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Protokoll   

 

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

Tid: 11.juni 2021  

Sted: Teams, 0900-1400   

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 Deltar etter kl 1200 

 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 Deltar på noe av møtet  

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

 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 

 Tora Vaagan Hofset torhofse2@trondelagfylke.no x 

 Anita Oterholm konst.  
kommunedirektør  

anita.oterholm@heim.kommune.no   forfall  

Skaun Gunn Iversen Stokke, ordfører  Gunn.Iversen.Stokke@skaun.kommune.no x 

 Siri Grøttjord  siri.grottjord@skaun.kommune.no forfall  

 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 forfall  

 Marit Bjerkås, varaordfører   Møtte for Øie  

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

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

    

    

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

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

TRFK Bjørn Iversen  bjoiv@trondelagfylke.no x 

 Jan Grønningen jangron@trondelagfylke.no forfall  

 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 

SF Frode Rabben fmtflra@fylkesmannen.no Forfall  

    

 Sekretariatet   
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Saksnr.:   Saksnavn: 
 
Sak 21/21  Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
 
Sak 22/21   Gjennomgang og godkjenning av vedlagt referat pr 16.04.21   

Vedtak: Vedtatt uten merknader  
 
Sak 23/21  Årsrapport og regnskap Orkdalsregionen 2020   

Saksbehandler:  Kari Frøseth   
Dokumenter som følger saken:  Årsrapport og regnskap 2020 
 
 
Bakgrunn for saken:  
 
Jfr. samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen §11 Rutiner gjennom året, skal 
det det legges fram årsmelding og regnskap for regionrådet innen utgangen av juni.  Denne legges i år fram i 
regionrådsmøtet 11. juni.   Årsrapport er en samlet framstilling av arbeidet i regionrådet.   
 
Behandling i AU  2. juni  
Årsrapport og regnskap legges fram for regionrådet 11. juni 2021 
 
Forslag til vedtak  
IPR , Trøndelag sørvest vedtar framlagte årsrapport og regnskap for 2020  
  
Innspill i møtet på at det ønskes en vurdering av økonomi bla.  fond i årsrapporten.   
 
Vedtak:  
IPR , Trøndelag sørvest vedtar framlagte årsrapport og regnskap for 2020.  
 
 
 
 
Sak 24/21  Trøndelag som Europeisk Gastronomisk Matregionen -  medfinansiering kommunene   

Saksbehandler:  Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken: Felles saksframlegg kommunene  

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

 Line Wigdahl Raustein, 
innføringsleder Helseplattformen 

Line.Raustein@orkland.kommune.no Deltar på sak  

 Kristin Wangen , kommunalsjef 
Orkland  

 Deltar på sak  

 Robert Ø Jakobsen, 
utviklingsleder Orkdal Øy 
samarbeidet  

Robert.Oyum-Jakobsen@orkdalsregionen.no Deltar på sak  

 Liv Ågot Hågensen, 
kreftkoordinator 

Liv.Agot.Hagensen@skaun.kommune.no Deltar ikke  

 Even Ystgård   eveys@trondelagfylke.no Innleder  

 Turid Vollmo  turvo@trondelagfylke.no Innleder  

mailto:Robert.Oyum-Jakobsen@orkdalsregionen
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Dokumenter som følger saken: Lenker til sak FK Hovedutvalget  
https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/File/Details/2265092.PDF?fileName=Regionale%20utviklingsmi
dler%20-%20Tr%C3%B8ndelag%20som%20Europeisk%20Gatronomisk%20Matregion%202022%20-
%20Tr%C3%B8ndelag%20S%C3%B8rvest%20Lakseregionen&fileSize=369968 
 

Bakgrunn for saken  
Saken er behandlet i hovedutvalg for Næring (FK) 26. mai 2021. Saken er sendt over til FK med forbehold om politisk 
behandling i medlemskommuner vedr. kommunal medfinansiering og i regionrådet vedr.  bruk av fond.  En rekke aktører 
er involvert i arbeidet.   En oppstart av arbeidet kan tidligst skje i oktober 2021.  IPR Trøndelag  
sørvest ble orientert om status i saken i møte 16. april 2020.  Au fikk framlagt prosjektbeskrivelse 6. mai 2021.   
 
