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Referat   

 

REGIONRÅDSMØTE_______________________________ 

Tid: 12.februar 2021 kl 1000-1400 

Sted: Teams  

Tilstede/ ikke tilstede:   

Kommune Navn på representanter  Epost representanter  Tilstede  x / Ikke tilstede  

Frøya  Kristin Strømskag, ordfører  Kristinfurunes.stromskag@froya.komm
une.no 

Knut Arne Strømøy møter for 
Strømskag  

 Geir Meland  geir.meland@froya.kommune.no  

 Beate S. Meland, 
kommunedirektør 

Beathe.Sandvik.Meland@froya.kommu
ne.no 

Roger Antonsen møter for Meland  

Hitra  Ole Haugen, ordfører  Ole.Laurits.Haugen@hitra.kommune.n
o 

x 

 Lars P Hammerstad Lars.peder.hammerstad@hitra.kommu
ne.no 

x 

 Ingjerd Astad, 
kommunedirektør 

Ingjerd.astad@hitra.kommune.no x 

Orkland Oddbjørn Bang, ordfører  Oddbjorn.bang@orkdal.kommune.no X – leder møtet fra kl 1200 

 Anne Mari Svinsaas svinsaas@outlook.com Forfall  

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

Heim Odd Jarle Svanem, ordfører  odd.jarle.svanem@hemne.kommune.n
o 

x 

 Tora Vaagan Hofset post@hnf.no x 

 Torger Aarvaag, 
kommunedirektør  

torger.aarvaag@hemne.kommune.no x 

Skaun Gunn Iversen Stokke, 
ordfører  

Gunn.Iversen.Stokke@skaun.kommun
e.no 

X – tilstede fram til 1200  

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

 Hege Røttereng, konst. 
Kommunedirektør  

hege.rottereng@skaun.kommune.no x 

Rindal  Vibeke Langli, ordfører  vibeke.langli@rindal.kommune.no x 

 Line Therese Flåtten  line.therese.flatten@rindal.kommune.
no 

x 

 Sivert Dombu konst. 
kommunedirektør 

sivert.dombu@rindal.kommune.no Mons Otnes, møter, ny 
kommunedirektør. Dombu deltar på 
deler av møtet.   

Aure Hanne Berit Brekken, 
ordfører 

Hanne.berit.brekken@aure.kommune.
no 

x 

 Håvard Sagli, Rådmann  Haavard.sagli@aure.kommune.no x 

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

 Per Ø. Sundell, 
kommunedirektør 

Per.sundell@rennebu.kommune.no x 

https://orkdalsregionen.no/
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Tillitsvalgt
e:  

Bente Fagerli, Meldal 
kommune  

Bente.fagerli@orkland.kommune.no Forfall  

 Astrid Bakken, Rindal 
kommune           

astrid.bakken@rindal.kommune.no Forfall  

    

 Observatører   

Ørland Tom Myrvold, ordfører Tom.myrvold@orland.kommune.no Forfall  

 Emil Raaen, 
kommunedirektør  

Emil.raaen@orland.kommune.no Forfall  

Surnadal  Margrethe Svinvik, ordfører margrethe.svinvik@surnadal.kommun
e.no 

x 

 Knut Haugen, 
kommunedirektør  

Knut.haugen@surnadal.kommune.no  x 

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 

x 

 Anniken K Haraldsen (adm)  annikken.kjaer.haraldsen@ks.no Eva Lauglo møter fra adm KS  

SF Frode Rabben fmtflra@fylkesmannen.no x 

    

 Sekretariatet   

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

 Bjørn Buan, daglig leder 
Helse 

Bjorn.buan@skaun.kommune.no x 

 Line Wigdahl Raustein, 
innføringsleder 
Helseplattformen 

Line.Raustein@orkland.kommune.no Sak 7  

 Robert Ø Jakobsen, 
utviklingsleder Orkdal Øy 
samarbeidet  

Robert.Oyum-
Jakobsen@orkdalsregionen.no 

Sak 9  

 Liv Ågot Hågensen, 
kreftkoordinator 

Liv.Agot.Hagensen@skaun.kommune.n
o 

x  

mailto:Bente.fagerli@orkland.kommune.no
mailto:astrid.bakken@rindal.kommune.no
mailto:Emil.raaen@orland
mailto:margrethe.svinvik@surnadal.kommune.no
mailto:margrethe.svinvik@surnadal.kommune.no
mailto:Knut.haugen@surnadal.kommune.no
mailto:jorid.oliv.jagtoyen@melhus
mailto:Bjorn.buan@skaun.kommune.no
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Referat   

