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Referat KDU,  Trøndelag sørvest 
  

Utvalg:  Trøndelag sørvest, kommunedirektørutvalget  
Møtested:  Teams   
Dato:   21.januar 2022  
Tidspunkt:  0900-1130  

  
 

Deltaker  Rolle  Til stede / ikke til stede   

Beathe Sandvik Meland Kommunedirektør, Frøya  x 

Per Øivind Sundell Kommunedirektør, Rennebu   x 

Petter Lindseth Kommunedirektør, Skaun   x 

Ingvill Kvernmo Kommunedirektør , Orkland   x 

Ingjerd Astad Kommunedirektør, Hitra   x 

Mons Otnes Kommunedirektør, Rindal   x 

Håvard Sagli Rådmann, Aure  x 

Ola Morten Teigen   Kommunedirektør , Heim  x 

Marit K Ervik   Kommunedirektør Ørland  x 

Kari Frøseth  Daglig leder  x 

Line Raustein    Innføringsleder 
Helseplattformen  

X på sak  

Kirsti Selstad Utviklingsveileder Helse  X  

Gro Magnhild Brønstad  Lokal innføringsleder HP, Rindal   X på sak   

 

 
KDU  1/22– Godkjenning referat 3.desember  2021   

Referat godkjent  
KDU 2/22 - Godkjenning av innkalling  21.januar 2022   

Innkalling godkjent  
 
KDU 3/22 -  Samarbeidsavtale om sykehjemsplasser  

Saksbehandler: Kirsti Selstad    
 
Referat fra helseledernettverket 22. september  
Saken ble tatt opp i kommunedirektørutvalget 13.  august. Helseledernettverket skal utrede saken. Det 
settes ned en arbeidsgruppe bestående av: Ingrid Fagerli ( Rennebu kommune) Harald Hatle(Frøya 
kommune) og Inger Lise Waade ( Heim kommune) . Gruppen bes levere et forslag til møte i 
kommuneledernettverket 4. november 2021.  
 
Arbeidsgruppen har laget et forslag til avtale som legges fram for helseledernettverket 4. november.  Det 
vil bli redegjort for avtalen og diskusjonene i helseledernettverket på KDUs møte. 5. november.  
 
KDU må ta stilling til videre saksgang  
 
Saken legges fram uten innstilling.   
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Vedtak KDU 5. november 2021  
 

• Utkast til samarbeidsavtale som er behandlet i helseledernettverket er sendt KDU  i forkant av 
møtet.  

• Avtalen er et avbøtende tiltak som skal bidra til å løse utforinger kommuner og St olav står ovenfor 
med kapasitet til utskrivningsklare avtaler.  

• Utkastet ble diskutert og KDU stiller seg bak forslaget.  KDU ber om litt mer tid for administrativ 
forankring og vil ha saken opp igjen på neste møte ( 3. desember).  

• Det sendes forespørsel til Oppdal, Aure og Ørland om deltakelse / tilslutning 
 
 
Vedtak 3.desember 2021   
KDU vedtar avtalen om samarbeid om sykehjemsplasser. Oppdal, Surnadal og Ørland inviteres til 
samarbeid. Det redegjøres kort om avtalen i regionrådet 10. desember.  
 
Saksbehandling 21. 01.22 
 
Det er behov for å se på juridiske forhold omkring avtalen. Det har kommet innspill på at 
anskaffelsesreglementet kan komme til anvendelse ved innkjøp mellom kommunene.  
 
Forslag til vedtak: Det innarbeides nødvendige oppdateringer i avtalen sånn at den fyller de juridiske 
kriteriene.  
 
Vedtak:  
Det innarbeides nødvendige oppdateringer i avtalen sånn at den fyller de juridiske kriteriene.  
Oppdal skutter seg til avtalen. Aure er forespurt.   
 
KDU 4/22- Mandat Næringsråd   

Saksbehandler: Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken: Utkast til mandat 
 
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 det kun er en justering 
som nå skal gjøres.  
 
Det er også en bestilling på at temaområde reiseliv skal tydeliggjøres og at FN\S bærekraftsmål skal være 
en rød tråd gjennom dokumentet.  
 
Prosessen er påvirket av pandemien , endringer i kommunestruktur og nye personer i administrasjonen. 
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 og hva som er kommunenes 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 utarbeide årlige handlingsplaner.  
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Fra diskusjonen i AU  
 
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.  
Det skal 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 bærekraftsmål i planen  
Viktig å finne ut hva vi samarbeider om - skal samarbeide om  
 
Vedtak regionrådet 17. september 2021 
• 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. 
 
Statistikk fra Ørland er innarbeidet i planen og  den sendes kommunene til behandling fredag 29.oktober.  
 
Notat med forslag sammensetning næringsråd sendes KDU for drøfting.  
 
Saken legges fram uten innstilling.   
 
Vedtak KDU 5. november 2021   
Daglig leder legger fram bakgrunn og forslag. Sammensetning av rådet er bl.a. drøftet med 
næringsalliansen.  Kommunene er sentrale i dette arbeidet og det er foreslått at næringsansvarlige/ 
næringsrådgivere i kommunene deltar. Her ønsker KDU at henvendelsen går til kommunedirektørene som 
avgjør hvem som deltar. Det pekes på at andre sektorområder som for eksempel samfunnsplanlegger og 
kommunedirektører kan være aktuelle i dette forumet for noen kommuner.  Første  møte legges sammen 
med neste møte i KDU.  
 
