 

Per Sundell  Kommunedirektør Rennebu 
kommune  

Per.Sundell@rennebu.kommune.no 

   

Fra administrasjonen OR:     

Kari Frøseth  Daglig leder, Orkdalsregionen  Kari.froseth@orkdalsregionen.no  

Bjørn Buan  Leder , helsesamarbeidet  Bjorn.buan@orkdalsregionen.no (på sak)  

Line Raustein  Innføringsleder , 
helseplattformen  

line.raustein@orkland.kommune.no ( på 
sak)  

Gjester:    

Jan Vaage  Fylkeslege, Statsforvalteren  Sak 14/21 

Dag Otto Skar  Fylkesberedskapssjef, 
Statsforvalteren  

Sak 14/21  

 
 
Saker til behandling: 
 
10/ 21 Godkjenning referat og innkalling  
 
11/21 samarbeid, saksgang og roller i regionrådet - arbeid i kommunedirektørutvalget  
 
Diskusjon og forventningsavklaring  
 
Bakgrunn for saken:  
Det er flere nye medlemmer i kommunedirektørutvalget. I tillegg har det kommet innspill vedr. 
hvordan forumet bør fungere på en mest mulig effektiv måte.  
 
 

https://orkdalsregionen.no/
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12/21 Desentralisert sykepleieutdanning (etter kl 1100)  

Saksbehandler: Ingvill Kvernmo/ Bjørn Buan / Kari Frøseth  
 
Bakgrunn for saken:   
Det er et utdanningsløp på desentralisert sykepleieutdanning i regionen.  Det er et ønske at dette 
videreføres. Det er mangel på sykepleiere i regionen og et desentralisert utdanningsløp kan være en 
god måte å sikre kompetanse i framtidens helsetjenester.   Kommunedirektørene har bedt 
sekretariatet iverksette en evaluering av dagens utdanningsløp.   Videre ønskes en oversikt over 
behov for kompetanse i kommunene. NTNU ønsker en bestilling fra regionrådet før en utredning av 
muligheter for et desentralisert utdanningsløp iverksettes.    Det må avklares innhold, organisering og 
finansiering av et utdanningsløp.  
 
Vedtak regionrådet 12. februar 2021- rr sak 8/21  
I diskusjonen framkom entydig støtte til å videreføre utredning og forberedelser til et nytt 
desentralisert studietilbud. 
Regionrådet ber rådmannsgruppen lage en bestilling til NTNU for utvikling av et desentralisert 
utdanningstilbud i Orkdalsregionen.  Bestillingen skal ta utgangspunkt i evaluering av dagens ordning 
og en kartlegging av behovet i kommunene.   
 
Som oppfølging av møtet i regionrådet har Kvernmo og Frøseth deltatt i møte med statsforvalteren 
om mulig økonomisk støtte til et deltidstilbud i regionen.  
 
Bjørn Buan legger fram skisse til opplegg for evaluering i møtet.  I møtet diskuteres tidslinje for 
prosjekt / etablering av tilbud.   
 
 
 
13/21 valg av representanter ASU  

Dokumenter som følger saken: Referat fra møte i ASU  
Saksbehandler: Bjørn Buan  
 
Som det framgår av referatet, skal det velges ny representant i ASU for Orkdalsregionen.   
 
 
14/21 Helseplattformen – oppfølging av workshop    

Saksbehandler: Raustein/ Buan  
Dokumenter som følger saken: Oppsummering / innspill Workshop for kommunene i januar 2021  
 
Bakgrunn 
Kommunedirektørutvalget har bedt om en diskusjon som oppfølging av workshop i januar 2021.  
Workshop og vedtak i regionrådet 12. februar legges til grunn for diskusjonen.  
 
Vedtak regionrådet 12.februar – sak 7/21  
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: 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.   
 
 
15/21 Læring og evaluering kommunenes håndtering av Covid 19 (etter kl 1230)  

Saksbehandler: Ingvill Kvernmo  
 
Fylkeslege Jan Vaage og Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar deltar på saken (etter kl 1100)  
Kommunenes beredskapssjefer inviteres med på saken.  
 
Oppfølging sak KDU 3/21  
Etter forslag fra Ingvill Kvernmo vil kommunene arbeide videre med deling av erfaringer fra 
pandemien inkludert evaluering ved et senere møte. Statsforvalteren inviteres til møtet.  
Problemstillingen er læring og evaluering av kommunenes håndtering av Covid 19.   
 
Hitra kommune inviteres til å innlede sammen med Statsforvalteren.  
 
 
16/21 Regionale næringsfond  

Saksbehandler Kari Frøseth  
 
Dokumenter som følger saken: Forslag til reviderte vedtekter næringsfond, oversikt over fond  
 
Bakgrunn:   
I forbindelse med ny kommunelov har regionrådet arbeidet med nye samarbeidsavtaler for det 
interkommunale samarbeidet.  Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen er det 
nye navnet på samarbeidet.  I forbindelse med utarbeidelse av ny samarbeidsavtale må det også sees 
på andre avtaler som angår regionrådets områder.  Regionalt næringsfond har egne vedtekter. 
Kommunedirektørutvalget har bedt om å få drøfte dette før utsending til kommunene.  De 
endringene som er foretatt i vedtektene er kun implikasjoner av de endringer som framgår av 
samarbeidsavtalen.   
 
I forbindelse med gjennomgang av vedtektene for næringsfond er det også utarbeidet et notat med 
oversikt over de fond som regionrådet forvalter.  
 
Forslag til vedtak:  
Kommunedirektørutvalget sender saken til AU for behandling før det sendes kommunene.  Notat 
med oversikt over fond skal følge saken.   
 
 
17/21: Diverse orienteringer fra sekretariatet  

• Prosess Strategisk Næringsplan – status, framdrift og involvering  



• Trøndelag som Europeisk Gastronomisk Matregion- orkdalsregionen / region sørvest  

• Prosess Interkommunalt politisk råd - behandling i kommunene  

• Hjemmesidene – status, framdrift og involvering  
 
 
 
 
 


