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Referat   

 

Regionrådet i Orkdalsregionen/ Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, 

Lakseregionen  

Tid: 23.september  kl 1000- 1500 ( kaffe fra 0930- Sted: Damphuset Orkanger  

Tilstede/ikke tilstede  

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

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

 Geir Meland  geir.meland@froya.kommune.no Forfall  

 Beathe Sandvik Meland, 
kommunedirektør 

Beathe.Sandvik.Meland@froya.kommune.no x 

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

 Sigrid Helene Hanssen  sigrid.helene.hanssen@hitra.kommune.no Forfall  

 Ingjerd Astad, 
kommunedirektør 

Ingjerd.astad@hitra.kommune.no x 

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

 Ingvill Kvernmo, 
kommunedirektør  

Ingvill.kvernmo@orkland.kommune.no x 

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

 Even Hendseth hendseth.even@me.com x 

 Ola Morten Teigen, 
kommunedirektør  

ola.teigen@heim.kommune.no x 

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

 Siri Grøttjord  siri.grottjord@skaun.kommune.no x 

 Petter Lindseth, 
kommunedirektør   

Petter.lindseth@skaun.kommune.no x 

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

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

 Mons Otnes, kommunedirektør  Mons.otnes@rindal.kommune.no Forfall  

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

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

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

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

 Per Ø. Sundell, 
kommunedirektør 

Per.sundell@rennebu.kommune.no x 

Ørland  Ogne Undertun , ordfører  ogne.undertun@orland.kommune.no x 

 Marit K Ervik , 
kommunedirektør  

Marit.Knutshaug.Ervik@orland.kommune.no> Forfall  

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

 Knut Haugen, kommunedirektør  Knut.haugen@surnadal.kommune.no x 

TRFK Bjørn Iversen  bjoiv@trondelagfylke.no x 

 Jan Grønningen jangron@trondelagfylke.no Forfall  
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Ordfører Oddbjørn Bang ønsker velkommen til møtet 
 
Saksnr.:   Saksnavn: 
 
Sak 9/22  Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak:    Innkalling og saksliste er vedtatt  
 
Sak 10/22   Godkjenning referat  4.mars 2022    

Referat-fra-regionrådsmøtet-4.mars-2022.pdf (trondelagsorvest.no) 
Vedtak:   Referat er vedtatt  
 

 
 
Sak  11/22  ERG- status for arbeidet i regionen  

 
Saksbehandler: Kari Frøseth/ Sandra Bergsnev  
Innledere på saken: Sandra Bergsnev, Lene Lysklett (Smaker fra Orkland) og Robert Øyum - Jakobsen 
 
Bakgrunn  
Trøndelag er Europeisk Gastronomisk Mathovedstad i 2022. I den forbindelse fikk IPR Trøndelag sørvest, lakseregionen 
tildelt prosjektmidler til regionalt ERG- prosjekt i 2022.  Sandra Bergsnev (Dalpro AS) ble etter anbud innleid som 
prosjektleder. Prosjektet jobber etter prosjektplan vedtatt i Regionrådet høsten 2021.  Det er gjennomført en rekke 
tiltak i prosjektet.  
 
Arbeidet med ERG må sees i sammenheng med regionens arbeid med mat og reiseliv i et langsiktig perspektiv.  Selv om 
prosjektet har satt opp aktivitetsplan er det viktig å evaluere arbeidet og synliggjøre hvilke forventninger til de ulike 
partene har til arbeidet.  Prosjektleder vil orientere om aktiviteter i møtet.   
 
 

Vurdering:  

Det må drøftes om prosjektet gjennomfører de tiltakene som forventes eller om vi må gjøre endringer i prioriteringene. I 

dag arbeides det etter plan som tidligere er framlagt for AU.  AU bør vurdere hvordan arbeides best bør videreføres, og 

om arbeidsplan før revideres.   Prosjektet er aktivitetsbasert.  Det må vurderes om det skal brukes ressurser på 

strategisk prosjektledelse for å sikre forankring og videreføring.  VI har fått tilbakemeldinger på at aktørbilde er utydelig 

og at det kan være vanskelig å få oversikt over utviklingsarbeidet knyttet til lokal mat og reiseliv både i regionen og i 

Trøndelag ellers. Det vil være viktig å ta tak i dette ganske raskt for å sikre god framdrift i arbeidet.     

