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

Medlemmer:    Møtt/ ikke 
møtt  

Ingvill Kvernmo  Rådmann, Orkland 
kommune  

ingvill.kvernmo@orkland.kommune.no> x 

Hege Røttereng / 
Petter Lindseth ( ny 
010321)  

Kommunedirektør 
Skaun kommune  

hege.rottereng@skaun.kommune.no Petter 
Lindseth  
møtte 

Torger Aarvaag   Kommunedirektør 
Heim kommune  

Torger.aarvaag@heim.kommune.no  x 

Beate Sandvik 
Meland  

Kommunedirektør, 
Frøya kommune  

BeatheSandvik.Meland@froya.kommune.no x 

Ingjerd Astad  Kommunedirektør, 
Hitra kommune  

Ingjerd.Astad@hitra.kommune.no x 

Håvard Sagli  Rådmann, Aure 
kommune  

havard.sagli@aure.kommune.no x 

Mons Otnes  Kommunedirektør 
Rindal kommune  

mons.otnes@rindal.kommune.no x 

Per Sundell  Kommunedirektør 
Rennebu kommune  

Per.Sundell@rennebu.kommune.no Forfall 

    

Fra 
administrasjonen 
OR:   

   

Kari Frøseth  Daglig leder, 
Orkdalsregionen  

Kari.froseth@orkdalsregionen.no  x 

Bjørn Buan  Leder , 
helsesamarbeidet  

Bjorn.buan@orkdalsregionen.no (på sak)  x 

Line Raustein  Innføringsleder , 
helseplattformen  

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

x 

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  
 
Referat godkjennes med følgende tillegg:   

https://orkdalsregionen.no/
mailto:Torger.aarvaag@heim.kommune.no
mailto:Kari.froseth@orkdalsregionen.no
mailto:Bjorn.buan@orkdalsregionen.no
mailto:line.raustein@orkland.kommune.no


 
Sak 6/21 Desentralisert sykepleierutdanning.   Tillegg i rødt og da nytt vedtak:  
 
Sekretariatet samarbeider med leder for kommunedirektørforum om videre dialog med NTNU.  
Sekretariatet lager en skisse til evaluering av erfaringer og motivasjon for videre arbeid i 
kommunehelsetjenesten hos avslutningskandidatene ved studiestedene i Orkdalsregionen for 2021. 
Det utarbeides forslag til evaluering av dagens tilbud.  
 
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.  
 
Oppfølging:  
Diskusjon omkring roller i regionrådet bla de ulike utvalg ( AU, Regionrådet og 
Kommunedirektørutvalget)  sine roller.  Det kan oppleves uklart hvordan saksgangen er i regionrådet.    
 
Kommunaldirektørene har ifølge kommuneloven møte og talerett i politiske utvalg, også i 
regionrådet (interkommunalt politisk råd.   
 
Kommunedirektørutvalget er et rådgivende organ. Ofte vil også vedtak i regionrådet måtte følges 
opp av medlemskommunene.  Det er derfor viktig at et sakene behandles/diskuteres i 
kommunedirektørutvalget før AU og Regionrådet 
 
Det må også vurderes i hvilket utvalg de ulike sakene behandles  
 
Det utarbeides et mandat som beskriver kommunedirektørutvalget sin rolle i regionrådet / 
Interkommunalt politisk råd.    Mandat diskuteres i kommunedirektørutvalget før det legges fram for 
AU.  
 
 
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.   
 
Konklusjon:  

• Det avklares hvordan tidslinjen i dette prosjektet bør være bla i dialog med NTNU.  Tidslinje 
legges fram for kommunedirektørutvalget 30. april 2021. Buan følger opp dette i samarbeid 
med helselederforum.  

• Det utarbeides en evaluering av dagens utdanningstilbud. Dette skal utføres før årets 
eksamensperiode. Bjørn Buan er i dialog med NTNU om dette.  

• Det utarbeides en kartlegging av behov for kompetanseheving i kommunene. Buan følger 
opp dette i samarbeid med helselederforum. 

• Det vurderes om det er behov for en modell med forkurs, og da spesielt med tanke på 
matematikk.   

• Dialog med Statsforvalter følges opp som en del av prosjektplanleggingen  
 
Helseledernettverket får et særlig ansvar for å følge opp denne prosessen.  
 
 
 
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.   
 