Det skal nå ifølge prosjektbeskrivelsen sendes en sak til kommunene hvor man ber om medfinansiering fordelt etter 
Agdenesmodellen.  I  budsjettet er det beregnet kr 800 000 / 8  medlemskommuner i egenandel i prosjektet.  
 
I behandling i AU 2. juni ble det vedtatt at kommunens egenandeler skal reduseres til kr 400 000 fordelt etter 
Agdenesmodellen og at øvrig  medfinansiering tas over fond ( se sak 25/ 21). Sekretariatet arbeider videre med 
finansierings fra næringslivet.   Det vurderes innleie av medarbeider til prosjektledelse.  Sekretariatet arbeider med ulike 
løsninger for løse dette.  
 
Saken ble behandlet i kommunedirektørutvalget 4. juni 2021.  
  
Fordeling etter Agdenesmodellen:   

 
 
 
Forslag til vedtak:  
Kr 400 000 som utgjør kommunal medfinansiering  fordeles mellom kommunene etter Agdenesmodellen. Det lages felles 
saksframlegg som sendes kommunene.  
 
Vedtak:  
Kr 400 000 som utgjør kommunal medfinansiering  fordeles mellom kommunene etter Agdenesmodellen. Det lages felles 
saksframlegg som sendes kommunene.  
 
Sak 25/21  Trøndelag som Europeisk matregion – disponering næringsfond   

Saksbehandler:  Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken:  Oversikt over fond datert 5. mars 2021.   

Agdenesmodellen for Orkdalsregionen 2021

Regionrådet Til fordeling (kr) 400 000

Andel i forhold

Folketall Frie inntekter Frie inntekter 2021 Frie inntekter 2021 til snitt frie inntekter Fordeling

01.07.2020 pr innbygger (Statsbudsjett 2021) justert pr innbygger m/frie innt

(kr) (kr) (kr) (%) (kr)

Fra grønt 

hefte tabell 

F-k

Fra grønt hefte 

tabell 3-k

5061 Rindal 2 002 69 229 138 595 992 138 595 992 107,55 17 000

5055 Heim 5 930 68 496 406 184 027 406 184 027 106,41 50 000

5056 Hitra 5 102 62 845 320 633 941 320 633 941 97,63 39 000

5014 Frøya 5 196 63 678 330 869 194 330 869 194 98,93 40 000

5059 Orkland 18 260 62 249 1 136 674 061 1 136 674 061 96,71 139 000

5029 Skaun 8 370 59 216 495 636 716 495 636 716 91,99 61 000

5022 Rennebu 2 464 69 070 170 188 661 170 188 661 107,30 21 000

1576 Aure 3 486 77 979 271 834 241 271 834 241 121,14 33 000

Sum 50 810 3 270 616 834 3 270 616 834 400 000

Snitt 64 370

https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/File/Details/2265092.PDF?fileName=Regionale%20utviklingsmidler%20-%20Tr%C3%B8ndelag%20som%20Europeisk%20Gatronomisk%20Matregion%202022%20-%20Tr%C3%B8ndelag%20S%C3%B8rvest%20Lakseregionen&fileSize=369968
https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/File/Details/2265092.PDF?fileName=Regionale%20utviklingsmidler%20-%20Tr%C3%B8ndelag%20som%20Europeisk%20Gatronomisk%20Matregion%202022%20-%20Tr%C3%B8ndelag%20S%C3%B8rvest%20Lakseregionen&fileSize=369968
https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG/File/Details/2265092.PDF?fileName=Regionale%20utviklingsmidler%20-%20Tr%C3%B8ndelag%20som%20Europeisk%20Gatronomisk%20Matregion%202022%20-%20Tr%C3%B8ndelag%20S%C3%B8rvest%20Lakseregionen&fileSize=369968
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Bakgrunn for saken:  
Se bakgrunn i sak 24/ 21. 
 I behandling i AU 2. juni ble det vedtatt at kommunens egenandeler skal reduseres til kr 400 000 fordelt etter 
Agdenesmodellen og at øvrig  medfinansiering tas over fond ( se sak 25/ 21).   
 