 

 

 John Tore Vik (adm)  johvi@trondelagfylke.no x 

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

 Eva Lauglo Eva.lauglo@ks.no Forfall  

SF Frode Rabben fmtflra@fylkesmannen.no Forfall  

    

Sekretariatet  
 

  

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

    

IPR  Kirsti Selstad , utviklingsveileder 
Helse  

kirsti.selstad@orkdalsregionen.no  

    

https://trondelagsorvest.no/upload/files/Referat-fra-regionr%C3%A5dsm%C3%B8tet-4.mars-2022.pdf
mailto:jorid.oliv.jagtoyen@melhus


3 
 

 

Vedtak AU 9. september 2022 

• Det må jobbes systematisk med strategisk prosjektplanlegging for å videreføre arbeidet – dette må prioriteres: 

ERG blir tema på møte i Regionrådet og Trøndelag Fylkeskommune inviteres til å innlede  

• Det inviteres til workshop hvor arbeidet med ERG evalueres som et grunnlag for videre arbeid med mat og 

reiseliv i regionen.  Det må vurderes om det skal leies inn ekstern prosessledelse 

 

Forslag til vedtak IPR 

• Det må jobbes systematisk med strategisk prosjektplanlegging for å videreføre arbeidet – dette må prioriteres.  

• Det inviteres til workshop hvor arbeidet med ERG evalueres som et grunnlag for videre arbeid med mat og 

reiseliv i regionen.  Det må vurderes om det skal leies inn ekstern prosessledelse 

 

Innspill i møtet: 

• Lokal mat er for mange ikke en hovednæring 

• Kommunene i regionen har kommet ulikt i arbeidet med mat og reiseliv  

• Viktig med søkelys på de små aktørene og ikke bare de store og veletablerte  

• Det er vanskelig å få oversikt over aktørbildet  

• Bar med tverrfaglig samarbeid i sekretariatet  

• Fått til mye i prosjektet  

 

Vedtak:  

• Det må jobbes systematisk med strategisk prosjektplanlegging for å videreføre arbeidet – dette må prioriteres.  

• Det inviteres til workshop hvor arbeidet med ERG evalueres som et grunnlag for videre arbeid med mat og 

reiseliv i regionen.  Det må vurderes om det skal leies inn ekstern prosessledelse 

• Det sendes en uttalelse til Trøndelag Fylkeskommune vedr. arbeidet med ERG. Det sendes kopi til media  

 
 
 
Sak 12/22     Desentralisert sykepleierutdanning   

Saksbehandler: Kirsti Selstad   
 
Bakgrunn for saken:  
Viser til vedtak i sak 12/21 i KDU og vedtak i sak 8/21  i regionrådet som gjelder desentralisert bachelor i sykepleie.  

  
Mål om å få etablert en desentralisert fleksibel løsning for sykepleierutdanningen er innarbeidet i bærekraftsnotat 
utarbeidet av utviklingsveileder helse på oppdrag fra helseledernettverket. Viser til sak 3/22 regionrådsmøte 04.03.22 og 
sak 11/22 Kommunedirektørutvalget 25.03.22.   
 