 

REGIONRÅDSMØTE_______________________________ 

Tid: Fredag 12. februar 2021- 1000-1400 

Sted: Teams  

 

Saksliste  

Saksnr.:   Saksnavn: 
 
Sak 1/21 1000 - 1005  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sak 2/21  1005 - 1010 Gjennomgang og godkjenning av vedlagt referat pr 04.12.20  
 
Sak 3/ 21 Batterifabrikk til Orkdalsregionen (1015-1130)  

Saksbehandler: Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken: Felles notat fra ordførere i Orkdalsregionen  
Rolf Jarle Aaberg fra prosess21 deltar på saken  
Christian Hemmingsen fra Innovasjon Norge deltar på saken  
 
Bakgrunn for saken:  
Regionrådet i Orkdalsregionen har utarbeidet en beskrivelse over regionens fortrinn. Kommunene har selv utarbeidet 

forslag til lokasjoner for batterifabrikken etter de kravspesifikasjoner som foreligger.  

Høsten 2020 la prosess21s ekspertgruppe fram rapporten vertskapsattraktivitet  «Ekspertgruppen for 
Vertskapsattraktivitet har som mandat å utrede muligheter for å styrke Norges konkurranseevne når det gjelder å 
trekke til seg nyinvesteringer, nyetableringer og nye arbeidsplasser innen prosessindustri og tilknyttede verdikjeder, 
samt legge fram tiltak som gjør Norge attraktivt for framtidens globale prosessindustri» Vertskapsattraktivitet handler 
om å være en attraktiv lokalisering for næringsvirksomhet.   
 
Rolf Jarle Aaberg har ledet prosess 21 `s ekspertgruppe om vertskapsattraktivitet. Han vil innlede om rapportens 
konklusjoner.  Videre er kommunene utfordret til å oppsummere sine prosesser fram til leveranse av lokasjoner.  
 
Kort orientering fra kommunene:  

https://orkdalsregionen.no/
https://www.prosess21.no/contentassets/3dc454f8d67b4f8d8de8cc617172d3ca/200827-prosess21-vertskapsattraktivitet-endelig.pdf
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Kommunene som har vært involvert i prosessen orienterer kort fra sitt arbeid.   Det er lagt ned mye arbeid i kommunen 
i denne prosessen med relativt kort tidsfrist.   Det er sendt inn totalt 18 forslag til lokasjoner i Trøndelag og om lag 80 
på landsbasis.  I Orkdalsregionen sendte kommunene Orkland, Heim, Frøya, Hitra, Skaun, Rennebu og Aure inn tilbud 
på lokasjoner.  
 
Vedtak: Saken tas til orientering  
 
 
 
 
 
 
Sak 4/21 Interkommunalt politisk råd – samarbeidsavtale og kontoravtale (1130-1145)  
Saksbehandler: Arbeidsgruppe / Kari Frøseth  
 
Dokumenter som følger saken:   
Samarbeidsavtale for Interkommunalt politiske råd – Trøndelag sør-vest  
Kontoravtale / vertskommuneavtale Interkommunalt politisk råd- Trøndelag sør-vest 
Notat fra Marit Risvaag med bakgrunn i vedtak fra regionrådsmøtet 4. desember 2020  
Forslag til saksframlegg for behandling i kommunene  

BAKGRUNN FOR SAKEN 

 

Som følge av ny kommunelov er det utarbeidet utkast til ny samarbeidsavtale for Interkommunal politisk råd for 

Orkdalsregionen, denne erstatter tidligere vedtekter for Regionrådet i Orkdalsregionen. Regionrådet har også bestilt en 

gjennomgang av Avtale om interkommunalt samarbeid og kontoravtale samt et organisasjonskart som tydeliggjør 

regionrådets arbeid.   

En arbeidsgruppe bestående av Ingvill Kvernmo (leder), Marit Risvaag (jurist i Orkland kommune), Jan-Yngvar Kiel 

(kommunedirektør i Skaun kommune/ kontorkommune) og Liv Darell (Orkdalsregionen) har arbeidet med avtalene.  

