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Innkalling  KDU,  Trøndelag sørvest 
  

Utvalg:  Trøndelag sørvest, kommunedirektørutvalget  
Møtested:  Teams   
Dato:    25. mars 2022 
Tidspunkt:  1000-1500  
Sted:   Fysisk møte kommunestyresalen Skaun kommune evt. teams  

  
 

Deltaker  Rolle  Til stede / ikke til stede   

Beathe Sandvik Meland Kommunedirektør, Frøya  Renate L Sandvik møtte  

Per Øivind Sundell Kommunedirektør, Rennebu   x 

Petter Lindseth Kommunedirektør, Skaun   Fram til 1245 

Ingvill Kvernmo Kommunedirektør , Orkland   x 

Ingjerd Astad Kommunedirektør, Hitra   x 

Mons Otnes Kommunedirektør, Rindal   Til 1215  

Håvard Sagli Rådmann, Aure  Ikke tilstede  

Ola Morten Teigen   Kommunedirektør , Heim  x 

Marit K Ervik   Kommunedirektør Ørland  Ikke tilstede  

Knut Haugen  Kommunedirektør, Surnadal  x 

Kari Frøseth  Daglig leder  x 

Line Raustein    Innføringsleder 
Helseplattformen  

På sak  

Kirsti Selstad Utviklingsveileder Helse  x 

   

 
 
KDU  8/22– Godkjenning referat 21. januar 2022   

Vedtak: godkjenne 
 

KDU 9/22 - Godkjenning av innkalling  25.mars 2022   

Vedtak: godkjennes  

 
KDU 10 /22 -  Morgendagens barnevern   

Saksbehandler: Kirsti Selstad   / Robert Ø. Jakobsen 
 
Innledere på saken:  Anne Lene Tjeldflåt, Bufetat, Marita Ugset, Statsforvalteren, Nine Skårild, 
læringsnettverk ( Orkland kommune)  
 

Alle kommunene forbereder seg på å redegjøre for følgende spørsmål som utgangspunkt for 

plenumsdiskusjon: 

• Hva slags strukturer har kommunene for samarbeid i laget rundt barnet? Samarbeid helse, 

oppvekst og barnevern.  



2 
 

Frøseth Kari side 2 

• Hva slags utfordringer har kommunene knyttet til forebyggende arbeid og tiltaksarbeid innen 

barnevern?  

Overskrift for gruppearbeid/plenumsdiskusjon: 

• Hva slags oppgaver kan vi løse som en region i fellesskap?   

• Hva slags tiltak kan vi tilby som enkeltkommuner og hva kan vi samarbeide om – tiltaksarbeid og 

forebyggende tiltak.   

 
Bakgrunn for saken:  
 
Vedtak KDU 21.01.22 
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 
 
Det har vært formøter med Statsforvalter og BUF etat som forberedelse til møtet 25.03.22.  
 
Forslag til vedtak:   
Saken legges fram uten innstilling  
 
Vedtak:  
Gode orienteringer om et viktig tema. Tilbakemeldinger fra deltakere om at dette er et nyttig og 
nødvending tema å diskutere.  
 
 
 

KDU 11/22- Helsesamarbeid i Trøndelag sørvest    

Saksbehandler: Kirsti Selstad   
Dokumenter som følger saken: Notat: framtidens helse og omsorgstjenester i bærekraftig samfunn, 
foredrag Vaage og Moum 4.mars 
 
Sak 11 og 12 /22 tar begge utgangspunkt i notat som ble laget som forberedelse til regionrådsmøtet 4. 
mars 2022. Som beskrevet under er notatet forankret i Helseledernettverket og Mandat for 
helseledernettverket. Det er viktig å understreke at kompetanse er tidligere vedtatt som et satsingsområde 
gjennom helsesamarbeidet, spesielt knyttet til desentralisert sykepleierutdanning.  I regionrådsmøtet ble 
Fylkeslege Jan Vaage og seniorrådgiver Sigrid Moum invitert for å belyse temaet « framtidens helse og 
omsorgstjenester» Det ble der besluttet at tema som framkom under diskusjonen skulle innarbeides i 
notatet.    
 