Arbeid i saken så langt i 2022:  
Det er etablert en ressursgruppe i helseledernettverket knyttet til dette arbeidet. Ressursgruppen i Trøndelag Sørvest, 
Lakseregionen består av Kristin Wangen, Renate Loktu Sandvik og Inger Lise Waade og Kirsti Selstad.  
Det er innledet samarbeid med Trøndelag Sør og Fosen regionen, slik at vi går samlet på tvers av flere regioner.   
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Kartlegging av kompetansebehov og interessentkartlegging  
Det er sendt ut et skjema for kompetansekartlegging til kommunene. 5 kommune har svart pr 08.08.22. (Rindal, Heim, 
Skaun, Frøya og Rennebu). Denne viser at regionen har 24,4 årsverk udekket behov for sykepleierkompetanse pr i dag. 
Behov for 16 årsverk om 5 år, men her har flere av kommunen meldt 0, og dette punktet må nok kartlegges bedre sett i 
lys av tall som viser at regionen samlet sett har en høy andel av ansatte 55 +. Behov for 18 årsverk om 10 år, men her har 
også noen svart 0, så dette må også undersøkes nærmere.  
Interessentkartlegging for å ta sykepleieutdanning har gitt 115 svar totalt pr. 08.08.22.  
Av disse ønsker 96 ansatte i kommunene å ta utdanningen 54 m/studiekomp, 59 u/studiekomp,  
Det er svart fra Heim, Hitra, Frøya, Surnadal, Rennebu, Orkland og Skaun.  
Interessentkartlegging vernepleie: 51 svar totalt pr. 08.08.22, 46 ønsker utdanningen, 26 m/studiekomp, 
25u/studiekomp  
Det er svart fra Heim, Hitra, Frøya, Surnadal, Orkland og Skaun.  
  
 
 
Planarbeid.  
Det er utarbeidet en planskisse med tilhørende sjekklister som må videreutvikles etter hvert som vi skrider frem. Planen 
tar utgangspunkt i fremgangsmåte på Fosen regionen før oppstart av desentralisert utdanning gjennom Nord 
universitet.  
 
Møter.  
Møte med NTNU 23.05.22.   
Til stede fra NTNU var Toril Forbord , Ingeborg Olaug Kamsvåg, Ann Oddrun Medby, samt representanter fra 3 regioner.  
Konklusjoner fra møtet:  

• Toril Forbord tar ansvar for å løfte de behov som er meldt i møtet inn i de riktige samarbeidsfora ved 
NTNU.  
• NTNU er interessert i å starte et samarbeid med kommunene i regionen for å utvikle en modell for 
fleksible og nettbaserte deltidsutdanningsløp for grunnutdanninger med regionalt opptak innenfor helse.  
• Kommunene må fortsette å se på hvordan de organiserer og utnytter kompetanse de allerede har.  
• Kommunene må se på mottak av studenter. Det er ønskelig at kommunene kan ta imot større grupper 
studenter samlet, utvikle kommunehelsetjenesten som læringsarena og se på mulighet for tilrettelegging i 
forhold til bolig for studenter.  
• Enighet om at Diku midler kan søkes ved neste utlysning  
•  Flaskehalser for utvidelse av studietilbud ut over ordinære plasser er praksis innenfor psykisk helse og 
kirurgisk praksis. Medisinske praksisplasser er ikke et problem.  NTNU ser at ved en eventuell utvidelse av 
studietilbud ved etablering av fleksible studieløp, så må det ordinære studietilbudet reduseres tilsvarende.  

Behovet for, og arbeidet med å få etablert en desentralisert/nettbasert sykepleierutdanning på deltid er orientert om i 
helsefellesskapet gjennom helseledernettverket og ASU. Lene Sahlberg som er samhandlingsleder for kommunene 
kobler seg på møtene våre.  
 
Møte 22.06.22:   
Til stede: Representanter fra de 3 regionene og statsforvalteren.  
Det ble startet et arbeid med å få på plass samhandlingsforum/samarbeidsutvalg mellom kommunene og NTNU i 2018. 
Arbeidet har nå stoppet opp for andre gang grunnet forhold ved NTNU, og det avventes med videre arbeid knyttet til 
dette i 2023.   
  
