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MØTEINNKALLING  

 

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

Tid: 16. april 2021 

Sted: Teams, 1000-1400  

Innkalling sendt til: 

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

Frøya  Kristin Strømskag, ordfører  Kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no Til stede  

 Geir Meland  geir.meland@froya.kommune.no Til stede  

 Beate S. Meland, 
kommunedirektør 

Beathe.Sandvik.Meland@froya.kommune.no Til stede  

Hitra  Ole Haugen, ordfører  Ole.Laurits.Haugen@hitra.kommune.no Ikke til stede - Ida Broholm møtte som vara  

 Sigrid Helen Hansen   Til stede  

 Ingjerd Astad, kommunedirektør Ingjerd.astad@hitra.kommune.no Til stede  

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

 Anne Mari Svinsaas svinsaas@outlook.com Til stede  

 Ingvill Kvernmo, rådmann   Ingvill.kvernmo@orkland.kommune.no Til stede  

Heim Odd Jarle Svanem, ordfører  odd.jarle.svanem@heim.kommune  Til stede  

 Tora Vaagan Hofset torhofse2@trondelagfylke.no Til stede  

 Anita Oterholm konst.  
kommunedirektør  

anita.oterholm@heim.kommune.no   Til stede  

Skaun Gunn Iversen Stokke, ordfører  Gunn.Iversen.Stokke@skaun.kommune.no Til stede  

 Siri Grøttjord  siri.grottjord@skaun.kommune.no Til stede  

 Petter Lindseth  Petter.lindseth@skaun.kommune.no Til stede  

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

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

 Mons Otnes  Mons.otnes@rindal.kommune.no Til stede  

Aure Hanne Berit Brekken, ordfører Hanne.berit.brekken@aure.kommune.no Til stede  

 Håvard Sagli, Rådmann  Haavard.sagli@aure.kommune.no Til stede  

Rennebu Ola Øye, ordfører Ola.oie@rennebu.kommune.no Til stede  

 Per Ø. Sundell, kommunedirektør Per.sundell@rennebu.kommune.no Til stede  

Tillitsvalgte:  Bente Fagerli, Meldal kommune  Bente.fagerli@orkland.kommune.no Ikke til stede  

 Astrid Bakken, Rindal kommune           astrid.bakken@rindal.kommune.no Til stede  

    

 Observatører   

Ørland Tom Myrvold, ordfører Tom.myrvold@orland.kommune.no Ikke til stede  

 Emil Raaen, kommunedirektør  Emil.raaen@orland.kommune.no Ikke til stede  

Surnadal  Margrethe Svinvik, ordfører margrethe.svinvik@surnadal.kommune.no Til stede  

 Knut Haugen, kommunedirektør  Knut.haugen@surnadal.kommune.no  Til stede  

TRFK Bjørn Iversen  bjoiv@trondelagfylke.no Ikke til stede  

 Jan Grønningen jangron@trondelagfylke.no Til stede  

 John Tore Vik (adm)  johvi@trondelagfylke.no Til stede  

KS Jorid oliv Jagtøyen jorid.oliv.jagtoyen@melhus.kommune.no Ikke til stede  

 Anniken K Haraldsen (adm)  annikken.kjaer.haraldsen@ks.no Ikke til stede  

 Eva Lauglo Eva.lauglo@ks.no Til stede  
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Frank Jensen, til stede på sak 12/21  

 

Referat  

Saksnr.:   Saksnavn: 
 
Sak 10/21 1000 - 1005  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: vedtatt  
 

 
Sak 11/21  1005 - 1010 Gjennomgang og godkjenning av vedlagt referat pr 12.02.21   
 
Vedtak: vedtatt  

 
Sak 12/21  NIVI Analyse - Interkommunalt samarbeid i Trøndelag – Region Trøndelag sørvest- muligheter og 

utfordringer (1015-1100)  

Saksbehandler Kari Frøseth  

Frank Jenssen, Statsforvalteren innleder på saken  

Dokumenter som følger saken:   

http://www.nivianalyse.no/wp-content/uploads/2021/02/NIVI-Rapport-2021_1-Interkommunalt-samarbeid-i-

Trondelag-.pdf 

Bakgrunn for saken:  

Rapporten er tidligere presentert bla på Arena Trøndelag. Regionrådet ønsker en gjennomgang av rapporten i et 

perspektiv tilpasset «Trøndelag sørvest».  Det har vært en omfattende endring i kommunestruktur i regionen.  Regionen 

har i dag flere ulike interkommunale samarbeid på flere tjenesteområder.  Hvilke områder bør man arbeide med i 

framtiden og hva bør prioriteres?  