Bakgrunn for saken:   
Helseledernettverket besluttet på møte 20.01.22 å gi utviklingsveileder i oppdrag å utarbeide et notat for å 
konkretisere og gi innhold til bærekraftbegrepet i relasjon til helse- og omsorgstjenester. Notatet bygger på 
nasjonale føringer for helse og omsorgstjenestene.  Det har også vært flere møter med statsforvalteren for 
å konkretisere innhold i notatet. Statsforvalteren ble med bakgrunn i dette invitert med på regionrådets 
møte 4. mars. Mandat for helseledernettverket er utgangspunkt for innhold og prioriteringer.   
 
Notatet har vært til høring hos helselederne, før det ble presentert på regionråd på Hitra 04.03.22.  
Notat ble diskutert  i møte i helseledernettverket 10.03.22. I tillegg ble det vedtatt opprettelse av 
arbeidsgrupper/referansegrupper for utarbeidelse av prosjektplaner for de 6 prioriterte arbeidsområdene 
for 2022.   
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Utviklingsveileder helse utarbeider prosjektplaner sammen med arbeidsgrupper bestående av helseledere i 
kommunene.  Fremlegges KDU 25.03.22.  
 
Følgende områder er foreslått prioritert  

• Trøndelag sørvest, lakseregionen i tall  
Arbeidsgruppe/referansegruppe: Heim og Orkland  
 

• Tidlig innsats rus og psykiske lidelser barn/ungdom/unge voksne – etablere 
tverrfaglig/tverretatlig pasientforløp   

Arbeidsgruppe/referansegruppe: Skaun, Surnadal og utviklingsveileder oppvekst  
 

• Utskrivningsklare pasienter – hvor er flaskehalsene og hvorfor?  
Det er utarbeidet en rapport i helsefellesskapet som gjelder utskrivningsklare pasienter. Utviklingsveileder 
følger opp denne.  
 
I tillegg er det satt opp 3 fokusområder knyttet til kompetanse. Dette er i all hovedsak oppfølging av 
tidligere sak om desentralisert sykepleierutdanning.   Disse tas som en egen sak se egen sak KDU 12/22 . 
sak om bærekrafts pilot tas opp i sak 13/22  
 
Forslag til vedtak  
KDU slutter seg til notat med tilhørende prosjekter. Det arbeides videre med prosjektskisser i samarbeid 
med helseledernettverket  
 
Vedtak:  
KDU slutter seg til notat med tilhørende prosjekter. Det arbeides videre med prosjektskisser i samarbeid 
med helseledernettverket  
 
  
 

KDU 12/22 Kompetanse – desentralisert sykepleier utdanning   

Saksbehandler: Kirsti Selstad  
Dokumenter som følger saken; Notat: framtidens helse og omsorgstjenester i bærekraftig 
samfunn, foredrag Vaage og Moum 4.mars 
 
 
Å rekruttere, beholde og organisere kompetanse blir viktig i fremtiden. Det prioriteres 3 delprosjekter 

innenfor området kompetanse.  
• Desentralisert utdanning  
• Læringsnettverk   
• Riktig bruk av kompetanse  

 
Bakgrunn  
Sak KDU 12/21 Desentralisert sykepleieutdanning   
Saksbehandler: Ingvill Kvernmo/ Bjørn Buan / Kari Frøseth  
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.  
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Vedtak regionrådet 12. februar 2021- RR sak 8/21  
I diskusjonen framkom entydig støtte til å videreføre utredning og forberedelser til et nytt  
desentralisert studietilbud.  
Regionrådet ber 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 legger fram skisse til opplegg for evaluering i møtet. I møtet diskuteres tidslinje for  
prosjekt / etablering av tilbud.  
 
Konklusjon KDU 12/21 

• 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.  
• 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.  
 