Statsforvalteren informerte om at de har representant inn i utvidet lederteam ved institutt for samfunnsmedisin, og 
melder saken vår inn der som et behov. Statsforvalteren har i møte med Helsedirektoratet sammen med representanter 
fra andre Statsforvalterembeter meldt om tilbakeholdenhet fra NTNU knyttet til å etablere studietilbud det er behov for i 
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kommunene. Statsforvalteren har også vært i dialog med Nord universitet, som har sagt seg villig til at også studenter fra 
sørdelen av Trøndelag skal kunne tas opp ved deres desentraliserte tilbud. NTNU er imidlertid ikke villige til å gi fra seg 
nødvendige praksisplasser som kan tilsi at dette lar seg gjennomføre. Statsforvalteren har også tilbudt NTNU midler for å 
etablere desentraliserte og fleksible løp, men NTNU har takket nei. Det er også arrangert møter for erfaringsdeling 
mellom Nord universitet og NTNU i regi av Statsforvalteren, og NTNU trenger derfor ikke starte et slik arbeid på bar 
bakke.  
Møtet konkluderte med at   

• arbeidsgruppen jobber videre med plan fra kommunenes side.   
• arbeidsgruppen får et møte med NTNU v/Ann Oddrun Melby i september i den hensikt å få etablert en 
arbeidsgruppe med representanter fra NTNU og kommunene.  
• arbeidsgruppen gjennomfører en kartlegging i kommunene knyttet til hvor mange praksisplasser innen 
psykisk helse som kommunene i de tre regionene kan tilby.  
• Kristin Wangen tar ansvar for å holde helseledernettverket i Trøndelag oppdatert på arbeidet.  

  
Det er invitert til et nytt Teams møte 12. oktober kl 12.00 med de samme aktørene, for en oppdatering og eventuell 
kursendring.  
  
Geir Arild Espnes inviterer NTNU til et nytt møte i september 2022.   
Regionene kan også samlet se på om det er mulig å få etablert et studiesenter. Se lenke nedenfor. Se spesielt 
sammendraget og side 27, punkt 5.3.  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/studiesentres-betydning-og-utviklingsmuligheter-for-a-mote-lokale-og-
regionale-
kompetansebehov/id2923259/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel202208
01  
Oppsummert 3 alternativer:  

1. fortsette jobben med NTNU  
2. starte samarbeid med Nord universitet  
3. jobbe med å etablere et utdanningssenter for de 3 regionene og knytte til oss UH gjennom dette.  

  
Forslag til vedtak  
Det arbeides videre med å etablere et samarbeid mellom NTNU og kommunene i Trøndelag Sørvest, Lakseregionen i 
samarbeid med Trøndelag Sør og Fosen regionen. Hvis dette arbeidet ikke resulterer i et konkret innhold innen 31.12.22, 
innledes samarbeid med Nord Universitet. Med konkret innhold menes etablering av arbeidsgruppe og konkret plan for 
fremdrift, med tentativ dato for oppstart av studiet.  
 
Det utredes mulighet for etablering av interregionalt studiesenter i samarbeid med Fosen og Trøndelag Sør. Oppvekst 
inviteres inn i denne utredningen.  
 
Ved valg av prosess og samarbeidsparter utarbeides et felles saksfremlegg til kommunene hvor det tas endelig beslutning 
til ressursbruk og forpliktelser for kommunene.  
 
Vedtak KDU  
Det arbeides videre med å etablere et samarbeid mellom NTNU og kommunene i Trøndelag Sørvest, Lakseregionen i 
samarbeid med Trøndelag Sør og Fosen regionen. Hvis dette arbeidet ikke resulterer i et konkret innhold innen 31.12.22, 
innledes samarbeid med Nord Universitet. Med konkret innhold menes etablering av arbeidsgruppe og konkret plan for 
fremdrift, med tentativ dato for oppstart av studiet.  
 