Status næringsfond 
Det gis ikke tilskudd fra Trøndelag Fylkeskommune  til regionale næringsfond fra 2020.  Orkdalsregionen mottok tilskudd 
i 2018,2019 og 2020.  I tillegg ble det gitt tilskudd fra medlemskommunene.    
 
 

 

 

 

Status fond pr 3. juni 2021  Regnskap 

  2020 

252080001 Næringsfond Orkdalsregionen P-400 -1.153.936 

252080003 Fond helsesamarbeid P-402 -69.950 

252080004 Fond reg.utv.plan P-403 -182.500 

252080005 Fond ROS-analyse P-404 -200.000 

252080006 Fond Orkdalsreg. samferdsel P-405 -174.994 

252080007 Fond Helseplattformen, funksjon 2904 -22.151 

252080008 Fond ekstern skolevurdering P-407 -120.609 

252080009 Fond min.språklig arbeid bhg. P-408 -166.717 

252080010 Fond komp.utv. bhg. P-409 -1.858.819 

252080011 Fond komp.nettverk skole P-410 -1.697.823 

252080212 Prosjekt kompetansenettverk barnehage (406) -100.000 

252080213 Rekom, prosjekt komp.nettverk 2020-2022 -873.754 

252080214 Lokale tilretteleggingsmidler Rekom -75.000 

252080215 Dekom -224.675 

 

T O T A L T -6.920.928 

 

Gitte tilsagn, ikke utbetalt: 

252080001 Næringsfond Orkdalsregionen P-400: 

Lensa/ skogpådriver:   180 000 kroner 

Strategisk næringsplan:  150 000 kroner 
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Rest sykepleierutdanning:  100 000 kroner 

 
Innvilget i 2021 , ikke bokført  
Trøndersk Matfestival et sted nær deg  52500 kroner  
 
IPR Trøndelag sørvest har i dag kr 1.153.936 i saldo på næringsfondet.  Av dette er kr 482 500 disponert i allerede 
innvilga saker.  Til disposisjon kr 671 436 .   
 
I oversikt over fond fra Skaun kommune disponerer IPR også andre fond.  Det har ikke lyktes daglig leder å finne 
dokumentasjon eller vedtekter knyttet til disse.  Det er foretatt søk i arkiv og samtaler med tidligere daglig leder og 
andre aktører.  Et av fondene er 252080004 Fond reg.utv.plan P-403  med saldo kr 182.500.  
 
I budsjett sendt fylkeskommunen var det i utgangspunktet tenkt å disponere kr 200 000 fra næringsfond.  Det foreslås at 
det arbeides videre med tilsagn fra næringslivet og arbeidsinnsats tilsvarende kr 200 000, og ikke 100 000  som 
beskrevet i budsjettet.   
 
AU foreslår for regionrådet å disponere kr 300 000  fra næringsfondet ( 252080001 Næringsfond Orkdalsregionen P-400)  
og kr 182.500 fra 252080004 Fond reg.utv.plan P-403  til prosjektet « Trøndelag som europeisk matregion» og prosjektet 
i Trøndelag sørvest.   
 
Sekretariatet arbeider med ulike løsninger for prosjektledelse, finansiering fra næringslivet og videre forankring av 
arbeidet.   
 
 
Forslag til vedtak:  
Regionrådet vedtar å disponere kr 300 000 fra næringsfondet ( 252080001 Næringsfond Orkdalsregionen P-400)  og kr 
182.500 fra 252080004 Fond reg.utv.plan P-403  til prosjektet « Trøndelag som europeisk matregion» og prosjektet i 
Trøndelag sørvest.   
 
 
Fra drøfting:  Det er flott at det foreligger oversikt over fond.  Det må vurderes om det kan opprettes disposisjonsfond.   
 
Vedtak:  
Regionrådet vedtar å disponere kr 300 000 fra næringsfondet ( 252080001 Næringsfond Orkdalsregionen P-400)  og kr 
182.500 fra 252080004 Fond reg.utv.plan P-403  til prosjektet « Trøndelag som europeisk matregion» og prosjektet i 
Trøndelag sørvest.   
 