Saken er tidligere behandlet i regionrådet i juni, oktober og desember 2020.   

Arbeidsgruppen har fulgt opp vedtak fra desember 2020 i vedlagte avtaler og notat.  

Vedtak regionrådet 4. desember 2020 

• Regionrådets for Orkdalsregionen endrer navn til Interkommunalt politisk råd Trøndelag sør- vest- lakseregionen 
jfr. sak 26/20  

• Samarbeidsavtalen sendes tilbake til arbeidsgruppen som arbeider videre med innspill som kom fram i møtet. 
Samarbeidsavtalen og forslag til videre prosess legges fram for regionrådet 12. februar 2021.  

• Vedtekter for næringsfond oversendes kommunene etter behandling i kommunedirektørgruppen i januar 2021 

• Arbeidsgruppen arbeider videre med mandat for helselederforum og kompetansenettverket for oppvekst 
 

Vedtak Au 26. januar 2021  
 

• Samarbeidsavtale legges fram for regionrådet 12. februar 

• AU ber om at det presiseres at kun en politisk representant, fortrinnsvis ordfører har stemmerett som valgt 
medlem til representantskapet.  Andre politikere kan delta, men kan ikke velges inn i representantskapet.   
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Forslag til vedtak i regionrådet 12. februar 2021 

• Regionrådet vedtar utkast til Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sør-vest. 

Samarbeidsavtalen sendes kommunene for behandling.   

• Regionrådet vedtar utkast til Kontoravtale / vertskommuneavtale for Interkommunalt politisk råd- Trøndelag sør-

vest sendes kommunene for behandling. 

• Kommunene bes ta stilling til nytt navn på regionen som ble vedtatt 4. desember.   Nytt navn på samarbeidet er 
«interkommunalt politisk råd Trøndelag sør-vest- Lakseregionen.  

 

1. april settes om frist for behandling i kommunene  

Avtalene over og navneendring sluttbehandles i regionrådets møte i april 2021 

Det utarbeides felles saksframlegg før oversendelse til kommunene 

 

Fra behandlingen 12. februar: 

Valg:  

Spørsmål om valg og om hvem som kan velges.  Dette svares ut i møtet ved å vise til kommuneloven som ikke åpner opp 

for at de kan stå i vedtektene at f eks ordfører skal velges. Jfr. Kommuneloven så er det kommunestyrene som skal velge 

representanter.  I paragraf 5 hvor valg er omtalt står det derfor «fortrinnsvis ordfører»  

Navn:  

Avtalene må språkvaskes sånn at riktig navn på regionen er konsekvent  

 

Observatører: 

 Ny kommunelov gir ikke anledning til å oppnevne observatører. Dette utelukker ikke at kommunene kan velge å ta med 

flere politikere i møtene med møte og talerett eller at det kan delta gjester fra Statsforvalter, Fylkeskommune, KS mfl. 

Møtene er åpne.   

 

Vedtak i regionrådet 12. februar 2021 

• Innspill fra saksbehandling i regionrådet 12 februar innarbeides i avtalene.   

• Regionrådet vedtar utkast til Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag sør-vest. 

Samarbeidsavtalen sendes kommunene for behandling.   

• Regionrådet vedtar utkast til Kontoravtale / vertskommuneavtale for Interkommunalt politisk råd- Trøndelag sør-

vest sendes kommunene for behandling. 

• Kommunene bes ta stilling til nytt navn på regionen som ble vedtatt 4. desember.   Nytt navn på samarbeidet er 
«interkommunalt politisk råd Trøndelag sør-vest- Lakseregionen.  

 

1. april settes om frist for behandling i kommunene  

Avtalene over og navneendring sluttbehandles i regionrådets møte i april 2021 

Det utarbeides felles saksframlegg før oversendelse til kommunene 
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5/21 Reiselivssatsing og SNP i Orkdalsregionen (1145-1200)  

Saksbehandler: Kari Frøseth  

Dokumenter som følger saken: Notat jfr. bestilling i regionrådsmøtet 4. desember 2020, framdriftsplan SNP  

SNP  

Bakgrunn for saken  

I regionrådsmøtet 8. og 9.  oktober 2020 ble det vedtatt å utsette arbeidsfristen for strategisk næringsplan til 1. juni 2021.  