Det utredes mulighet for etablering av interregionalt studiesenter i samarbeid med Fosen og Trøndelag Sør. Oppvekst 
inviteres inn i denne utredningen.  
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fstudiesentres-betydning-og-utviklingsmuligheter-for-a-mote-lokale-og-regionale-kompetansebehov%2Fid2923259%2F%3Futm_source%3Dregjeringen.no%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnyhetsvarsel20220801&data=05%7C01%7Cmayri%40midtre-gauldal.kommune.no%7C33d1526f0109423fddd608da760e1c64%7C169d791fdcc74ff29037a86718562b7e%7C1%7C0%7C637952100245261900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BhinabJKFoErGi14B5XSup7BkUL7MhCwefMxDlxB%2BZM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fstudiesentres-betydning-og-utviklingsmuligheter-for-a-mote-lokale-og-regionale-kompetansebehov%2Fid2923259%2F%3Futm_source%3Dregjeringen.no%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnyhetsvarsel20220801&data=05%7C01%7Cmayri%40midtre-gauldal.kommune.no%7C33d1526f0109423fddd608da760e1c64%7C169d791fdcc74ff29037a86718562b7e%7C1%7C0%7C637952100245261900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BhinabJKFoErGi14B5XSup7BkUL7MhCwefMxDlxB%2BZM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fstudiesentres-betydning-og-utviklingsmuligheter-for-a-mote-lokale-og-regionale-kompetansebehov%2Fid2923259%2F%3Futm_source%3Dregjeringen.no%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnyhetsvarsel20220801&data=05%7C01%7Cmayri%40midtre-gauldal.kommune.no%7C33d1526f0109423fddd608da760e1c64%7C169d791fdcc74ff29037a86718562b7e%7C1%7C0%7C637952100245261900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BhinabJKFoErGi14B5XSup7BkUL7MhCwefMxDlxB%2BZM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fno%2Fdokumenter%2Fstudiesentres-betydning-og-utviklingsmuligheter-for-a-mote-lokale-og-regionale-kompetansebehov%2Fid2923259%2F%3Futm_source%3Dregjeringen.no%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnyhetsvarsel20220801&data=05%7C01%7Cmayri%40midtre-gauldal.kommune.no%7C33d1526f0109423fddd608da760e1c64%7C169d791fdcc74ff29037a86718562b7e%7C1%7C0%7C637952100245261900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BhinabJKFoErGi14B5XSup7BkUL7MhCwefMxDlxB%2BZM%3D&reserved=0
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Ved valg av prosess og samarbeidsparter utarbeides et felles saksfremlegg til kommunene hvor det tas endelig beslutning 
til ressursbruk og forpliktelser for kommunene.  
 
Vedtak AU 9.september 2022 
 
Det arbeides videre med å etablere et samarbeid mellom NTNU og kommunene i Trøndelag Sørvest, Lakseregionen i 
samarbeid med Trøndelag Sør og Fosen regionen. Hvis dette arbeidet ikke resulterer i et konkret innhold innen 31.12.22, 
innledes samarbeid med Nord Universitet. Med konkret innhold menes etablering av arbeidsgruppe og konkret plan for 
fremdrift, med tentativ dato for oppstart av studiet.  
 
Det utredes mulighet for etablering av interregionalt studiesenter i samarbeid med Fosen og Trøndelag Sør. Oppvekst 
inviteres inn i denne utredningen.  
 
Ved valg av prosess og samarbeidsparter utarbeides et felles saksfremlegg til kommunene hvor det tas endelig beslutning 
til ressursbruk og forpliktelser for kommunene.  
 
Kirsti Selstad innledet i saken.   
 
 
Vedtak:  
Det arbeides videre med å etablere et samarbeid mellom NTNU og kommunene i Trøndelag Sørvest, Lakseregionen i 
samarbeid med Trøndelag Sør og Fosen regionen. Hvis dette arbeidet ikke resulterer i et konkret innhold innen 
31.12.22, innledes samarbeid med Nord Universitet. Med konkret innhold menes etablering av arbeidsgruppe og 
konkret plan for fremdrift, med tentativ dato for oppstart av studiet.  
 
Det utredes mulighet for etablering av interregionalt studiesenter i samarbeid med Fosen og Trøndelag Sør. Oppvekst 
inviteres inn i denne utredningen.  
 