 
 
 
Sak 26/21  Regional plan for verdiskaping  

Saksbehandler:  Kari Frøseth  
Lenke til plan som er sendt på høring: Høring Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 - Trøndelag 
fylkeskommune (trondelagfylke.no) 
Innleder på saken:  Even Ystgård,  Trøndelag Fylkeskommune  
 
Bakgrunn for saken  
Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 sammenfatter to gjeldende strategier, Forsknings- og 
utviklingsstrategi for Trøndelag 2016-2020 og Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag 2018-2021. 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/horing-regional-strategi-for-verdiskaping-i-trondelag-2022-2025/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/horing-regional-strategi-for-verdiskaping-i-trondelag-2022-2025/
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Verdiskapingsstrategien er en strategi for hele Trøndelag. Det er lagt stor vekt på medvirkning. Den brede prosessen har 
bidratt til at strategien er godt forankret i hele regionen. Verdiskapingsstrategien skal bidra til økt bærekraftig 
verdiskaping og internasjonal konkuranseevne i hele Trøndelag. Strategien prioriterer fem strategiske områder, 
Kompetanse, Forskning, utvikling og innovasjon, Omstilling til bærekraft, Attraktivitet og Samhandling. De fire 
satsingsområdene er spissede satsinger. Bioøkonomi, Opplevelser, Teknologi og Offentlig sektor er satsingsområder som 
forsterker hverandre på en god måte. De oppfyller intensjonen om at strategien skal være relevant for hele regionen. Plan 
skal konkretiseres gjennom toårige handlingsprogram.  
 
Planen er viktig for regionen med tanke på framtidig næringsutvikling og bosetting.  Regionrådet bør lage en felles 
uttalelse. Det er invitert til felles møte med kommunene i Trøndelag sørvest 15. juni.  Planen må sees i sammenheng 
strategisk næringsplan i Trøndelag sørvest.     
 
 
Behandling i AU  2. juni 2021:   
Saken oversendes regionrådet for diskusjon. Det lages felles høringsuttalelse fra regionrådet 
 
 
Forslag til vedtak:  
Det lages felles høringsuttalelse fra Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen.   Uttalelsen samordnes 
med medlemskommunene og  strategisk næringsplan  
 
Vedtak:  
Det lages felles høringsuttalelse fra Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen.   Uttalelsen samordnes 
med medlemskommunene og  strategisk næringsplan 
 
Sak 27/21  Regional plan for arealbruk   

Saksbehandler:  Kari Frøseth  
Lenke til plan som er sendt på høring: Høring Regional plan for arealbruk - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no) 
Innleder på saken:  Turid Vollmo, Trøndelag Fylkeskommune  
 
Bakgrunn for saken  
Fylkestinget i Trøndelag vedtok 29. april 2021 å sende utkast til «Regional plan for arealbruk 2021-2030. Bærekraftig og 
stedstilpasset arealpolitikk i Trøndelag» på høring (sak 34/21). Høringsutkastet og etter hvert høringssvarene mv finner 
dere på Høring Regional plan for arealbruk. Høringsfristen er 1. september 2021. 
 
Planen er viktig for regionen med tanke på framtidig næringsutvikling og bosetting.  Regionrådet bør lage en felles 
uttalelse. Administrasjonen i FK innleder på regionrådsmøtet 11. juni.  Planen må sees i sammenheng strategisk 
næringsplan i Trøndelag sørvest.     
 
Behandling i AU 2. juni  
Saken oversendes regionrådet for diskusjon. Det lages felles høringsuttalelse fra regionrådet 
 
 
Forslag til vedtak:  
Det lages felles høringsuttalelse fra Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen.   Uttalelsen samordnes 
med medlemskommunene og strategisk næringsplan  
 
Vedtak:  
Det lages felles høringsuttalelse fra Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen.   Uttalelsen samordnes 
med medlemskommunene og strategisk næringsplan  

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/horing-arealplan/
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Følgende momenter innarbeides i høringssvaret:  