 

NIVI rapporten med vekt på situasjonen i region sørvest ble gjennomgått.  
 
Jenssen stilte som avslutning av sin innledning tre spørsmål:   
  
1. På hvilke områder ser dere behov for styrket samarbeid?  

SF Frode Rabben fmtflra@fylkesmannen.no Til stede  

    

 Sekretariatet   

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

 Bjørn Buan, daglig leder Helse Bjorn.buan@skaun.kommune.no Til stede  

 Line Wigdahl Raustein, 
innføringsleder Helseplattformen 

Line.Raustein@orkland.kommune.no Til stede  

 Robert Ø Jakobsen, 
utviklingsleder Orkdal Øy 
samarbeidet  

Robert.Oyum-Jakobsen@orkdalsregionen.no Til stede  

 Liv Ågot Hågensen, 
kreftkoordinator 

Liv.Agot.Hagensen@skaun.kommune.no Ikke til stede  

http://www.nivianalyse.no/wp-content/uploads/2021/02/NIVI-Rapport-2021_1-Interkommunalt-samarbeid-i-Trondelag-.pdf
http://www.nivianalyse.no/wp-content/uploads/2021/02/NIVI-Rapport-2021_1-Interkommunalt-samarbeid-i-Trondelag-.pdf
mailto:Bjorn.buan@skaun.kommune.no
mailto:Robert.Oyum-Jakobsen@orkdalsregionen
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2. Erfaringer med organisering og innhold i dagens samarbeid?  
3. Hvordan ha god styring på samarbeid? • Kvalitetsmessig, økonomisk, folkevalgt forankring  
4. Hvilke tanker har dere om kommunens samfunnsutviklingsrolle og interkommunalt samarbeid? 
 
 
 
Vedtak:  
Sekretariatet forbereder en sak hvor kommunene kan reflektere / svare på spørsmålene. Saken settes på dagorden på 
regionrådsmøtet 11. juni.  
 
 
Sak 13/ 21 Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, Lakseregionen (1100-1120)  

Saksbehandler: Kari Frøseth /Marit Risvaag / arbeidsgruppe  
Dokumenter som følger saken: felles saksframlegg – valg av medlemmer til interkommunalt politisk råd  
 
Bakgrunn for saken:  
Viser til vedtak i regionrådet 4. 12. 20 og 12.02.21. Saken er behandlet i flere møter i 2020.   
 
Samarbeidsavtalen gjøres gjeldene når alle kommuner har fattet likelydende vedtak.  Det foreligger pr 9. april 
likelydende vedtak i alle medlemskommuner.  
 
Oversikt over politisk behandling i kommunestyrene:   
 
7. april: Orkland kommune 
8. april: Heim kommune 
11. mars Skaun kommune 
25 mars: Frøya kommune 
18.mars: Hitra kommune 
23.mars: Rindal kommune 
25.mars: Aure kommune 
11 mars: Rennebu kommune 
 
Det foreligger likelydende vedtak fra behandlingen.  
 
Daglig leder har dialog med kontorkommunen om implementering av samarbeidsavtale og kontoravtale.  
 
Jfr. bestilling fra regionrådet 4. desember 2020 utarbeides det nye hjemmesider.  Det er laget profilhåndbok som blir 
gjeldene fra d.d.  det blir en kort presentasjon av prototype hjemmesider på møte i regionrådet.  
 
Jfr. bestilling fra regionrådet i august 2020 utarbeides det mandat for helselederforum og rådmannsutvalget. Dette legges 
fram for arbeidsutvalget for godkjenning.  
 