Vedtak:  
Ingjerd Astad (kommunedirektør Hitra kommune) velges som regionrådets representant i ASU. Mons 
Otnes (Kommunedirektør Rindal kommune) velges som vara.  
 
 
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.   
 
Sekretariatet og regional innføringsleder inviterte til en workshop 28. januar 2021 for å avklare og 
adressere ubesvarte spørsmål om innføring av Helseplattformen.  De spørsmål som ble reist, ble 
besvart under workshopen, dels med bistand fra innleid ekspertise. 
 

Kommunene Hitra og Orkland argumenterer for å det nestkommende tilknytningstidspunkt/SW1 
(Second wave 1) som innebærer en frist for inngåelse av intensjonsavtale våren 2022. Dersom alt går 
i orden, vil det bety et vil det bety start av forberedelsesfase mai 2022 og innføringstidspunkt høsten 
2023, dersom alt går i orden.  

Leverandøren /Helseplattformen og Epic inc. vil vurdere kundens modenhet og antall samtidige 
brukere når endelig tilbud om oppstartstidspunkt skal avtales. 
 
Flere kommuner bekreftet i møtet at en ønsker å knytte seg til Helseplattformen samtidig. Ikke alle. 
Det er fullt mulig å knytte seg opp til forskjellig tid, i samsvar med vedtaket i Regionrådet 12. februar. 
Der legges det opp til at politiske behandlingen bør skje i samme periode, uavhengig av 
innføringstidspunkt. Inngåelse av intensjonsavtale vil ikke låse kommunen økonomisk, og ensidig 
oppsigelse av intensjonsavtalen vil være fri for konsekvens ut over en utsettelse av videre 
avtaleinngåelse. 
 
Regional innføringsleder la fram kommunenes samlede planer for politisk behandling av saken 
vinteren/våren 2021. Det ble også orientert om beslutningsprosessene i andre kommuner i 
Trøndelag. I tillegg til Trondheim, Indre Fosen og Midtre Gauldal, vil øvrige Fosenkommuner og 
Verdal snart fatte sine vedtak.  Også Kristiansund kommune har fattet vedtak om å slutte seg til 
Helseplattformen.  
 
KS inviterer kommunedirektørene til møte 19. mars der status og de videre planer for 
Helseplattformen vil bli tatt opp. 
 
Til orientering er følgende plan for politiske beslutninger lagt i andre kommuner i sørlige Trøndelag. 
Det er i ettertid opplyst at øvrige kommuner utenfor vår region i sørlige Trøndelag per i dag legger 
opp til å følge innføringsløp PD2 (intensjonsavtale ved utgangen av april 2021) 
 
Midtre-Gauldal: 18/2 à vedtatt innføringsløp PD2 
Verdal: 1/3 
Skaun: 11/3 àflyttet til april 
Holtålen: 17/3 
Ørland: 18/3  
Rindal: 23/3 
Røros: 25/3 



Åfjord: 25/3 
Melhus: 20/4 
Malvik: 26/4 
Hitra/Frøya/Heim: april 
Rennebu: mai 
 
 
Konklusjon  
Drøfting om muligheter og utfordringer knyttet til de ulike innføringsløpene som er skissert.  
Kommunedirektørutvalget ønsker en samlet løsning for innføring av helseplattformen.   Videre 
ønskes mer tid og SW1  blir nevnt av flere som et sannsynlig løp. Utvalget ber om et møte for mer 
avklaring og samordning.  
 
 
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.  
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering.   
 
 
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.  
 
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  

Vedtak: Daglig leder orienterte kort om prosessen og status.  Innspill på prosessen og om planen 

bør sendes på høring i juni 2021.  Aure og Rindal er nye kommuner i samarbeidet og det er 

nødvendig med forankring.   

• Trøndelag som Europeisk Gastronomisk Matregion- orkdalsregionen / region sørvest  

Vedtak: Daglig leder orienterer om arbeid med søknad og involvering av næringsansvarlige  

• Prosess Interkommunalt politisk råd - behandling i kommunene  

Vedtak: Presisering av vedtaket i felles saksframlegg.  Det skal i vedtaket vises til § 18 og ikke § 

18-2  

• Hjemmesidene – status, framdrift og involvering  
Kort orientering og informasjon om involvering av kommunenes kommunikasjonsavdelinger.  

 
 
 
 
 


