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Referat KD 4. juni 2021  
 

 

 

Referat 
  

Utvalg:  Trøndelag sørvest, kommunedirektørutvalget  
Møtested:  Bårdshaug Herregård    
Dato:   13. august   
Tidspunkt:  0900-1500  

  
 

Deltaker  Rolle  Info  

Beathe Sandvik Meland Kommunedirektør, Frøya  Til stede  

Per Øivind Sundell Kommunedirektør, 
Rennebu   

Til stede  

Petter Lindseth Kommunedirektør, 
Skaun   

Helene Øvrelid møter   

Ingvill Kvernmo Rådmann, Orkland   Til stede  

Ingjerd Astad Kommunedirektør, Hitra   Til stede  

Mons Otnes Kommunedirektør, 
Rindal   

Forfall , Sivert Dombu møtte  

Håvard Sagli Rådmann, Aure  Til stede  

Ola Morten Teigen   Kommunedirektør , Heim  Til stede  

   

Kari Frøseth  Daglig leder  Til stede  

 
I tillegg møtte følgende på sak 62/21 etter lunsj: 
  

Nils Jørgen Karlsen  Frøya kommune   

Synnøve Aukan  Hitra kommune   

Ivar Torset  Aure kommune  

Aasmund Lie  Orkland kommune  

Hildur Hestnes  Heim kommune  

Marit Bjerkås  Rennebu kommune   

John Ola Aspli  Heim kommune  

  Ståle Vaag             Næringsforeningen  
 
 
KD  55/21 – Godkjenning referat 2. juni 2021   

Referat er vedlagt.  Dette er også tidligere utsendt for godkjenning 
 
 
Vedtak:  Referat godkjennes  
 
KD 56 /21- Godkjenning av innkalling  

 
Vedtak; Innkalling godkjennes  
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Vedtak:  Innkalling godkjennes  
 
 
 
 
 
 
 
KD  57/21 –  læring fra tidligere kollegaer  

Jan – Yngvar Kiel delte erfaringer om ledelse som første punkt i programmet   
 
 
KD 58/ 21 – Helseplattformen gjennomgang av prosjektplan  

Saksbehandler: Line Raustein   
Dokumenter som følger saken.  Prosjektplan  ( er også sendt kommunene i juni 21)  
 
Bakgrunn for saken:  
Vedtak KD 4. juni  

• Prosjektplanen behandles administrativt og sendes KD i etterkant av møtet.   

• Trøndelag sørvest starter med forberedelsesaktiviteter etter anbefaling fra Helseplattformen etter 
at kommunene har gjennomført behandling om utløsing av opsjon 

• Det er et ønske at regionrådet sender en henvendelse til HP om fastlegenes rolle i arbeidet med 
Helseplattformen  

KD har bestilt en gjennomgang av prosjektplanen i møte 13. august.   Oppdatert prosjektplan er vedlagt og 
er grunnlag for diskusjon.  
 
Vedtak: Prosjektbeskrivelse godkjennes. Kommunedirektørutvalget er styringsgruppe for prosjektet og 
ber om jevnlige oppdateringer.   
 
 
KD 59/21-  Følgetjeneste gravide – status prosess med St olav  

Saksbehandler: Kari Frøseth   
Dokumenter som følger saken: Referat fra møter  
 
Bakgrunn for saken:  
Det er gjennomført 2 møter mellom Region sørvest og St olav vedr  følgetjeneste for gravide.  Saken er 
tidligere behandlet både administrativt (KD)  og politisk (AU og IPR).  
 
Vedtak:  Saken tas til orientering.  Daglig leder undersøker status på ROS analyser som skal 
gjennomføres.   
 
Det ble under saksbehandlingen reist spørsmål om kommunene også burde ha en interkommunal avtale  
knyttet til senger og utskrivningsklare pasienter.  Saken drøftes i AU og evt.  regionrådet.  
 
KD 60/21 – Høringer med frist september 2021  

Saksbehandler: Kari Frøseth 
Dokumenter som følger saken: ettersendes  
 
Regional plan for arealbruk  
Høring Regional plan for arealbruk - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no) 
Saksbehandler:  Kari Frøseth  

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/horing-arealplan/
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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 
 
 
Vedtak regionrådet 11.06.21  

 

Det lages felles høringsuttalelse fra Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen.   

Uttalelsen samordnes med medlemskommunene og strategisk næringsplan  

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 

 

Kommunene bes sende sine uttalelser til sekretariatet i regionrådet.  Høring fra regionrådet bør være 

overordnet og ta opp temaer som angår flere kommuner.  Detaljerte innspill tas av den enkelte kommune.  

 

Det er ønskelig at kommunedirektørutvalget drøfter innspill til felles uttalelse i forkant av politisk 

behandling.  

 

Vedtak:  

KDU ser ikke at utkast til uttalelse er i konflikt med kommunens uttalelser. Saken oversendes AU til 

behandling.  

