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Referat KDU,  Trøndelag sørvest  
  

Utvalg:  Trøndelag sørvest, kommunedirektørutvalget  
Møtested:  Teams   
Dato:   5. november 2021  
Tidspunkt:  1000-1300  

  
 

Deltaker  Rolle  Til stede / ikke til stede   

Beathe Sandvik Meland Kommunedirektør, Frøya  x 

Per Øivind Sundell Kommunedirektør, Rennebu   Ikke til stede  

Petter Lindseth Kommunedirektør, Skaun   x 

Ingvill Kvernmo Kommunedirektør , Orkland   Til stede på deler av møtet  

Ingjerd Astad Kommunedirektør, Hitra   x 

Mons Otnes Kommunedirektør, Rindal   x 

Håvard Sagli Rådmann, Aure  Ikke til stede  

Ola Morten Teigen   Kommunedirektør , Heim  x 

Emil Raaen  Kommunedirektør Ørland  Ikke til stede  

Kari Frøseth  Daglig leder  x 

Line Raustein    Innføringsleder 
Helseplattformen  

På sak 

Robert Øyum -Jakobsen  Utviklingsveileder oppvekst  På sak  

Hege Røttereng  Direktør oppvekst Skaun 
kommune /  leder 
kompetansenettverket 
Orkdal/ØY  

Ikke til stede  

 

 
KDU  72/21 – Godkjenning referat 4. oktober 2021   

Referat godkjent  
 
 
KDU 73/21 - Godkjenning av innkalling  5. november 2021  

Innkalling godkjent  
 
 
KDU  74/21 – Trøndelag sørvest – oppvekst roller, mandat og prioriteringer    

Saksbehandler: Robert Øyum Jakobsen  
Dokumenter som følger saken: Organisasjonskart og mandat for samarbeidet  
 
Bakgrunn:  
AU har etterspurt kompetanse som tema på regionrådets møte 10.  desember.  I denne 
sammenhengen ber de spesielt om en orientering om arbeidet i Trøndelag sørvest – oppvekst.   
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Det er også behov for å se på roller og grensesnitt mot regionrådets øvrige satsingsområder.  Det 
ønskes en orientering og drøfting i KDU i forkant av at temaet kommer til regionrådet.  
 
Følgende punkter legges fram i AU for kompetansenettverket 1. november:   

- Presentasjon av oppdraget til kompetansenettverket/utviklingsveileder 
- Praksisfortellinger og informasjon om både Dekom, Rekom og Kompetanseløftet. 
- Roller i arbeidet innen oppvekst. Hvordan er «verdikjeden» fra politiker til elev/barn?  
- Dialog mellom politisk eier med praksisfeltet. Hvordan er vi rigget? 
- Politikernes handlingsrom i desentraliserte ordninger som skal ta utgangspunkt i den 

enkelte enhet og ansattes behov for kompetanseutvikling. 
- Politikernes handlingsrom i møte med økte statlige føringer på oppvekstområdet. 

 
Robert Øyum-Jakobsen og Hege Røttereng orienterer.   
 
Saken legges fram uten innstilling  
 
Vedtak:  
Kommunedirektørutvalget tar saken til orientering.  Saken legges fram for Au  19. november 
som grunnlag for utarbeidelse av program til regionrådsmøtet 10. desember.  
 
Innspill på 0-24 perspektivet  
Kommunene er godt fornøyd med utviklingsarbeidet i regi av Trøndelag sørvest- oppvekst 
 
Presentasjon legges ved 
 
 
KDU  75/21-  Helseplattformen – organisering av arbeidet i RAG  

Saksbehandler: Kari Frøseth/ Line W. Raustein  
 
Birgit Reisch er engasjert som prosjektleder for Trondheim kommune og vil orientere KDU 
arbeidet.  
 
Saken legges fram uten innstilling  
 
Reisch presenterer sitt arbeid med å koordinere regionale innføringsledere. Det arbeides ulikt i 
fylket og regionene / kommunene har kommet ulikt i de ulike løpene.  Dette gir behov for 
samordning. Trondheim kommune søker skjønnsmidler på vegne av kommunene 
 
Kort orientering om status ved Line Raustein  
Vedtak:  
Informasjon tas til orientering.   
 
