
 
 
 
 
Referat møte i rådmanns-/Kommunedirektørutvalget          

Dato:  15. januar 2021   
Sted:  Teams 
Tidspunkt: kl. 1000 - 1300 
 
Tilstede: Ingvill Kvernmo (Orkland), Sivert Dombu (Rindal) Ingjerd Astad (Hitra), Beate 
Meland(Frøya), Hege Røttereng ( Skaun) , Per Sundell (Rennebu) , Knut Haugen ( Surnadal) , 
Håvard Sagli(Aure)  
 
Forfall: Torger Aarvaag (Heim)  
 
Fra administrasjonen: Kari Frøseth, Bjørn Buan og Line Raustein  
 
 
Saker til behandling: 
 
1/21 Godkjenning av referat fra møte 13. november 2020 
Godkjennes  
 
2/21 Ny samarbeidsavtale for Orkdalsregionen 
Dokumenter som følger saken: Notat fra Risvaag  
 
Ny samarbeidsavtale ble lagt fram for regionrådet 4. desember. Følgende punkter kom som 
innspill i møtet.  
 

• Flere poengterer at det er uklarheter omkring valg og observatørroller  

• Spørsmål om lovlighet omkring prosess som fører til endringer for ansatte   

• Spørsmål om når ny avtale trer i kraft og når dagens observatører er ute av 

samarbeidet  

 
Jurist Marit Risvaag i Orkland kommune har gått igjennom dokumentet og kommentert 
innspill i vedlagte notat.    
 
Avtalen skal nå gås igjennom for å presisere de punktene som framsto som uklare.  Saken skal 
behandles i arbeidsutvalget 22. januar og i regionrådet 12. februar.  
 
Vi tar sikte på en behandling i regionrådets møte 12. februar og deretter oversende saken til 
kommunene.   
 
Et utkast med forslag til nye formuleringer sendes forumet før møtet på fredag. 
 

https://orkdalsregionen.no/


Mandat helselederforum og kontorkommuneavtale revideres som følge av den nye 
samarbeidsavtalen.   
 
Vedtak:  
Nytt utkast legges fram for regionrådet 12. februar 
 
 
3/21 Erfaringsutveksling og håndtering av Koronasituasjonen  
Dokumenter som følger saken: Referat fra ekstraordinært regionrådsmøte 5. januar 2021 
 
Kommunene har erfart koronapandemien ulikt, men de som har hatt større utbrudd uttrykte lettelse 
over å motta støtte fra nabokommuner. Flere kommuner har formalisert samarbeid som del av 
beredskapsplanlegging. I fellesskap ble det uttrykt vilje til å stille opp for hverandre ved behov. Det er 
optimisme knyttet til mer kontroll oversituasjonen når kommunene blir gjennomvaksinert, trolig i 
løpet av første halvår 2021.  
 
Oppfølging:  
Etter forslag fra Ingvill Kvernmo vil kommunene arbeide videre med deling av erfaringer fra 
pandemien inkludert evaluering ved et senere møte. Statsforvalteren inviteres til møtet.  

 
 
4/ 21 Helseplattformen v/ Line W. Raustein, innføringsleder  
Dokumenter som følger saken: kopi av modell for kostnadsestimering,  
Presentasjon kommunedirektørforum 2201, saksframlegg vedtak om å løse ut opsjon for 
kommunene, Styringsdokument prosjekt for opsjonskommunen 
 
Til møtet var det sendt ut materiale som underlag for status for prosjektet.  
Ved inngangen til 2020 uttrykte kommunene støtte til å følge et felles løp for forberedelser til politisk 
behandling av utløsing av opsjonsavtale i løpet av første halvår 2020.  I løpet av 2020 viste det seg at 
den opprinnelige framdriftsplanen måtte flyttes ut i tid. I desember kom det fram at utsettelsen blir 6 
måneder for de som ønsker raskest mulig innføring av løsningen. Det innebærer at kommunene i 
sørlige Trøndelag nå må tiltre en intensjonsavtale innen inngangen til mai 2021 for å delta i første 
felles innføringsløp (PD1). Endelig og forpliktende avtale må i dette løpet signeres innen november 
2021.Alternativet vil være å ta del i et kommende suppleringsløp (SW1) som vil komme på et senere 
tidspunkt. 
 
Indre Fosen og Kristiansund kommune har nylig besluttet å utløse opsjonsavtalen innenfor bestemte 
forutsetninger. I disse kommunene viste det seg at saken passerte kommunestyret nokså greit. Det 
ble bl a begrunnet i gode forberedelser. Hitra og Orkland vurderer å avvente situasjonen på grunn av 
risiko og ubesvarte spørsmål. Surnadal arbeider sammen med kommunene på Nordmøre om å slutte 
seg til deres prosjektløp, som kommer på et senere tidspunkt.  
 
Det oppdrag som er tildelt prosjektstilling som Regional innføringsleder innebærer å følge 
innføringsaktivitetene sammen med resten av kommuneregionene i Midt-Norge, og understøtte PD1 
for Orkdalsregionen. Kommuner som velger å avvente, bør likevel følge de felles aktiviteter som skjer 
i regi av regional innføringsleder framover.  
 