 
 
 
Regional plan for verdiskaping  
Lenke til plan som er sendt på høring: Høring Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 - 
Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no) 
 
Bakgrunn for saken  
Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 sammenfatter to gjeldende strategier, 

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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Forsknings- og utviklingsstrategi for Trøndelag 2016-2020 og Strategi for innovasjon og verdiskaping 
i Trøndelag 2018-2021. 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 
 
 
Vedtak regionrådet 11. juni 2021 
Det lages felles høringsuttalelse fra Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen.   
Uttalelsen samordnes med medlemskommunene og  strategisk næringsplan 
 
Kommunene bes sende sine uttalelser til sekretariatet i regionrådet.  Høring fra regionrådet bør være 

overordnet og ta opp temaer som angår flere kommuner.  Detaljerte innspill tas av den enkelte kommune.  

 

Det er ønskelig at kommunedirektørutvalget drøfter innspill til felles uttalelse i forkant av politisk 

behandling.  

 
 
Vedtak: Saken ble ikke drøftet. Daglig leder kommer tilbake med utkast i forkant av oversendelse til FK  

 
Lunsj kl 1200 

 
 
KD 61/21 – Trøndelag som Europeisk Gastronomisk Matregionen  (1045-1100)  

Saksbehandler:  Kari Frøseth   
Dokumenter som følger saken:  Notat med ulike forslag til organiseres ettersendes   
 
Bakgrunn for saken:  
Saken er behandlet i regionrådet i juni 2021.  Det er sendt sak vedr medfinansiering til 
medlemskommunene.  Det ønskes en diskusjon i KD vedr. organisering av arbeidet med ERG i Trøndelag 
sørvest.  Trøndelag sørvest er en viktig del av Trøndelag som Gastronomisk Mathovedstad.  Regionen har 
mangfold og dyktige ressurspersoner.  Trøndelag Fylkeskommune har innvilget søknad. Vi må ta forbehold 
om kommunenes medfinansiering.  Det er nå ønskelig med en diskusjon om hvordan dette prosjektet på 
best mulig måte kan organiseres for å oppnå gode resultater.  Det er flere mulige løsninger. Notat som 
grunnlag for diskusjonen ettersendes.  
 
 
Vedtak:  Saken behandles pr epost i forkant av drøfting i AU  
 
KD 62/21-  Strategisk Næringsplan  
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Saksbehandler Kari Frøseth  
Ståle Vaag orienterer om status og framdrift  
Dokumenter som følger saken: Saksframlegg ettersendes.   
lenke til planutkast: https://indd.adobe.com/view/48bed690-636d-483c-b216-31a79392b369 
 
Bakgrunn for saken  
SNP ble sendt formannskapene i medlemskommunene til «høring» med frist 1. mai. Planen ferdigstilles nå 
med utgangspunkt dette og legges fram for regionrådet 11. juni før den sendes kommunestyrene til 
sluttbehandling.  I etterkant vedtok AU å utsette behandling av SNP til september 2021.  Saken er tidligere 
behandlet flere ganger i AU, regionrådet og kommunedirektørutvalget. Koronapandemien har ført til 
ferdigstilling er noe utsatt.  
 
Det arbeides med reiselivsstrategi i regi av Trøndelag Reiseliv. Det er planlagt en workshop i med søkelys på 
reiseliv 3. september. Det er gjennomført en kartlegging blant reiselivsaktører i regionen som skal danne 
grunnlag for workshop og strategiutvikling. Kapittel om reiseliv innarbeides i planen etter planlagt 
workshop.   Kapittel om samferdsel skal behandles i samferdselsutvalget 27. august.  
 
Bakgrunnen for dette er at det ønskes en bredere forankring av prosessen.  Det foreslås å invitere 
næringsansvarlige til møte i KD for en bred drøfting.    
 
Saken legges fram til diskusjon 13. august. Ståle Vaag innleder.  
 
Oppsummering:   
 
Ståle går igjennom SNP med kommunedirektører og næringsansvarlige i kommunene.   
 

• Tilbakemelding vedr forankring av arbeidet. Dette kan henge sammen utskifting av ansatte og 
politikere i kommunene, kommunestrukturen i regionen er endret og at prosessen har tatt lang 
tid grunnet Covid 19 

 

• Handlingsplanen blir et viktig dokument og må ha fokus framover. Her er det viktig med 
forankring. HP bør følge planen til politisk behandling.   

 

• Skal man legge opp til drøfting i felles formannskap i forkant av  utsending av planen til 
kommunene?   

 

• Det er viktig at statistikk oppdateres ?  
 

• Hva med nye kommuner i samarbeidet eks Ørland og Aure?   
 
Spørsmål og kommentarer tas med til videre drøfting i AU  
 
 
63/21- Orienteringssaker   

 

• Hjemmesider  

• Workshop reiseliv  

• Status utlysning av stilling – Utviklingsveileder Helse  

• Ørland – vedtak om å søke medlemskap i IPR Trøndelag sørvest  
 

Korte orienteringer i møtet.   

https://indd.adobe.com/view/48bed690-636d-483c-b216-31a79392b369
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Velkommen !  

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
 

orkdalsregionen.no 