 
Forslag til vedtak:  
Med bakgrunn i vedtak i kommunestyrene i medlemskommunene erstatter Interkommunalt politisk råd dagens regionråd.  
Det nye navnet er Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen. Samarbeidsavtale og kontoravtale legges 
til grunn for samarbeidet.   
 
Kommunene bes om å velge representanter til Interkommunalt politisk råd. Felles saksframlegg er sendt kommunene.  
Protokoll fra valget sendes sekretariatet.  
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Fra diskusjonen  
Kommunene står fritt til å oppnevne «gjester» til regionrådet, men det må gå klart fram hvem som er valgt representant 
og vara. Det er valgt representant som innehar kommunens stemmerett.  Kostnader til møter mm for gjest / observatør 
ivaretas av medlemskommunen.  
 
Det var også spørsmål omkring begrepet opposisjon og posisjon. Jfr. kommuneloven benyttes flertall og mindretall.  
 
 
Vedtak:  
 
Med bakgrunn i vedtak i kommunestyrene i medlemskommunene erstatter Interkommunalt politisk råd dagens 
regionråd.  Det nye navnet er fra d.d.  Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen. Samarbeidsavtale og 
kontoravtale legges til grunn for samarbeidet.   
 
Kommunene bes om å velge representanter til Interkommunalt politisk råd. Felles saksframlegg er sendt kommunene.  
Protokoll fra valget sendes sekretariatet.  
 
 
 
14/21  Bekymringsmelding – mangel på investeringsvirkemidler i landbruket (1120-1135) 

Saksbehandler: Kari Frøseth  

Dokumenter som følger saken: Notat fra Statsforvalteren / prosjektet velg melk, utkast til uttalelse fra Interkommunalt 

politisk råd, Trøndelag sørvest  

Det er stor bekymring for mangel på risikodempende kapital innenfor jordbruket.  I et notat fra Statsforvalteren/prosjekt 

velg melk  er dette uttrykt på følgende måte:  

«Mangelen på risikodempende kapital innenfor jordbruket er svært bekymringsfullt for utviklingen fremover. Basert på 

misforholdet mellom behov og tilgangen på investeringsvirkemidler gjennom Innovasjon Norge, vil prosjektet Velg Melk 

si klart og tydelig ifra om utfordringer og konsekvenser vi ser, og hva vi mener må til. Vi håper regionrådene i Trøndelag 

kan bidra til økt forståelse og oppmerksomhet rundt denne problemstillingen frem mot årets jordbruksforhandlinger» 

Landbruket og melkeproduksjonen er ei viktig næring i Orkdalsregionen / Trøndelag sørvest, lakseregionen. I alle 

kommunene har landbruket en sentral rolle for å opprettholde sysselsetting og bosetting.  I 2034 trer nye forskrifter om 

krav om løsdriftsfjøs i kraft.  Allerede i 2024 kommer det krav om syke og kalvebinger i båsfjøs. I Region sørvest som 

ellers i Trøndelag er det mange båsfjøs som hverken tilfredsstiller krav som kommer i 2024 eller 2034.  Dette kan bety 

kroken på døra for flere små og mellomstore bruk i regionen.  Melkeproduksjonen er bærebjelken i Trøndersk landbruk 

og en viktig faktor for å opprettholde bosetting og sysselsetting i distriktene.  

Forslag til vedtak:  

Regionrådet i Orkdalsregionen ser med bekymring på utviklingen i landbruket og spesielt i melkeproduksjonen.  Krav 

fra myndighetene i 2024 og 2034 vil kreve investeringer og tilgang til risikodempende kapital.  Landbruket er ei viktig 
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næring i regionen og melkeproduksjonen er bærebjelken i mange bygder.  Det er viktig at regjeringen stiller 

investeringsvirkemidler til rådighet i den størrelsen som gjør det mulig å satse på Trøndersk landbruk.    

Det lages en felles uttalelse fra regionrådet som sendes media, Næringskomiteen på Stortinget og Trøndelagsbenken 

på Stortinget.   

