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Referat   

 

Regionrådet i Orkdalsregionen/ Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen  

Tid: 10. desember 2021  kl 1000-1430  

Sted:  Teams  

Innkalling sendt til: 

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

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

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

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

 Sigrid Helen Hansen   x 

 Ingjerd Astad, kommunedirektør Ingjerd.astad@hitra.kommune.no x 

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

 Anne Mari Svinsaas svinsaas@outlook.com forfall 

 Ingvill Kvernmo, rådmann   Ingvill.kvernmo@orkland.kommune.no x 

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

 Ola Morten teigen    x 
Skaun Gunn Iversen Stokke, ordfører  Gunn.Iversen.Stokke@skaun.kommune.no x 
 Siri Grøttjord  siri.grottjord@skaun.kommune.no x 
 Petter Lindseth  Petter.lindseth@skaun.kommune.no x 
Rindal  Vibeke Langli, ordfører  vibeke.langli@rindal.kommune.no x 
 Line Therese Flåtten  line.therese.flatten@rindal.kommune.no x 
 Mons Otnes  Mons.otnes@rindal.kommune.no x 

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

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

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

 Per Ø. Sundell, kommunedirektør Per.sundell@rennebu.kommune.no forfall 

Ørland  Ogne Undertun ,  forfall 

 Emil Raaen , kommunedirektør   forfall 

    

    

TRFK Bjørn Iversen  bjoiv@trondelagfylke.no x 

 Jan Grønningen jangron@trondelagfylke.no x 

 John Tore Vik (adm)  johvi@trondelagfylke.no x 

KS Jorid oliv Jagtøyen jorid.oliv.jagtoyen@melhus.kommune.no forfall 
 Eva Lauglo Eva.lauglo@ks.no x 
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Opprop ble foretatt innledningsvis.  Ny utviklingsveileder helse, Kirsti Selstad presenterte seg innledningsvis  
 
Saksnr.:   Saksnavn: 
 
Sak 43/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Innkalling godkjennes  
 
 
Sak 44/21  Godkjenning referat 11. juni 2021   

Vedtak: Referat godkjennes  
 
Sak 45/21   Oppvekstsamarbeid i Trøndelag sørvest  

Saksbehandler: Robert Øyum- Jakobsen  
Dokumenter som følger saken: samarbeidsavtaler  
 
Program for sak 35/21  
 

1. Introduksjon ved Robert Øyum-Jakobsen, utviklingsveileder oppvekst 

 

2. Presentasjon av arbeidet i kompetansenettverket ved Hege Røttereng, kommuneleder oppvekst, Skaun 

(og valgt leder av kompetansenettverket) og Robert Øyum-Jakobsen 

a. Samarbeidsavtalen til kompetansenettverket (Hege) 

i. Målsettingen med arbeidet 

ii. Utviklingsveileders rolle og arbeidsområde 

b. Interkommunale samarbeid innen oppvekst (Robert) 

c. Nettverk innen oppvekst (Robert) 

d. Fellestiltak på fylkesnivå i regi Statsforvalteren 

Rom for spørsmål, kommentarer og refleksjoner. 

SF Frode Rabben fmtflra@fylkesmannen.no Forfall  

    

  
Sekretariatet 

  

OR Kari Frøseth, daglig leder Kari.froseth@orkdalsregionen.no x 

 Robert Øyum Jakobsen   På sak 

 Line Raustein , prosjektleder   På sak  

 Liv Ågot Hågensen, 
kreftkoordinator  

 Ikke tilstede  

 Sandra Bergsnev , prosjektleder 
ERG, innleid ressurs  

 På sak  

 Kirsti Selstad   På sak  
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3. Tilskuddsordninger for kompetanseutvikling som kompetansenettverket forvalter gjennom 

samarbeidsforum på fylkesnivå. 

Introduksjon ved Hege. 

a. Dekom – presentasjon av DigSkole, ved rektor Kenneth Nordgård, Knarrlagsund 

oppvekstsenter, Hitra (er med digitalt). 

b. Rekom – presentasjon av status og veien videre i arbeidet med barnehagebasert 

kompetanseutvikling ved Robert. 

c. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis - presentasjon av status og 

veien videre i arbeidet med arbeidsplassbasert kompetanseutvikling ved Robert. 

Rom for spørsmål, kommentarer og refleksjoner. 

4. Samarbeid på tvers i regionen. 

a. Ungt entreprenørskap (UE) presenterer sitt arbeid i skolene i kommunene i regionen ved 

Ingjerd Skjefstad fra UE. 

Rom for spørsmål, kommentarer og refleksjoner. 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering  

Vedtak Saken tas til orientering. Presentasjoner er vedlagt.  

 
 
Sak 46/21 ERG- presentasjon av prosjektet og aktiviteter i Trøndelag sørvest, Lakseregionen  

Saksbehandler: Sandra Bergsnev /  Kari Frøseth  
 
Bakgrunn for saken  
I 2022 har Trøndelag status som « Europeisk, Gastronomisk Mathovedstad» . Regionene har fått tildelt 
prosjektmidler fra Trøndelag Fylkeskommune. I tillegg har Trøndelag sørvest satt av fondsmidler og bidratt 
med kommunale egenandeler for å finansiere et eget regionalt prosjekt.    
 
Det ble utlyst et anbud for å få på plass prosjektleder.  Dalpro utvikling AS fikk tilbudet og Sandra Bergsnev er 
prosjektleder i perioden 20. oktober 2021- 31.12.2022.  Prosjektplan vedtatt av regionrådet våren 2021 er 
grunnlag og rammer for arbeidet.  
 
I møtet vil prosjektleder Sandra Bergsnev orientere om arbeidet i regionen.  
 