Daglig leder har hatt møte med næringsforeningen for å følge opp vedtaket. Det foreligger nå en plan for framdrift våren 

2021. Utsettelse henger sammen med koronasituasjonen. Utarbeidelse av strategier krever involvering og samhandling. 

Dette har vært vanskelig det siste året. En rekke regionale planer er under utarbeidelse samt at det er under utarbeidelse 

en SNP for Trondheimsregionen. Dette må sees i sammenheng med vårt arbeid med strategisk næringsplan. Det 

organiseres nå møter digital som samler aktører innen de ulike strategiområdene i SNP. Sekretariatet i Orkdalsregionen 

har jevnlige statusmøter med næringsforeningen.  

Det ble høsten 2019 bevilget inntil kr 200 000 til arbeidet med SNP for Orkdalsregionen. Kr 100 000 ble gitt som tilskudd 

til Orkland Næringsforening for prosjektledelse for planen. Kr 100 000 er bevilget til Orkdalsregionen for å dekke utgifter 

til møter, seminarer mm.  

 

Reiselivssatsing  

Bakgrunn for saken  

I regionrådsmøtet 4. desember ble det vedtatt at det skulle lages et notat om reiselivssatsingen i regionen. Daglig leder 

har hatt møte med Trøndelag reiseliv for å følge opp vedtaket. Reiselivsatsning er også drøftet med næringsforeningen. 

Det er naturlig at en reiselivssatsing for Orkdalsregionen blir en del lav arbeidet med SNP.  Det foreslås derfor at 

Trøndelag Reiseliv fasiliteter en workshop med dette som tema som en del av arbeider med revisjon av SNP.   Det foreslås 

videre at denne workshopen gjennomføres i månedsskifte mars /april som et fysisk arrangement. Det skal i forkant av 

dette arrangementet sendes ut en «Quest back» til reiselivsaktører i regionen.  Trøndelag Vil som del av tilbudet bidra i 

gjennomføringen av dette.   

Det er flere stikkord som er aktuelle for en workshop bla. Identitetsbygging gjennom lakseregionen, konsekvenser for 

reiselivet i regionen som følge av pandemien, globalt marked for reiseliv i regionen mm.  Det er en fordel om 

samarbeidsavtaler og nytt navn på regionen foreligger når workshop gjennomføres.   

Trøndelag reiseliv vil i samarbeid med daglig leder lage et grunnlagsnotat for workshop som legges fram for regionrådet 

12. februar.  Notat vil være et grunnlag for å gjennomføre workshop.  

Vedtak AU 26. januar  

1. AU tar ny framdriftsplan for arbeidet med SNP til orientering  

2. Notat utarbeidet i samarbeid med Trøndelag reiseliv legges fram for regionrådet 12. februar   
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3. Det gjennomføres en workshop som en del av arbeidet med SNP med søkelys på reiseliv. Trøndelag reiseliv får i 

oppdrag å organisere en workshop. Kostnad jfr. tilbud kr 25 000 som inkluderer, forarbeid, gjennomføring og 

etterarbeid Workshop samt spørreundersøkelse i forkant.  Kostander til workshop dekkes over næringsfond 

(allerede bevilget til SNP oktober 2018)  

 
Forslag til vedtak regionrådet 12. februar 2021 
Regionrådet støtter AU s vedtak i saken  
 
Vedtak:  
Regionrådet støtter AU s vedtak i saken  
 
 
1200-1230: Pause  
 
 
 
 
6/21 Ny samarbeidsavtale mellom kommunene og St. Olav- valg til politisk samarbeidsutvalg (1230-1245)  
Saksbehandler: Bjørn Buan  

Dokumenter som følger saken: Kart Helsenettverk Trøndelag, epost til ordførere vedr oppnevning av representant til PSU, 
Samarbeidsavtale med underliggende Retningslinjer mellom St Olavs hospital HF og kommuner i opptaksområdet og 
Saksfremlegg som kan benyttes (likelydende sendt alle kommuner) 

Forslag til vedtak: Saken legges fram uten innstilling 
 
Saksbehandling i møtet:   
Ny samarbeidsavtale mellom kommunene i opptaksområdet til St Olavs hospital er lagt fram til politisk behandling i 
kommunene. Avtaledokumentet som har vært sendt ut har allerede vært behandlet og godkjent i styret for St Olavs 
hospital. Ny avtale skal tre i kraft fra 1. mars 2021. Fylkesstyret i KS skal oppnevne medlemmer i politisk 
samarbeidsutvalg (PSU) i sitt møte 1. mars. Kommunene er invitert til å fremme kandidater til PSU. Saken ble lagt fram 
uten forslag til vedtak. 
 
