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Innkalling   

 

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

Tidspunkt:   17. september 2021  

Kl: 1000-1500 – kaffe fra 0930  

Sted: Rindal, kinosalen, Rindalshuset  Adresse: Skolegata 2b ( ved skolene , like før sentrum når vi kommer fra 

Trondheim)  

Innkalling sendt til: 

Kommune Navn på representanter  Epost representanter  

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

 Geir Meland  geir.meland@froya.kommune.no 

 Beate Sandvik Meland, 
kommunedirektør 

Beathe.Sandvik.Meland@froya.kommune.no 

Hitra  Ole Haugen, ordfører  Ole.Laurits.Haugen@hitra.kommune.no 

 Sigrid Helen Hansen  Sigrid.Helene.Hanssen@hitra.kommune.no 

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

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

 Anne Mari Svinsaas svinsaas@outlook.com 

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

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

 Tora Vaagan Hofset torhofse2@trondelagfylke.no 

 Anita Oterholm konst.  
kommunedirektør  

anita.oterholm@heim.kommune.no   

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

 Siri Grøttjord  siri.grottjord@skaun.kommune.no 

 Petter Lindseth  Petter.lindseth@skaun.kommune.no 

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

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

 Mons Otnes  Mons.otnes@rindal.kommune.no 

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

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

Rennebu Ola Øie, ordfører Ola.oie@rennebu.kommune.no 

 Marit Bjerkås, varaordfører  Marit.Bjerkas@rennebu.kommune.no> 

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

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

Ørland  Ogne Undertun , Ogne.undertun@orland.kommune.no  

 Emil Raaen , kommunedirektør  Emil.raaen@orland.kommune.no 

   

   

TRFK Bjørn Iversen  bjoiv@trondelagfylke.no 

 Jan Grønningen jangron@trondelagfylke.no 

 John Tore Vik (adm)  johvi@trondelagfylke.no 

KS Jorid oliv Jagtøyen jorid.oliv.jagtoyen@melhus.kommune.no 

 Eva Lauglo Eva.lauglo@ks.no 
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Saksnr.:   Saksnavn: 
 
Sak 35/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 
 
Sak 36/21  Godkjenning referat 11. juni 2021   

Dokumenter som følger saken:  protokoll 11. juni 2021  
 
 
Sak 37/ 21  Bedriftspresentasjon  «El-watch:  tryggere , enklere og smartere med trådløse sensorer» 

Saksbehandler: Vibeke Langli  
 
Bakgrunn for saken:  
Ønske om presentasjon av lokalt næringsliv.  
 
 
Sak 38/21  NAVs virksomhetsstrategi- overordna orientering og  innspillsrunder  

Saksbehandler:  Kari Frøseth   

Dokumenter som følger saken:  Trøndelagsanalysen og invitasjonsbrev fra  Hans Christian Holte Arbeids- og 
velferdsdirektør  

Hege Merete Pettersen, Organisasjonsutvikler  Samfunn  møter på saken ( Teams)  
 
Bakgrunn for saken:  

NAVs nåværende virksomhetsstrategi går frem til 2022. NAV starter nå̊, med bakgrunn i samfunnsoppdrag, brukerbehov 
og samfunnstrender, et arbeide med å utforme en fremtidig virksomhetsstrategi.  

Arbeids- og velferdsdirektoratet koordinerer arbeidet med den nye strategien. Prosessen ble forankret i direktoratets 
dialog med KS i juni. I arbeidet med strategien er det ønskelig å etablere felles forståelse av nåsituasjonen, identifisere 
fremtidige muligheter og utforske retningsvalg og ambisjoner.  

Partnerskapet mellom stat og kommune er unikt. Vi skaper velferd i fellesskap, sammen med innbyggere og 
lokalsamfunn hver eneste dag. Kommunene og staten eier NAV-kontorene sammen og leder dem i felleskap gjennom de 
lokale partnerskapene. Kontorene er en viktig del av NAV, spesielt for innbyggere som opplever krevende livssituasjoner 

SF Frode Rabben fmtflra@fylkesmannen.no 

   

  
Sekretariatet 

 

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

 Innledere   

 Martha Hagerup Nilson – Statnett  martha.nilson@statnett.no 

 Ståle Vaag , ONF  stale@onf.no 

 Annika Honggard , Trøndelag 
reiseliv  

annika@trondelag.com 

 Bjørn Tore Hals , Trøndelag 
reiseliv  

bjorn@trondelag.com 

 Pettersen, Hege Merete, NAV  Hege.Merete.Pettersen@nav.no 
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og trenger koordinerte tjenester. Det kommunale eierskapet og måten NAV er inkludert i, og virker sammen med, det 
øvrige kommunale tjenesteapparatet har stor betydning for kvaliteten på tjenestene vi leverer.  