IPR Trøndelag sørvest, lakseregionen er skeptisk til behovet for en regional plan for arealbruk. Styring av arealbruken er 
det viktigste elementet i det kommunale selvstyret, og dette selvstyret vil svekkes ytterligere hvis det kommer enda et 
grunnlag for innsigelse 

Fylkeskommunens rolle bør primært være knyttet til fylkeskommunens utviklingsrolle, og ikke tangere statsforvalternes 
tilsyns- og kontrollrolle. Regional plan for arealbruk må derfor være en utviklingsplan som skal bidra til en bærekraftig og 
differensiert arealbruk i Trøndelag. Trøndelag er et stort område med forskjellige utfordringer og behov. 
Trondheimsregionen mener at en plan på regionalt nivå skal være på et overordnet nivå for å håndtere 
kommuneoverskridende utfordringer og primært vektlegge fylkeskommunens egne ansvarsområder. Kommunene har 
alle arealplaner/strategier og avtaler som skal legges til grunn, og som både i form og innhold vil være viktigere enn RPA. 

Handlingsplanen bør i all hovedsak vise hvordan fylkeskommunen skal følge opp RPA gjennom konkrete tiltak, 
kollektivtilbud, prosjekter og veiledning/formidling 
 
Avtakking av Bjørn Buan for ans jobb i regionrådet i perioden 010118- 300421.  Leder Gunn Iversen Stokke foretok 
avtakking.  
 
 
Sak 28/21  Helseplattformen – 

Saksbehandler:  Line Raustein  
Dokumenter som følger saken: Bekymringsmelding fastlegenes holdning til Helseplattformen ( ettersendes)  
 
Bakgrunn for saken  
Det er tidligere vedtatt et felles innføringsløp for Helseplattformen.  Det arbeides nå med prosjektplan for videre arbeid.   
Prosjektplanen er behandlet i Helseledernettverket 27. 05 og i kommunedirektørutvalget 04.06.  Saken legges nå fram for 
regionrådet til orientering hvor hovedtrekk i prosjektplanen blir redegjort for.   
 
Forslag til vedtak:  
Regionrådet tar saken til orientering.  Det sendes en henvendelse til Helseplattformen AS vedr fastleger roller og 
oppfølging i arbeidet med implementering av Helseplattformen.  Presentasjon er vedlagt.  
 
Vedtak:  
Line Raustein innledet med en statusoppdatering.  
Regionrådet tar saken til orientering.   
 
Det sendes en henvendelse til Helseplattformen AS vedr fastleger roller og oppfølging i arbeidet med implementering av 
Helseplattformen.  Regionrådet ber i tillegg om en tilføyelse knyttet til økonomiske implikasjoner for kommunene ved 
innføring av Helseplattformen.    
 
 
 
 
Sak 29/21   Bekymringsmelding ØHD senger   

Saksbehandler: Kristin Wangen  
Dokumenter som følger saken:  Utkast bekymringsmelding  
 
Bakgrunn for saken  
Signaler fra  St Olav vedr reduksjon av antall ØHD senger ved Orkdal sykehus sommeren 2021.  
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Forslag til vedtak:  
Regionrådet lager en felles uttalelse som sendes St olav.   

 
Vedtak: 
Regionrådet lager en felles uttalelse som sendes St olav.  Det presiseres at overskrift endres til « Bekymringsmelding 
sommerstengte senger»  

 
 
 
 
 
 
Orienteringssaker:  
 
 
 
Sak 30/21   Beredskapsvakt legevakt   

Saksbehandler:  Kristin Wangen  
Dokumenter som følger saken: Referat fra arbeidsgruppens arbeid  
 
Bakgrunn for saken  

Saken ble behandlet i helseledernettverkets møte 6. april 2021.   Det ble da opprettet en arbeidsgruppe som 

skulle arbeide videre med saken.  Arbeidsgruppa ble sammensatt av Kristin Wangen (Orkland), Milly Bente 

Nørsett (Heim), Ingrid Fagerli (evt utpekt representant fra Rennebu), Renate Loktu Sandvik (Frøya). 

Oppsummering og anbefalinger fra arbeidsgruppens arbeid i vedlegg.  