 

Vedtak:   

Regionrådet i Orkdalsregionen ser med bekymring på utviklingen i landbruket og spesielt i melkeproduksjonen.  Krav 

fra myndighetene i 2024 og 2034 vil kreve investeringer og tilgang til risikodempende kapital.  Landbruket er ei viktig 

næring i regionen og melkeproduksjonen er bærebjelken i mange bygder.  Det er viktig at regjeringen stiller 

investeringsvirkemidler til rådighet i den størrelsen som gjør det mulig å satse på Trøndersk landbruk.    

Det lages en felles uttalelse fra regionrådet som sendes media, Næringskomiteen på Stortinget og Trøndelagsbenken 

på Stortinget.   

 

 

15/21   Trøndelag som Europeisk Gastronomisk Mathovedstad (1135-1200)  

Saksbehandler: Kari Frøseth  

Presentasjon fra prosjektleder May Britt Hanssen, Trøndelag som europeisk gastronomisk matregion 2022. Utkast 

prosjektskisse fra Trøndelag sørvest legges fram i møtet.  

Bakgrunn for saken: Behandling i AU 16/21- Trøndelag som europeisk gastronomisk matregion (12. mars) 

I 2022 har Trøndelag status som europeisk gastronomisk matregion.  Trøndelag Fylkeskommune har ansatt prosjektleder 

som har ansvaret for framdrift i dette arbeidet. 18. februar var regionrådenes administrasjoner invitert til et møte med 

prosjektleder om denne satsingen.   I dette arbeidet ønsker man aktivitet i hele fylket.  Innherred har fått prosjektmidler 

fra Fylkeskommunen til denne satsingen.  Det ligger nå en oppfordring til de andre regionene om å søke midler til dette 

arbeidet.  Sekretariatet i Orkdalsregionen har fulgt opp dette og invitert næringsapparatet i kommunene, 

innovasjonsmiljøer og andre relevante aktører til et felles møte for å følge opp saken 11.mars 2021.  Arbeidet med TGE 

vil ha klare koblinger mot regionens reiselivssatsing og SNP.  

Vedtak AU 12. mars  

Forslag til søknad med prosjektbeskrivelse legges fram for regionrådet 16. april.  

Bakgrunn behandling regionrådet 16. april  

Trøndelag og Trondheim har fått status som «Europeisk Gastronomisk Matregion i 2022».  Trøndelag fylkeskommune 

samarbeider med Trondheim kommune og Innovasjon Norge Trøndelag og har ansatt prosjektleder May Britt Hanssen, 

fra 1. januar 2021. Hun skal ha rollen som overordnet koordinator, og pådriver for å nå de 4 målene for satsningen mot 

EMR 2022 for hele Trøndelag. Her sitat fra TFK sin hjemmeside;  

«Prosjektet gir oss en utrolig mulighet til å ta vår posisjon som en ledende matregion nasjonalt og internasjonalt. For å få 

til dette må både næringsaktører, kunnskapsmiljøer og det offentlige støtteapparatet jobbe sammen med klare 

ambisjoner de neste 2-3 årene. Det handler om å forsterke det vi allerede gjør bra, videreutvikle og skape nye muligheter 

sammen. Vårt felles mål bør være at Trondheim og Trøndelag er den regionen i Norge som har den beste lokalmaten og 
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de beste matopplevelsene, de dyktigste fagfolkene innenfor mat og reiseliv og de mest innovative løsningene innenfor 

bærekraftig matproduksjon.»  

De fire målene for Trondheim og Trøndelag, som også blir de overordnede målene for dette matsatsningsprosjektet:   

Mål 1: Trondheim og Trøndelag skal samhandle godt for å bli en internasjonalt ledende matregion  

Mål 2: Trondheim og Trøndelag skal øke verdiskapingen i den bærekraftige matproduksjonen gjennom å koble 

kunnskapsmiljøer og næringer.  

Mål 3: Trondheim og Trøndelag skal bli en kjent og anerkjent internasjonal matdestinasjon.  

Mål 4: Trondheim og Trøndelag skal bli ledende i landet til å rekruttere til matproduksjon og reiseliv. 