KDU 76/21 -  Utkast handlingsplan Helsefelleskap  

Saksbehandler: Kari Frøseth  
Ingjerd Astad innleder på saken  

Administrativt Samarbeidsutvalg (ASU) 07.10.21, sak 36/21 vedtok å sende utkast til handlingsplan for 
helsefellesskap på innspillsrunde. 
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Det bes spesielt om innspill på følgende: 

• Tiltak generelt: hva bør tas ut eller legges til? 

• Tiltak generelt: forslag til prioritering. 

• Om pasientforløp: er det realistisk å utarbeide disse parallelt, eller bør de tas i prioritert 
rekkefølge? 

• - eventuelt forslag på prioritert rekkefølge  

Det oppfordres til at innspill gjøres så kortfattet og konkret som mulig. Kommunene bes videre sende 
innspill kommunegruppevis.. Frist for innspill: 15. november 2021. 

Saken behandles i Helseledernettverket 4. november og legges deretter fram for KDU.  

Saken legges fram uten innstilling  

Ingjerd Astad orienterer. Utkast handlingsplan er vedlagt.  

Vedtak:  

Utkast handlingsplan er sendt helseledernettverket.  Ingjerd samordner innspill som sendes 
samlet til sekretariat ASU innen 15. november. Frist innspill til Astad er 9. november.  

 

KDU 77/21 -  Samarbeidsavtale om sykehjemsplasser  

Saksbehandler: Kristin Wangen  
Vedlegg: Utkast til avtale  
 

Referat fra helseledernettverket 22. september  
Saken ble tatt opp i kommunedirektørutvalget 13.  august. Helseledernettverket skal utrede 
saken. Det settes ned en arbeidsgruppe bestående av: Ingrid Fagerli ( Rennebu kommune) Harald 
Hatle(Frøya kommune) og Inger Lise Waade ( Heim kommune) . Gruppen bes levere et forslag til 
møte i kommuneledernettverket 4. november 2021.  
 
Arbeidsgruppen har laget et forslag til avtale som legges fram for helseledernettverket 4. 
november.  Det vil bli redegjort for avtalen og diskusjonene i helseledernettverket på KDUs møte. 
5. november.  
 
KDU må ta stilling til videre saksgang  
 
Saken legges fram uten innstilling.   
 
Vedtak:  

• Utkast til samarbeidsavtale som er behandlet i helseledernettverket er sendt KDU  i 
forkant av møtet.  

• Avtalen er et avbøtende tiltak som skal bidra til å løse utforinger kommuner og St olav 
står ovenfor med kapasitet til utskrivningsklare avtaler.  

• Utkastet ble diskutert og KDU stiller seg bak forslaget.  KDU ber om litt mer tid for 
administrativ forankring og vil ha saken opp igjen på neste møte ( 3. desember).  
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• Det sendes forespørsel til Oppdal, Aure og Ørland om deltakelse / tilslutning 
 
 
KDU 78/21- oppnevning av representanter til Næringsråd  

Saksbehandler: Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken: Notat ettersendes  
 
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.  
 
 
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 regionrådet 17. september 2021 
• 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 
• Handlingsplan diskuteres i felles formannskapsmøte januar 2022. 
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Statistikk fra Ørland er innarbeidet i planen og  den sendes kommunene til behandling fredag 
29.oktober.  
 
Notat med forslag sammensetning næringsråd sendes KDU for drøfting.  
 
Saken legges fram uten innstilling.   
 
Vedtak:  
Daglig leder legger fram bakgrunn og forslag. Sammensetning av rådet er bl.a. drøftet med 
næringsalliansen.  Kommunene er sentrale i dette arbeidet og det er foreslått at 
næringsansvarlige/ næringsrådgivere i kommunene deltar. Her ønsker KDU at henvendelsen går 
til kommunedirektørene som avgjør hvem som deltar. Det pekes på at andre sektorområder 
som for eksempel samfunnsplanlegger og kommunedirektører kan være aktuelle i dette 
forumet for noen kommuner.  Første  møte legges sammen med neste møte i KDU.  
 
 
 
KDU 79/21-  diverse orienteringer  

• ERG- status og veien videre  

Orientering ved daglig leder. Sandra Bergsnev , Dalpro er ansatt som prosjektleder  

• Følgetjeneste gravid  

Orientering ved Mons Otnes. Neste møte 10. november. Har vært utfordrende å få på plass et møte.  

• Møteplan 2022 

Planen tas til orientering. Det ønskes en kombinasjon av fysiske møter og teams.  

• Andre ting ?  

 
  