Arbeidsgruppens oppsummering og anbefalinger er lagt fram for helseledernettverket og 

kommunedirektørutvalget.  

 

Forslag til vedtak:  

Regionrådet tar saken til orientering   

 

Vedtak: 

 Regionrådet tar saken til orientering   

 

Sak 31/21    Eiernettverk vannkrafteiende kommuner   

Saksbehandler: Kari Frøseth 
Dokumenter som følger saken: PP tverrpolitisk krafttak for mer rettferdig fordeling av vannkraftverdier,    Notat: 
Provenyvirkninger av skatteendringer siden 2007, PP: utvikling av skattebelastning  
 
Innleder på saken:  Oddbjørn Bang  
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Bakgrunn for saken  
 
Innspill til eiernettverk for vannkrafteiende kommuner med mål om å påvirke rammebetingelsene for næringa. Se vedlegg 
for informasjon om saken. Oddbjørn Bang innleder på saken.   
 
Forslag til vedtak:   
Saken legges fram uten forslag til vedtak   
 
 
 
Vedtak:  
Interesserte tar kontakt med Bang for oversendelse om ytterligere informasjon.  
 
AU bes forberede en sak om energisituasjonen i regionen. Dette har store konsekvenser for bla økonomi og 
naturressurser.    
 
 
 
Sak 32/ 21  Følgetjeneste gravide – status arbeidsgruppens arbeid  

Saksbehandler: Kari Frøseth 
Innleder på saken:  Mons Otnes  
 
Bakgrunn for saken: Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av St olav, Orkland kommune, Rindal kommune, Heim 
kommune og Frøya kommune.  
 
Forslag til vedtak:   
Regionrådet tar saken til orientering  
 
Vedtak:   
Regionrådet tar saken til orientering  
 
 
Sak 33/21   Diverse orienteringer  

• Desentralisert sykepleierutdanning – status ( Kari Frøseth)  
Orientering:  Det er utsendt spørreundersøkelse til dagens kull. Dette skal følges opp med intervju for å få et godt 
grunnlag for videre satsing.  
 

• Organisering av arbeid i Trøndelag sørvest ( Kari Frøseth)  
Orientering:  Det arbeides med rutiner og oversikt i en ny organisasjon.  Det er bla laget mandat for 
kommunedirektørutvalget og samarbeidsavtale/ mandat for helseledernettverket.   
 

• Nye nettsider ( Robert Ø Jakobsen)  
Orientering:  Gjennomgang av status nettsider pdd. Sekretariatet har dette som et « felles» prosjekt.  Vi mangler gode 
bilder! Tar sikte på lansering av sidene i løpet av juni.  
 

• Strategisk næringsplan/ reiselivssatsing ( Kari Frøseth)  
Orientering: Au har utsatt behandling av planen.  Planen blir tema på regionrådets møte i september 2021 
 

• Rutetilbud ATB -  behandling i AU ( Gunn Iversen Stokke)  
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Orientering:  Presentasjon av ATB i Aus møte 2 juni er vedlagt. Kommunene må selv ta kontakt med ATB om de ønsker en 
orientering.   
 
Sak 34/ 21  Kraftsituasjonen i kystkommunene ( sak kom i møtet)  

 
Ole L Haugen innleder om planleggingsprosess for utbygging av fremtidens kraftforsyning for kystområdet vårt pågår for 
fullt under ledelse av Statnett. For å sikre at regionens fremtidige behov hensyntas har ON tatt initiativ til prosjektet 
«Kystkrafta». Det er vedlagt presentasjon for dette prosjektet.   
 
Adm;  I april 2021 ble temaet spilt inn til regionrådet av Aure kommune og fulgt opp med et møte med NEAS, Tensio og 
regionens politiske og administrative ledelse.  I dette møtet ble det besluttet av kommunene måtte gi snarlig innspill på 
sine kraftbehov.  
 
 
Vedtak:  
Om kystkommunene ønsker bistand / støtte fra regionrådet i denne prosessen bes det om at de kommunene det 
gjelder lager forslag til en uttalelse / brev.   
 
 
 
 

Møte slutt 1330 , God Sommer ! 
 