Innbyggerne forventer at våre tjenester er koordinerte, og at de er tilgjengelige når behov oppstår. Samtidig viser blant 
annet perspektivmeldingen og NAVs omverdensanalyse at de økonomiske rammene blir strammere, befolkningen blir 
eldre og innbyggertallet synker i mange kommuner. Presset på velferdstjenestene øker, og det er viktig å opprettholde 
høy sysselsetting.  

Fremdriftsplan  

Det vil være mulig å komme med innspill til virksomhetsstrategien i flere faser:  

• Fase 1 (august 2021 til februar 2022): Visjon og langsiktig målbilde.  
• Fase 2 (januar 2022 til juni 2022): Strategiske prioriteringer og operasjonalisering av disse.  

Direktørene i NAV vil, sammen med et knippe utpekte medarbeidere, bidra til å samle innspill til strategien fra 
partnerskapet i sine fylker/regioner. Arbeidet starter i august. Fylkene/regionene velger selv framgangsmåte i arbeidet, 
men alle skal sørge for å være i dialog med et representativt antall partnerskap, enten individuelt eller ved å samle flere. 
I Trøndelag vil kommunene bli involvert gjennom de interkommunale politiske rådene i tidsrommet 30. august til 8. 
oktober 2021. I tillegg blir dette tema i partnerskapsmøtene høsten 2021. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer med dette kommunene med i virksomhetsstrategiarbeidets første fase.   

IPR Trøndelag sørvest er bedt om å forberede seg på følgende problemstillinger:  

1. Hvilke muligheter og/ eller utfordringer, gitt innsikt om nåsituasjon og trender, mener du/dere at partnerskapet 
bør jobbe videre med i fellesskap for å levere gode koordinerte tjenester for innbyggerne i egen kommune?   

2. Ut fra identifiserte muligheter/utfordringer; Hva mener du bør være retningen for NAVs strategi?   
3. I prioritert rekkefølge. Hvilke strategiste grep (tiltak) vil du/dere foreslå?    

Arbeidsutvalget har understreket at diskusjonen bør foregår i kommunene. Orienteringen for regionrådet vil være på 
overordnet nivå.  
 
Vedtak:  
IPR , Trøndelag sørvest tar saken til orientering   
 
Saken tas til orientering  
 

Pause 
 
Sak 39/21  Reiseliv – oppsummering av workshop og veien videre     

Saksbehandler:  Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken:  Presentasjoner fra workshop 3. september 2021, notat utarbeidet i forkant av 
regionrådets møte 12. februar 2021.  
 
Innledere på saken: Bjørn Tore Hals og Annika Honggard, Trøndelag reiseliv  
 
Bakgrunn for saken:  

Vedtak regionrådet 4. desember 2020  
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Administrasjonen legger fram en sak for regionrådet på hvordan et samarbeid mellom Trøndelag Reiseliv og 

Orkdalsregionen kan organiseres. Saken legges fram for drøfting i regionrådet 12. februar. 

Saken ble lagt fram for drøfting 12. februar og følgende vedtak ble fattet. «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 « 

Det ble våre 2021 gjennomført en spørreundersøkelse.  Workshop ble gjennomført 3. september 2021. Forsinkelsen 

skyldes pandemien og at det har vært vanskelig og møtes. 

 
Forslag til vedtak:  

• Strategier fra workshop  innarbeides i SNP  

• Det settes ned en arbeidsgruppe som skal diskutere hvordan man skal arbeide videre med felles satsinger for 
reiselivsnæringa i regionen  

 
 
Sak 40/21  Strategisk Næringsplan -  prosess ferdigstilling  

Saksbehandler:  Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken: lenke til SNP:  https://indd.adobe.com/view/a95a7eba-dadd-489f-af3c-0d12e386567c 
 
Ståle Vaag innleder på saken  
 
Bakgrunn for saken  
 

Prosess med revisjon av SNP ble påbegynt høsten 2019. Næringsforening i Orkdalsregionen fikk oppdraget med 

revisjonen.   Som en del av arbeidet er det arrangert en workshop hvor man evaluerte dagens plan på tiltaksnivå.  Det 

har vært regelmessige orienteringer om planen for AU, regionrådet og kommunedirektørutvalget. Det er enighet om at 

dagens plan har fungert godt og at det kun er en justering som nå skal gjøres. Det er også en bestilling på at 

temaområde reiseliv skal tydeliggjøres og at FNs bærekraftsmål skal være en rød tråd gjennom dokumentet.  