Ved valg av prosess og samarbeidsparter utarbeides et felles saksfremlegg til kommunene hvor det tas endelig 
beslutning til ressursbruk og forpliktelser for kommunene. Forslag til vedtak IPR  
Det arbeides videre med å etablere et samarbeid mellom NTNU og kommunene i Trøndelag Sørvest, Lakseregionen i 
samarbeid med Trøndelag Sør og Fosen regionen. Hvis dette arbeidet ikke resulterer i et konkret innhold innen 
31.12.22, innledes samarbeid med Nord Universitet. Med konkret innhold menes etablering av arbeidsgruppe og 
konkret plan for fremdrift, med tentativ dato for oppstart av studiet.  
 
Det utredes mulighet for etablering av interregionalt studiesenter i samarbeid med Fosen og Trøndelag Sør. Oppvekst 
inviteres inn i denne utredningen.  
 
Ved valg av prosess og samarbeidsparter utarbeides et felles saksfremlegg til kommunene hvor det tas endelig 
beslutning til ressursbruk og forpliktelser for kommunene.  
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Sak 13/22  Evaluering av samarbeidet jfr. vedtekter for IPR Trøndelag sørvest, lakseregionen  

Saksbehandler: Kari Frøseth  
 
 
Bakgrunn for saken:  
I vedtekter for IPR Trøndelag sørvest, lakseregionen: 
 
§ 7 Forankring Det gjøres en evaluering av samarbeidet mot slutten av hver valgperiode, inkludert en vurdering av 
medlemsavgiftens størrelse i kommende valgperiode. Ut fra evalueringen skal det vurderes om det skal gjøre endringen i 
samarbeidets innhold og prioriteringer. Denne evalueringen skal behandles av kommunestyrene ved starten av hver 
valgperiode. 
 
Vurdering:  
 
Samarbeidet ble etablert etter dagens vedtekter våren 2021, og er av den grunn «nytt» . Vi har ikke lagt bak oss en 
valgperiode med nåværende struktur.  Evaluering kan være en fin mulighet for en fot i bakken for samarbeidet.  
 
Sandas (2001, s5) viser til følgende suksessfaktorer for interkommunalt samarbeid. Studien baserer seg på flere 
casestudier av interkommunale samarbeid.  
 
Ytre forutsetninger for vellykket interkommunalt samarbeid:  

• Lag interkommunale møteplasser og samarbeidsarenaer – administrative og politiske  

• Bli enige om en visjon for samarbeid som løsningsalternativ – en viljeserklæring  

• Lag en strategisk plan for gjennomføring  

• Bygg regionale holdninger gjennom bevisstgjøring og informasjon  

• Bruk regionrådet som strateg og koordinator for interkommunalt samarbeid  
 
Indre forutsetninger for vellykket interkommunalt samarbeid  

• Velg gode samarbeidsprosjekter der gevinstmuligheter synes åpenbare  

• Sørg for god forankring dypt ned i organisasjonene for det enkelte samarbeidstiltak  

• Bruk tid på mobilisering, planlegging og gjennomføring 

• Legg trykk på gjennomføringen  

• Søkelys på lederrolle og gjennomføringsansvar  
 
 
Asplan Analyse ( 2008)  studerte seks samarbeid som involverte kommuner.  De trekker opp seks punkt som definerer 
godt samarbeid:   
 

• Felles oppfatning om mål og formelle rammebetingelser for samarbeidet  

• Felles oppfatninger om innhold i samarbeidet  

• Klarhet i roller og ansvarsdeling 

• God rolleforståelse 

• God dialog  

• God styring og kontroll 
 
de peker på at de fire første punktene reflekterer «enighet» og de to siste «tillit». De konkluderer med at formalisering 
og strukturering -  betydning av å ha et formelt samarbeidsdokument, å avklare roller, avklare forventninger til 
rapportering og å ha faste møter , så ut til å være de viktigste suksessfaktorene. Til slutt peker de på at struktur ser  ut til 
å være det viktigste for å få samarbeid til å fungere.   
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Forskningen/ evalueringene som det vises til over kan være et utgangspunkt for evaluering av vårt arbeid. Våren 2019 
ble det gjennomført en strategiprosess, som senere ble fulgt opp gjennom Strategisk næringsplan. 
 