Region Innherred fikk i februar 2021 bevilga midler fra Trøndelag. I vedtaket fra Hovedutvalg næring heter det  

«… Hovedutvalg for næring innvilger Levanger kommune inntil 625 000 kr til prosjektet 

Europeisk matregion – matdestinasjon 2021-2030 – Innherred. 

En forutsetning for tilskuddet er at: 

• Innherred bidrar sammen med resten av Trøndelag for å oppfylle målene som er satt for ERG-arbeidet 

• prosjektet bygger på de måleindikatorene som settes for ERG-arbeidet 

• prosjektet bidrar inn i ERG-satsingen i tett dialog med den regionale satsingen 

Det åpnes for tilsvarende støtte til arbeid relatert til Europeisk matregion 2022 til de andre regionene i Trøndelag etter 

søknad. Følgende forutsetninger vil bli lagt til grunn: 

• Mål og aktiviteter er i tråd med mål og måleindikatorer i hovedprosjektet 

• Medfinansiering og eierskap i kommunene 

• Arbeidet skal bidra inn mot et felles løft for hele Trøndelag …»  

Prosjektleder hadde i februar et møte med daglig ledere i regionrådet hvor hovedtrekk i satsingen med ERG22 ble 

gjennomgått.  Her kom en helt klar oppfordring om å rigge seg til regionvis for å løfte arbeider med ERG 22.  

Daglig leder inviterte 11. mars næringsansvarlige i kommunene til et møte om videre satsing og det er gjort en 

interessentanalyse i regionen for å kartlegge motivasjon og behov for et prosjekt i Orkdalsregionen.   Det er også 

gjennomført samtaler med nøkkelpersoner i regionen. (næringshage, matprodusenter, nøkkelpersoner innen 

serveringsbransjen, matnettverk og regionale aktører). Ideelt burde man hatt bedre tid på forankringsarbeid, en 

konkretisering av tiltak må derfor skje i neste fase av prosjektet.   Dette må skje i nært samarbeid med produsenter og 

serverings/ kokkebransjen.  

Det er satt ned en skrivegruppe som består av daglig leder, Næringshagen i Orkdalsregionen og Orkladal 

Næringsforening.   

Det er viktig at prosjektet ikke bare har søkelys på tiltak, men også langsiktig arbeid med en solid satsing på 

«matregionen Trøndelag sørvest.»  dette innbefatter forankring i kommunale planer, strategisk næringsplan for 

Orkdalsregionen mm.  Regionrådet har videre vedtatt at reiseliv skal være et satsingsområde som både skal synliggjøres i 

SNP og på hjemmesider. Dette prosjektet er en del av denne satsingen.  

En søknad fra orkdalsregionen bygger på mål i hovedprosjektet.  Fase 1 i prosjektet skal brukes til å forankre og 

konkretisere arbeidet i 2022.  I Orkdalsregionen er det mange interessenter inn i et arbeid som dette. En felles forståelse 
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av oppdraget og gode prioriteringer er nødvending for at Orkdalsregionen skal bidra til å sette Trøndelag på kartet.  Det 

forutsettes også en kommunal medfinansiering av arbeidet.   

Forslag til vedtak:  

Regionrådet ber daglig leder i samarbeid med interessenter ferdigstille søknad, prosjektbeskrivelse og finansieringsplan 

for prosjektet.   Innspill fra møte ivaretas.  AU involveres i ferdigstilling av prosjektplan og søknad.  

 

 

Diskusjon i møtet:  

Daglig leder innleder om bakgrunn for saken og status.  Stein Dyrseth (Daglig leder Bergmannskroa) innleder om 

situasjonen for serveringsbransjen i regionen.  Prosjektet er viktig med tanke på å fremme næringa etter en vanskelig 

periode. Jobb nr 1 for næringa er å «komme seg på fote» igjen.   

Vedtak  

Regionrådet ber daglig leder i samarbeid med interessenter ferdigstille søknad, prosjektbeskrivelse og 

finansieringsplan for prosjektet.   Innspill fra møte ivaretas.  AU involveres i ferdigstilling av prosjektplan og søknad.  