KDU drøfter forhold rundt deltakelse i næringsrådet.  
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten innstilling  
 
Vedtak KDU 3. desember  
Felles formannskapsmøte er utsatt til 4. mars.   Første møte i næringsråd er berammet til 21.  januar som 
en forlengelse av møte i KDU.  Kommunene er bedt om å oppnevne representanter. Mandat utarbeides til 
KDU 21.  januar.   
 
Mandat legges fram til diskusjon i KDU  
 
Forslag til vedtak: Mandat sendes næringsråd til diskusjon 
 
Vedtak:  

• Næringsråd beskrives i organisasjonskart for regionrådet. Kvernmo orienterer om dette i 
næringsrådet 

• Innhold / oppgaver i mandat drøftes i næringsrådet og sendes tilbake til KDU for vedtak 
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• Viktig at mandat utarbeides med samme mal som mandat for helseledernettverket og 
oppvekstnettverket  

 
KDU 5/22-  Samarbeid om barnevern   

Saksbehandler: Kirsti Selstad  
 
Sak er oversendt av Beathe Meland som innleder i saken  
 
Saken legges fram uten innstilling  
 
Vedtak:  
Runde på hvordan behovet for samarbeider med utgangspunkt i den enkelte kommune.  Konklusjon er at 
det ikke er behov for organisert samarbeid pd.  
Barnevern blir tema på neste møte i KDU. Det er ønske om fysisk møte. Det er et ønske om en 
samhandling med oppvekst og helseledernettverket.  
 
KDU 6/22 Helseplattformen  

Saksbehandler Line Raustein  
 
Orientering fra ASU v / Mons Otnes  
Kort orientering om status i Rindal v/  Mons Otnes  
Kort orientering om status fra RIL v/ Line Raustein  
 
Saken legges fram uten innstilling  
 
Orientering fra Gro Magnhild Brønstad med søkelys på status i Rindal kommune. Rindal kommune er « 
PD3» kommune. Kommunen var utfordret på å beskrive prosesser og status,  samt på hvordan de opplever 
samhandlingen med helseplattformen AS  
 
Line Raustein orienterer kort om status i regionen  
 
Mons Otnes referer fra møte i samarbeidsrådet for opsjonskommuner hvor han representerer regionen. 
Det er utfordringer knyttet til at innkallinger kommer kun kort tid i forkant av møtene og at referat kommer 
sent. Dette gjør det vanskelig å involvere partnerskap i regionen. Saken er tatt opp med HP.  
 
 
KDU 7/22 Diverse orienteringer  

 
Følgetjeneste gravide , status arbeidsgruppen v/ Mons Otnes og Kari Frøseth  
Det refereres fra møte mellom SHO, arbeidsgruppen og jordmødrene som inngikk i beredskapen som ble 
gjennomført 18. januar.  Prosess har pågått siden våren 2021 og en arbeidsgruppe har vært i arbeid på 
vegne av regionen.  
 
Konklusjoner fra møte med SOH ( fra referat)   
1.SOH lager utkast til ny avtale som er lik tidligere avtale, og som omfatter alle tidligere deltakerkommuner 
i avtalen. Avtalens varighet settes til 2 år, med mulighet til å forlenge et halvt år av gangen. Avtalen sendes 
regionrådet ved Kari Frøseth og Kirsti Selstad, og løftes opp i Kommunedirektørutvalget og deretter 
Regionrådet.  
2. Det startes arbeid med en ny avtale som skal tre i kraft når avtale som nevnt i punkt 1 utløper. Orkland v/ 
Kvernmo viser til at slikt arbeid tar tid, og en slik prosess kan ikke starte senere enn 8 mnd. før avtale som 
skal inngås med 2 års varighet utløper. Konsensus om dette.  
3. Hitra og Frøya omfattes av konklusjon nr. 1. SOH samarbeider i tillegg videre med Hitra og Frøya om 
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etablering av egen beredskapstjeneste for de to kommunene. Jordmødre fra kommunene inviteres med på 
fagdager og oppdateringer og treninger som arrangeres av SOH. SOH v/Torblå ordner med 
tilsettingsforhold for jordmødre å Hitra og Frøya som tilkallingsvikar med tilgang til kompetanseportalen 
ved SOH. 
 
Plaststrategi v /Kari Frøseth  
Jfr. vedtaket som ble fattet i regionrådet og i kommunene i 2020 skal plaststrategien evalueres etter 2 år.   
Regionrådet har ansvaret for dette. Det er i denne sammenhengen invitert til et 27. januar med den 
arbeidsgruppen som utarbeidet planen ( noe utskifting av personale). På møtet vil det bli en 
statusgjennomgang ved kommunene. Videre vil SINTEF presentere et forskningsprosjekt med søkelys på 
alternativer til plastkuler på fotballbaner. Rambøll og Remit deltar også i møtet.   
 
Kraftsituasjonen , møte med Statnett v/ Kari Frøseth  
Politisk ledelse i kommunene har hatt møte med Statnett om sjøkabel Snilldal- Åfjord.  Forsyningen er viktig 
for verdiskaping i regionen og vider vekst.  Møtet vil bli fulgt opp med flere samhandlingspunkter framover.   
 
Saker som kom i møtet:  

• Presentasjon av ny medarbeider, utviklingsveileder Helse, Kirsti Selstad.  

• Spørsmål fra Meland vedr habilitet for folkevalgte som arbeider i bank  

• Kan være en utfordring i forhold til taushetsplikt   
 

• Kvernmo orienterer fra møte med SOH vedr.  utskrivningsklare pasienter  