IPR Trøndelag sørvest er et nytt samarbeid både med tanke på oppgaver, struktur og geografi.   Dette må hensyntas i en 
evaluering.   
 
Forslag til vedtak:  
Sekretariatet utarbeider forslag til metodikk for evaluering. Det vurderes om det er behov for å innhente ekstern 
konsulenthjelp til å gjennomføre evalueringen. Notat med evalueringsmetodikk og rammer for arbeidet legges fram for 
regionrådet før arbeid iverksettes.   
 
Vedtak KDU  
Sekretariatet utarbeider forslag til metodikk for evaluering. Det vurderes om det er behov for å innhente ekstern 
konsulenthjelp til å gjennomføre evalueringen. Notat med evalueringsmetodikk og rammer for arbeidet legges fram for 
regionrådet før arbeid iverksettes.   
 
Vedtak AU 9.september  
Sekretariatet utarbeider forslag til metodikk for evaluering. Det vurderes om det er behov for å innhente ekstern 
konsulenthjelp til å gjennomføre evalueringen. Notat med evalueringsmetodikk og rammer for arbeidet legges fram for 
regionrådet før arbeid iverksettes.   
 
Forslag til vedtak IPR  
Sekretariatet utarbeider forslag til metodikk for evaluering. Det vurderes om det er behov for å innhente ekstern 
konsulenthjelp til å gjennomføre evalueringen. Notat med evalueringsmetodikk og rammer for arbeidet legges fram for 
regionrådet før arbeid iverksettes.   
 
Innspill i møtet:  
Strategi vv fagsamarbeid  
Samferdselsutvalget er eget utvalg – kan være en utfordring  
Hva skal prioriteres i samarbeidet – hvor er SNP ?  
Kart med reiserute skulle utarbeides  
Geografisk navn er riktig – lakseregionen et underpunkt  
KDU må  han ansvar for tjenestesamarbeidet / fagsamarbeid  
Regionrådet et mer strategisk forum  
Samferdsel og infrastruktur i stort er viktig  
Reiseliv og desentralisert utdanning er viktige områder  
Bo og arbeidsmarked er viktige områder  
Befolkningsutvikling kan måles  
Må få tilbake saker til regionrådet  
Viktig at drøftinger er kunnskapsbasert  
SNP må på dagsorden  
Lage en strategi /Utviklingsplan som i region sør  
Lang saksbehandlingstid  
Politikere må sette dagsorden ikke sekretariatet  
 
 
Vedtak:  
Sekretariatet utarbeider forslag til metodikk for evaluering. Det vurderes om det er behov for å innhente ekstern 
konsulenthjelp til å gjennomføre evalueringen. Notat med evalueringsmetodikk og rammer for arbeidet legges fram 
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for regionrådet før arbeid iverksettes.   
 
 
 
Sak 14/22  Referatsaker  

Orientering samferdselsutvalget – Ole L Haugen  
Ole L Haugen orienterer om de viktigste sakene utvalget arbeider med og om bakgrunn for opprettelse av utvalget som er 
felles med Nordmøre.  Aktuelle saker: Orkdalspakken, Ferje Hitra – Aure, E39 og NTP  er aktuelle saker på neste møte.  
    
 
Orientering arbeid med Strategisk næringsplan- Kari Frøseth  
Det er etablert et næringsråd bestående av representanter fra kommunene. Jfr. tidligere vedtak skal det utarbeides et 
handlingsprogram. Dette er nå i en sluttfase og skal behandles i regionrådets møte i november.  
 
 
PSU- orientering fra møtet  - Kristin F. Strømskag 
Viser til utsendt referat  
Møte i PSU avholdt 07.09.22: Hovedsaker: arbeid med utskrivningsklare pasienter, utviklingsplan ved SOH og PSUs rolle i 
Helsefellesskapet. 
    
Orientering om legevakt-  Ingvill Kvernmo  
I en prosess med SOH om tilbakeflytting av legevakta. Skal sikre en mer varig løsning.  
 
 
Referent  
Kari Frøseth  
    
 
 
 