 

 

Pause 1200-1230  

16/21    Følgetjeneste gravide (1230-1245)  

Saksbehandler: Bjørn Buan   

Innleder på saken: Kristin Strømskag  

Saksbehandler: Bjørn Buan 

Orientering og innledning til diskusjon ved Kristin Strømskag 

 

Bakgrunn for saken           

Det gjennomføres årlig et antall transportfødsler på vei fra distriktene til St Olavs hospital. Da er det avgjørende at den 

fødende følges av kompetent jordmor. Helseforetaket har ansvaret for transport av fødende til fødeavdeling. Trygghet 

omkring fødsler for gravide i distriktene og endringer i følgetilbudet for gravide har vært en sak mellom kommunene og 

sykehus over tid. Kommunene i regionen har per i dag litt ulike ordninger, og behovene for løsninger henger bl a 

sammen med avstanden til fødeklinikken. 

St Olavs hospital rettet medio mars en henvendelse om mulige endringer i følgetjenesten for gravide til leder av 

Interkommunalt politisk råd (IPR) primo mars. Ordfører i Frøya, Kristin Strømskag, og daglig leder for helsesamarbeidet, 

Bjørn Buan, fikk i oppdrag å delta i et innledende møte om saken. Et vesentlig spørsmål var å undersøke om saken hørte 

hjemme på politisk eller administrativt nivå. 

Etter invitasjon fra St Olavs hospital ble det avholdt møte mellom partene 23. mars. I møtet framkom enighet om at 

problemstillingen i første rekke knyttes til å opprettholde og styrke faglig kvalitet i svangerskaps- og fødselsomsorgen 

både lokalt og sentralt, inkludert i følgetjenesten for gravide. Per i dag er det imidlertid knapphet om jordmødre, både 
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ved fødeklinikken og i kommunene. Blant tiltak som er aktuelle for videre samtaler, er arbeidsgiveransvaret for 

jordmødre som deltar i følgetjenesten. Flere tiltak kan være aktuelle. Kommunene har behov for å avklare seg imellom 

hvordan de ønsker å føre dialogen videre. 

På denne bakgrunnen legges saken fram for regionrådet for å beslutte nivået på den videre dialogen med St Olavs 

hospital.  

Kristin Strømskag orienterte regionrådet.   

Forslag til vedtak 

Regionrådet overfører saken for videre administrativ oppfølging av sekretariatet. Arbeidsutvalget for regionrådet skal 

holdes orientert og bestemme om spørsmål knyttet til saken skal legges fram for Regionrådet for behandling. 

Vedtak:   

Regionrådet overfører saken for videre administrativ oppfølging av sekretariatet. Arbeidsutvalget for regionrådet skal 

holdes orientert og bestemme om spørsmål knyttet til saken skal legges fram for Regionrådet for behandling. 

 

17/21   Desentralisert sykepleierutdanning 1245-1300  

Saksbehandler: Kari Frøseth/ 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.   

I regionrådets møte 12 februar framkom entydig støtte til å videreføre utredning og forberedelser til et nytt 

desentralisert studietilbud. Regionrådet ba 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.    

Som oppfølging av møtet i regionrådet har Kvernmo og Frøseth deltatt i møte med statsforvalteren om mulig økonomisk 

støtte til et deltidstilbud i regionen.  

Bjørn Buan la i kommunedirektørutvalget 5. mars fram en skisse til opplegg for evaluering.  I møtet diskuteres tidslinje 

for prosjekt / etablering av tilbud.    

  

Konklusjon fra møte i kommunedirektørutvalget 5. mars  

Det avklares hvordan tidslinjen i dette prosjektet bør være bla i dialog med NTNU.  Tidslinje legges fram for 

kommunedirektørutvalget 30. april 2021. Buan følger opp dette i samarbeid med helselederforum.   

Det utarbeides en evaluering av dagens utdanningstilbud. Dette skal utføres før årets eksamensperiode. Bjørn Buan er i 

dialog med NTNU om dette.  
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 Det utarbeides en kartlegging av behov for kompetanseheving i kommunene. Buan følger opp dette i samarbeid med 

helselederforum.  