Prosessen er påvirket av pandemien,  endringer i kommunestruktur og nye nøkkelpersoner i administrativt og politisk i 

medlemskommunene.   

Planen ble våren 2021 sendt på «høring» til formannskapene. Innspill er nå innarbeidet i planen. Planen ble videre 

drøftet i KDU 13. august hvor også næringsansvarlige i kommunene var til stede.  Tilbakemeldinger her var at planen 

mangler forankring og at det går for lite fram hva som er regionens felles tiltak. Videre blir det gitt råd om å diskutere 

planen i felles møte med formannskapene i løpet av høsten 2021 i forkant av at den sendes kommunene til behandling.  

Det bør videre opprettes et næringsråd som får i oppdrag å følge opp planen og å utarbeide årlige handlingsplaner.  

 

Fra diskusjonen i AU 20 august   

Diskusjon i møte med bakgrunn i behandling i kommunedirektørutvalget.  En rekke forhold har ført til at planarbeidet 

har strukket ut i tid (korona, endring kommunestruktur, bytte prosjektleder m.m.)   

Det er enighet i at en felles handlingsplan er viktig for måloppnåelsen i arbeidet.  

 

https://indd.adobe.com/view/a95a7eba-dadd-489f-af3c-0d12e386567c
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Det skal videre opprettes et næringsråd. Det er viktig at dette er godt forankret i KDU da det handler om bruk av 

administrative ressurser i kommunene. Viktig med klare linjer når det skal settes ned næringsråd. Bra med 

bærekraftsmålene som en rød tråd i planen.  Viktig å finne ut hva vi samarbeider om – og hva vi skal samarbeide om  

 

Vedtak AU 20. august  

• Planen presenteres i regionrådets møte 17. september og sendes deretter til kommunene for behandling. 

Sluttbehandling i regionrådets møte i desember 2021.  

• Det opprettes et næringsråd bestående av næringsansvarlige i kommunene, ONF og regionens næringshager.   

• Det skal utarbeides årlige handlingsplaner til strategien 

• Handlingsplan skal diskuteres i felles formannskapsmøte januar  2022.  

 
Forslag vedtak :  
 

• Strategier for reiseliv revideres og innarbeides i planen  

• Planen sendes kommunene for behandling. Det lages felles saksframlegg  

• Sluttbehandling i regionrådets møte i desember 2021 

• Det opprettes et næringsråd bestående av næringsansvarlige i kommunene, ONF og regionens næringshager.   

• Det utarbeides årlige handlingsplaner til strategien 

• Handlingsplan diskuteres i felles formannskapsmøte januar  2022.  

 

Lunsj ca kl 1230 

 
41/21  Gjennomgang av tilgang og kapasitet på kraft til regionen, og planer for bedring av denne framover    

Saksbehandler: Kari Frøseth  
Innleder på saken: Martha Nilson, Statnett  
 
Bakgrunn for saken:  
Saken ble diskutert i regionrådets møte 11 juni 2021, sak 31/21  
Det er flere prosesser knyttet til kraftsituasjonen i regionen. Regionrådet har bedt om en orientering fra Statnett.  
 
Forslag til vedtak:   
Regionrådet tar saken til orientering  
 
Sak  42/21  Søknad om medlemskap fra Ørland kommune    

Saksbehandler:  Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken: Vedtak Ørland kommune  
 
Bakgrunn for saken  
 
Ørland kommune har behandlet henvendelse fra Orkdalsregionen datert juni 2021. vedr. fullverdig medlemskap. 
Kommunestyret fattet vedtak i 4 punkt jfr. vedlegg, og søker om å bli fullverdig medlem i  Interkommunalt politisk råd 
Trøndelag sørvest, lakseregion. Medlem ble Ogne Undertun og varamedlem Finn Olav Odde.  
 
Det er noe usikkerhet knyttet til om Ørland kommune skal delta i helsesamarbeidet.  Dette er det dialog om. Dette vil 
føre til ytterligere kontingent for Ørland kommune.   
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Vedtak AU   
Au er positive til søknad fra Ørland kommune. Ørland kommune inviteres med i samarbeidet fra d.d. Saken sendes over 
til Interkommunalt politisk råd for endelig vedtak.   
 
Forslag til vedtak  
Interkommunalt politisk råd støtter AU s vedtak  
 
Sak 43/ 21 Diverse orienteringer:  
 

• Tilsetting utviklingsveileder Helse – status  

• Anbud RGE – status  

• Sertifisering RGE – status  

• Følgetjeneste gravide – status  
 
 
 
 
 
 

 