Til å representere kommunene ble det fremmet forslag fra Hitra om ordfører Kristin Strømskag som fast representant 
for valgperioden. Fra Rindal ble det fremmet forslag om ordfører Margrethe Svinvik i Surnadal som fast representant for 
valgperioden.   
 
Kommuner som tegner samarbeidsavtale med St Olavs Hospital, deltok i avstemningen. 
 
Vedtak - Valg: 
Ordfører Kristin Strømskag ble enstemmig innstilt som fast deltaker i PSU 
Ordfører Margrethe Svinvik ble enstemmig innstilt som vararepresentant i PSU 
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7/ 21 Helseplattformen: Status for innføringsløp og beslutninger i Orkdalsregionen (1245-1305) 

Dokumenter som følger saken: Notat Innstilling om videreføring av forberedelser mot Helseplattformen i kommunene i 
Orkdalsregionen 
Saksbehandler: Bjørn Buan og Line Raustein  
 

Bakgrunn  

Helseplattformen er Midt-Norges løsning for «En innbygger – en journal». Prosjektet med utskifting av eksisterende 

pasientjournalsystem ved sykehusene startet i 2012 og ble utvidet til å omfatte kommunene i 2015 gjennom en 

samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og Helse Midt-Norge. I 2016 fikk kommunene tilbud om å tiltre en 

opsjonsavtale om tilgangsrettigheter til pasientjournalløsningen.  Alle kommuner i Midt-Norge inngikk opsjonsavtale med 

Helse Midt-Norge. Etter en større anbudskonkurranse ble leverandør ble valgt i 2018. I 2019 ble selskapet 

Helseplattformen as stiftet med Helse Midt-Norge og Trondheim kommune som eiere. Siden 2016 har kommunene vært 

representert samlet overfor Helseplattformen gjennom Samarbeidsrådet, et strategisk utvalg av 

rådmenn/kommunedirektører fra 10-12 kommuner, samt tre fagpersoner nominert av KS i Trøndelag og Møre og 

Romsdal.  Bjørn Buan er valgt som fagperson for sørlige Trøndelag inn i rådet.  Samarbeidsrådet har i særlig grad bidratt til 

utforming av kontraktinnhold samsvar med kommunenes interesser, og til framstilling av en mal for saksframlegg for 

politisk behandling i kommunene. Trondheim kommune har vært spydspiss blant kommunene i dette arbeidet. 

Samarbeidsrådet opprettet tidlig en faglig gruppe med en representant fra hver kommuneregion, en regional 

innføringsleder. Stillingen ærlig ble finansiert gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Line Raustein ble tilsatt for 

Orkdalsregionen i 2019 med bakgrunn som kommunalsjef i tidligere Agdenes kommune. Hennes stilling er i dag 80 

prosent lønnet gjennom Orkdalsregionen med de statlige skjønnsmidlene. Kommunene har avtalt å sikre finansering fram 

til sommeren 2022, i tråd med den plan som gjaldt for igangsetting av drift/» Go live» av den nye løsningen. 

Se vedlegg for mer informasjon om saken 

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. 

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.  
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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.  
 

 
8/21: Desentralisert sykepleieutdanning (1305-1320)  

Saksbehandler: Ingvill Kvernmo  
 
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. 
 
Forslag til vedtak:   
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.  
 
 
I diskusjonen framkom entydig støtte til å videreføre utredning og forberedelser til et nytt desentralisert studietilbud. 
 
 
Vedtak:  
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.  
 
 
9/21 1320- 1350 – Orkdal/Øy – et kompetansenettverk om utvikling - i utvikling.  

Orientering ved Robert Øyum-Jakobsen, utviklingsleder Orkdal -Øy 
 
Presentasjon legges ved referatet 
 
Vedtak:   
Saken tas til orientering  
 
1330 Møtet over  
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