Det vurderes om det er behov for en modell med forkurs, og da spesielt med tanke på matematikk.   

 Dialog med Statsforvalter følges opp som en del av prosjektplanleggingen   

 Helseledernettverket får et særlig ansvar for å følge opp denne prosessen.   

Det gis en orientering om status for regionrådet.  

Regionrådet får en status for prosjektet i møtet 

 

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering  

Vedtak:  

Det er utfordringer knyttet til fordeling av studieplasser til universitet og høgskoler.   

AU får i oppdrag å følge opp saken videre gjennom å rette henvendelse til helse og sosialkomiteen på Stortinget eller 

Trøndelagsbenken  

 

18/ 21   Helseplattformen 1300-1330  

Saksbehandler: Line Raustein / Bjørn Buan   

Bakgrunn for saken:  

Vedtak regionrådet 12.februar – sak 7/21  

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.   

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.   
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Helseplattformen er drøftet i kommunedirektørutvalget 5 mars og på ekstraordinært møte 26. mars.  Saken er også 

diskutert i Au 12. mars.  

 

Behandling i kommunedirektørutvalget 5. mars 

Sekretariatet og regional innføringsleder inviterte til en workshop 28. januar 2021 for å avklare og adressere ubesvarte 

spørsmål om innføring av Helseplattformen.  De spørsmål som ble reist, ble besvart under workshopen, dels med 

bistand fra innleid ekspertise.  

 Kommunene Hitra og Orkland argumenterer for å det nestkommende tilknytningstidspunkt/SW1 (Second wave 1) som 

innebærer en frist for inngåelse av intensjonsavtale våren 2022. Dersom alt går i orden, vil det bety en start av 

forberedelsesfase mai 2022 og innføringstidspunkt høsten 2023, dersom alt går i orden.   

Leverandøren /Helseplattformen og Epic inc. vil vurdere kundens modenhet og antall samtidige brukere når endelig 

tilbud om oppstartstidspunkt skal avtales.  

Flere kommuner bekreftet i møtet at en ønsker å knytte seg til Helseplattformen samtidig. Ikke alle. Det er fullt mulig å 

knytte seg opp til forskjellig tid, i samsvar med vedtaket i Regionrådet 12. februar. Der legges det opp til at politiske 

behandlingen bør skje i samme periode, uavhengig av innføringstidspunkt. Inngåelse av intensjonsavtale vil ikke låse 

kommunen økonomisk, og ensidig oppsigelse av intensjonsavtalen vil være fri for konsekvens ut over en utsettelse av 

videre avtaleinngåelse.  

 Regional innføringsleder la fram kommunenes samlede planer for politisk behandling av saken vinteren/våren 2021. Det 

ble også orientert om beslutningsprosessene i andre kommuner i Trøndelag. I tillegg til Trondheim, Indre Fosen og 

Midtre Gauldal, vil øvrige Fosenkommuner og Verdal snart fatte sine vedtak.  Også Kristiansund kommune har fattet 

vedtak om å slutte seg til Helseplattformen.   

 KS inviterer kommunedirektørene til møte 19. mars der status og de videre planer for Helseplattformen vil bli tatt opp.  

 Til orientering er følgende plan for politiske beslutninger lagt i andre kommuner i sørlige Trøndelag. Det er i ettertid 

opplyst at øvrige kommuner utenfor vår region i sørlige Trøndelag per i dag legger opp til å følge innføringsløp PD2 

(intensjonsavtale ved utgangen av april 2021)  

 Midtre-Gauldal: 18/2 à vedtatt innføringsløp PD2 Verdal: 1/3 Skaun: 11/3flyttet til april Holtålen: 17/3 Ørland: 18/3 

Rindal: 23/3 Røros: 25/3  

Åfjord: 25/3 Melhus: 20/4 Malvik: 26/4 Hitra/Frøya/Heim: april Rennebu: mai  

Konklusjon behandling kommunedirektørutvalget 5. mars 2021:  

Drøfting om muligheter og utfordringer knyttet til de ulike innføringsløpene som er skissert.  Kommunedirektørutvalget 

ønsker en samlet løsning for innføring av helseplattformen.   Videre ønskes mer tid og SW1 blir nevnt av flere som et 

sannsynlig løp. Utvalget ber om et møte for mer avklaring og samordning.   