Prosjektleder for opsjonskommunene i Helseplattformen as, Kristina Gjerde, vil ha som 
hovedoppgave å følge opp opsjonskommunene og lede sekretariatet for Samarbeidsrådet framover. 



Hun har besøkt de fleste kommunene i Orkdalsregionen i forbindelse med en 
kostnadsberegningsmodell for innføring og drift av Helseplattformen. 
 
Vår regionale innføringsleder har gitt kommunene i oppdrag å oversende en status over egne 
forberedelser, og de fleste kommuner har nettopp rapportert at de er i rute. Likevel gjenstår en del 
spørsmål for flere kommunedirektører. Det ble derfor foreslått å arrangere en snarlig samling for 
kommunedirektørene. 
 
Oppfølging: 

1) Regional innføringsleder og sekretariatet forbereder en snarlig workshop med 
kommunedirektørene og lokal innføringsleder som målgruppe. Sekretariatet og leder for 
kommunedirektørforum avklarer tid og ramme for en slik workshop. 

2) Kommunedirektørene oppfordres til å melde inn problemstillinger til Samarbeidsrådet for 
Helseplattformen, enten via sekretær Kristina Gjerde eller sekretariatet for 
Helsesamarbeidet v/Bjørn Buan.  
 

 
 

5/21 Status og planer for legevaktsamarbeidet er en gjensidig forventningsavklaring med St 
Olavs, som har uttrykt ønske om en årlig bestilling v / Bjørn Buan  
 
På grunnlag av forberedelsene til avtaleinngåelsen med St Olavs om felles akuttenhet, og fra 
erfaringene fra 2020, ble spørsmålet om forventningene til St Olavs for 2021 diskutert i siste 
helselederforum.  
 
Oppfølging:  
Orkland vil utarbeide et bestillerdokument før påske, og vil om nødvendig henvende seg til 
Helselederforumet for bistand/kommentar. 

 
6/ 21 Desentralisert Sykepleieutdanning, veien videre v/ Bjørn Buan  
 
NTNU har signalisert at det ikke vil bli igangsatt en videreføring av tilbudet om desentralisert 
sykepleierutdanning i Orkdalsregionen høsten 2021. AU arbeider med dette spørsmålet, og Ingvill K 
og Bjørn B utreder spørsmålet. 
 
I Helselederforum rapporteres at sykepleierrekrutteringen per i dag ikke er kritisk. Det fører ikke til 
brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Enkelte kommuner (Rennebu) har registrert gode søkertall på 
sykepleierstillinger i det siste. Fosen vil få i gang et desentralisert deltids utdanningstilbud i 
samarbeid med Nord-universitetet og Helse Nord-Trøndelag fra høsten 2021. Også Surnadal kan 
berette om et slikt tilbud fra Høyskolen i Molde.  
  
Oppfølging: 
Sekretariatet samarbeider med leder for kommunedirektørforum om videre dialog med NTNU.  
Sekretariatet lager en skisse til evaluering av erfaringer og motivasjon for videre arbeid i 
kommunehelsetjenesten hos avslutningskandidatene ved studiestedene i Orkdalsregionen for 2021. 

 
 
 
 
 
 



 
7/21 Pilot statens hus i Orkland- forventinger fra Regionrådet v/ Ingvill Kvernmo  
Orientering om etablering av Statens Hus i Orkland v/ Ingvill Kvernmo. 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/orkland-blir-pilot-i-nye-statens-hus/id2724422/ 
Statlige arbeidsplasser til regionen og muligheter for regionalt samarbeid.  
 
 
8/ 21 2000 arbeidsplasser til Orkdalsregionen – regionens arbeid med lokasjoner for 
Panasonic, Equinor og Hydros virksomhet, orientering v/ Kari Frøseth  
 
Dokumenter som følger saken: Orientering og invitasjon til å melde interesse om mulige 
tomter 
 
Panasonic, Equinor og Hydro har nylig inngått et strategisk samarbeid for å undersøke 
mulighetene for en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet. Fram til 
sommeren 2021 skal selskapene vurdere markedet for litiumbatterier i Europa, og et mulig 
prosjekt for en bærekraftig batterivirksomhet lokalisert i Norge.   
 
Ordførere i Orkdalsregionen hadde torsdag 7. januar et møte hvor de ble enige om at de 
skulle undersøke muligheten for lokasjoner i Orkdalsregionen.  Dette skal følges opp med nytt 
møte 14. januar.   
 
Fra orienteringen  
Kari Frøseth orienterer om regionrådets rolle i dette arbeidet.  Det er påpekes at den faglige 
jobben med kravspesifikasjonen gjøres i den enkelte kommune.  Regionrådet lager notat som 
er felles for regionen og som legges ved søknadene.  Det er viktig å tenke på roller, også når 
ting skal skje raskt.   
 
 
 9/21 Diverse orienteringer fra sekretariatet  

• Involvering av kompetanse i kommunene i plan og utviklingsarbeid  
 
Informasjon om utarbeidelse av nettsider for Orkdalsregionen og behov for diskusjon med 
kommunikasjonsavdelinger i kommunene  
 
Informasjon om behov for involvering av kommunenes næringsavdelinger i forbindelse med 
SNP  
 
 
 
Referent 
 
Kari Frøseth/ Bjørn Buan / Line Raustein  
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/orkland-blir-pilot-i-nye-statens-hus/id2724422/