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering  
 
Vedtak: Saken tas ti orientering. Presentasjon vedlagt.  
 
Sak 47/21 Budsjett Trøndelag sørvest 2022  

 
Saksbehandler: Kari Frøseth  
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Dokumenter som følger saken: Budsjett 2022 IPR Trøndelag sørvest 
 
Forslag budsjett for IPR Trøndelag sørvest er utarbeidet. Det gis en samlet framstilling av budsjettet som 
framstiller aktivitet i regionrådet.  
 
Forslag til vedtak:  
Regionrådet vedtar budsjett for 2022. Budsjett sendes kommunene.  
 
 
Vedtak:  
Regionrådet vedtar budsjett for 2022. Budsjett sendes kommunene. Daglig leder får fullmakt til å 
innarbeide evt. implikasjoner av sak 49/21 
 
 
Sak 48/21- Valg   

 
Saksbehandler: Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken: vedtekter IPR Trøndelag sørvest  
 
Valgkomiteen består av Ole L Haugen og Vibeke Langli 
 
Følgende innstilling ble lagt fram for regionrådet. Innstilling ble også utsendt i forkant av møtet.  
 
Valgkomiteen har bestått av : Ole L. Haugen ( ordfører Hitra kommune) og Vibeke Langli (ordfører Rindal 
kommune ) Som ny leder: Kristin Strømskag, ordfører Frøya kommune ( erstatter Gunn Iversen Stokke) 
 Som nestleder: Oddbjørn Bang, ordfører Orkland kommune( gjenvalg)  
Som nytt fast medlem: Vibeke Langli, ordfører Rindal kommune (erstatter Kristin Strømskag)  
Som vara til AU: Odd Jarle Svanem, ordfører Heim kommune (gjenvalg)  
Som fast representant på vegne av kommunedirektørene: Petter Lindseth, kommunedirektør Skaun kommune  
 
Forslag fra Mons Otnes med bakgrunn i diskusjoner i kommunedirektørutvalget (KDU) på at KDU konstituerer 
seg selv.  
 
 
Vedtak:  
Leder: Kristin Strømskag, ordfører Frøya kommune ( erstatter Gunn Iversen Stokke) 
Nestleder : Oddbjørn Bang, ordfører Orkland kommune( gjenvalg)  
Fast medlem:  Vibeke Langli, ordfører Rindal kommune (erstatter Kristin Strømskag)  
Vara:  Odd Jarle Svanem, ordfører Heim kommune (gjenvalg)  
 
KDU konstituerer seg selv og leder blir fast medlem i AU.  Vertkommunen har møterett i AU.  
 
 
 
Sak 49/21- økonomisk kompensasjon for rådets leder  og medlemmer i AU  

Saksbehandler: Kari Frøseth 
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Bakgrunn for saken: Rådets leder har fått en årlig kompensasjon på kr 25 000. Det er behov for en drøfting 
omkring praksis, både når det gjelder størrelse på beløp og om andre roller også bør ha kompensasjon. 
Innstilling legges fram i møtet 
 
Følgende innstilling ble lagt fram for regionrådet. Innstilling ble også utsendt i forkant av møtet:  
 
Det er i dag en praksis at leder i regionrådet for et årlig honorer på kr 25 000. Dette er forankret i vedtak fattet 
i regionrådet 13. desember 2013. Det er snart 10 år siden dette vedtaket ble fattet, og det er behov for å 
drøfte praksis og størrelse på beløpet. En undersøkelse blant de andre regionrådene i Trøndelag viser at verv i 
regionrådet ikke utløser honorar. I IPR Nordmøre utbetales kr 40 000 til leder. Det er med andre ord litt ulik 
praksis rundt dette. Valgkomiteens innstiling:  
 
Valgkomiteen i Trøndelag sørvest, Lakseregionen innstiller på å videreføre dagens ordning med å gi et honorar 
på kr 25 000 til leder. Videre ønsker komiteen at øvrige medlemmer i AU inkl. vara får et honorar på kr 5000. I 
tillegg kompenseres kr 500 pr AU møte. 
 
Vedtak:  
Lakseregionen innstiller på å videreføre dagens ordning med å gi et honorar på kr 25 000 til leder. Videre 
ønsker komiteen at øvrige medlemmer får et honorar på kr 5000. I tillegg kompenseres kr 500 pr AU møte. 
Dette gjelder også varamedlem.  
 
 
Sak 50/21 Møteplan 2022  

Saksbehandler: Kari Frøseth 
Dokumenter som følges saken: Møteplan  
 
Vedtak: Møteplan vedtas  
 
Sak 51/21 Orienteringssaker 

• Samarbeid om sykehjemsplasser v/ Ingvill Kvernmo  
Kort orientering om prosess md å utarbeide samarbeidsavtale mellom kommunen. Surnadal, Oppdal og Ørland 
inviteres også med på samarbeidet.  Avtalen er utarbeidet av helseledernettverket og forankret i KDU.   
 

• Følgetjeneste gravide v/ Mons Otnes  
Kort status prosess og samarbeid med SOH. Møte er berammet 18. januar.  
 

• Helseplattformen v / Line Raustein  
Presentasjon vedlagt  
 

• Kraftsituasjonen i regionen v / Gunn Iversen Stokke  
Det er kontakt med Statnett om møte. Mest sannsynlig blir dette i januar 2022 
 

• SNP  
Det er vedtak i flere kommuner og vi regner med at alle kommuner har vedtatt planen i løpet av januar.  Det er 
berammet møte i næringsrådet 21. januar 2022. 
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• Innspill fra Heim SP vedr.  tilbud innen psykisk helsearbeid  
Innspill fra Heim SP oversendes AU til videre behandling. Regionrådet drøftet også saksgang i regionrådet  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