 

Behandling på ekstraordinært møte i kommunedirektørutvalget 26. mars 2021:  

Vedtak:   

Rindal kommune hadde kommunestyremøte 23-03.21 med vedtak om å løse ut sin opsjon på kjøp av Helseplattformen.  
I Rindal er kommunedirektøren gitt fullmakt til å velge innføringsløp. 
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Kommunene i Orkdalsregion ønsker et felles innføringsløp.  
 
Når det gjelder valg av innføringsløp, signaliserer mange kommuner i vår region at de vil gå for SW1 med 
produksjonssetting høsten 2023.  
Flere kommuner ønsker likevel å komme i gang med forprosjektarbeid allerede fra våren 2021. 
 
Orkdalsregion etterspør opplæring / seminar for å få en bedre forståelse av Helseplattformen.  

Kommunedirektør fra Hitra koordinerer konkret bestilling til Helseplattformen til Regional innføringsleder. 

De kommuner som ønsker bistand til orientering i forkant av politisk behandling melder dette til reg. innføringsleder.  

Det vil bli gitt en statusrapport av regional innføringsleder i møtet.  

Informasjon i møtet:  

Regional innføringsleder for Trøndelag sørvest, Lakseregion, informerte om siste status for Helseplattformen. Rindal, 

Heim og Skaun kommune har vedtatt å løse ut opsjon. Det ble gjennomført oppstartsmøte med kommuner som har løst 

ut opsjon pr 16.april 2021, med informasjon på overordnet nivå. 

Det arbeides med fellesmøte for alle kommuner i Lakseregionen. Møtet gjennomføres 30. april og underlag sendes uken 

før 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering  

Statusrapport er vedlagt saken  

Vedtak:  

Saken tas til orientering  

19/21  Møteplan 2. halvår 2021 1345- 

Saksbehandler Kari Frøseth  

Dokumenter som følger saken: Møteplan 

Vedtak:  

Møteplan tas til orientering  

20/21  Diverse 

Konseptanalysen for fremtidig kraftforsyning til Nordmøre og Romsdal  

Statnett leder en pågående utredningsprosess for å komme frem til en langsiktig kraftløsning for nytt forbruk og 

forsyningssikkerhet for Nordmøre og Romsdal. Arbeidet er organisert i et prosjekt med navnet Næring & Nett på 

Nordmøre og Romsdal (N2NR) hvor energiselskapene deltar i arbeidsgruppen. Frem mot sommeren planlegger Statnett 

å gjøre et konseptvalg for krafttilførselen i vår region for de neste 60 år.  Det er viktig at industriens og næringslivets 

behov på kort og lang sikt synliggjøres i denne utredningen.  Aure kommune ønsker derfor et samarbeid med Trøndelag 

sørvest for å sette søkelys på denne saken.  Nordmøre IPR har fremmet og fått Statnett til å gå videre med alternativ 5 

(Snilldal- Fræna) og 6(Surna- Fræna)   i utredningen som vil være viktig for denne delen av regionen.   

Uttalelse fra Nordmøre IPR;  

www.nipr.no/_f/idf63be17-78e0-47ea-ac03-b48cbb28840c/brev-statnett-fra-kommunene-pa-nordmore-210319.pdfher  

http://www.nipr.no/_f/idf63be17-78e0-47ea-ac03-b48cbb28840c/brev-statnett-fra-kommunene-pa-nordmore-210319.pdfher
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Vedtak: 

Trøndelag sørvest slutter seg til oppfordringen fra Aure kommune. En arbeidsgruppe bestående av Næringsalliansen i 

Orkdalsregionen, Odd Jarle Svanem (Heim kommune).  Hanne Berit Brekken (Aure kommune) og Håvard Sagli (Aure 

kommune )  jobber videre med saken. Daglig leder organiserer arbeidet.   

 