Sak fulgt opp på møte i helseledernettverket 20.01.22   

 
 Desentralisert utdanning for sykepleier/vernepleier og annen høyskolekompetanse.  

Hvorfor: vil sikre oss tilskudd av kompetanseressurser på sikt som er vitale for å ivareta oppgaver som 
krever høgskolekompetanse.  
Arbeidsgruppe/referansegruppe: Orkland, Frøya, Heim  
Prosjektplan påstartet, og bygger på notat utarbeidet av Buan 5. mars 2021. Det settes ned en 
arbeidsgruppe som jobber intensivt med å utarbeide en prosjektplan for «hva skal til for å rekruttere og 
beholde høgskolekompetanse i kommunene i regionen?»   
Prosjektplan ferdigstilles til 12 mai, og behandles i helseledernettverket samme dato, KDU 13. Mai, AU 20 
mai.  
Det innledes samarbeid med Trøndelag sør IKPR og Fosen helse IKS for å få etablert desentraliserte 
utdanninger på deltid i regionene.  
  

• Læringsnettverk høyskolekompetanse  
Med søkelys på erfaringsdeling, læring på tvers av kommunegrensene og bruk av etisk refleksjon for å 
begynne å etablere kunnskap og kultur i tråd med bærekraft i helsetjenestene.  
Hvorfor: Innarbeidelse av etisk refleksjon som arbeidsmåte i tjenestene. (Krav innenfor enkelte 
tjenesteområder: Samarbeid og kompetanse - Helsedirektoratet). Utveksling av «god praksis» mellom 
kommunene og derigjennom styrke forsvarligheten i tjenestene. Viser høyskolekompetansen at vi satser på 
dem gjennom å etablere sterke fagmiljøer hvor de kan dele suksesshistorier og lære av hverandre. 
Virkemiddel i å rekruttere og beholde denne kompetansen i kommunene.  
Kan vi også tenke oss – kompetansenettverk for helsefagutdannede?  
Arbeidsgruppe/referansegruppe for prosjektplan: Rennebu og Hitra  
 

• Riktig bruk av kompetanse  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming/samarbeid-og-kompetanse
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Kan kompetanseressurser organiseres annerledes for å utnytte kompetansen deres riktig: riktig 
kompetanse til riktig oppgave, på riktig sted og til riktig tid?  
Hvorfor: antall ansatte 55+ og utfordringsbildet for fremtiden, behov for å se på hvilke oppgaver som krever 
spesiell kompetanse og hvilke oppgaver som kan ivaretas av andre yrkesgrupper (Johansens metode er 
veien til en ny oppgavedeling (sykepleien.no)  
Arbeidsgruppe/referansegruppe: Skaun og Rindal  
 
Notatet har vært til høring hos helselederne. Presentert på regionråd på Hitra 04.03.22.  
Arbeidsgrupper/referansegrupper for utarbeidelse av prosjektplaner vedtatt i møte i helseledernettverket 
10.03.22. Fremlegges KDU 25.03.22  
Tidligere vedtak i regionrådet er bakgrunn for saken når det gjelder sykepleierutdanningen. Jamfør 
foreliggende notat og behandling i IKPR 04.03.22 utvider vi satsingsområde på utdanning til å omfatte alle 
grunnutdanninger på høyskolenivå, samt videreutdanninger og fagskoleutdanninger og spesialisering for 
disse.  
  
Forslag til vedtak  
KDU slutter seg til de skisserte prosjektene. Det arbeides videre med  kompetanse i samarbeid med 
helseledernettverket.   
 
Vedtak:  
KDU slutter seg til de skisserte prosjektene. Det arbeides videre med  kompetanse i samarbeid med 
helseledernettverket.  Desentralisert sykepleierutdanning prioriteres.   
 
 

KDU 13/22-  Bærekraftspilot  

Saksbehandler: Kirsti Selstad  
Dokumenter som følger saken; Notat: framtidens helse og omsorgstjenester i bærekraftig 
samfunn, foredrag Vaage og Moum 4.mars 
 
Bakgrunn:  
Bakgrunn for saken er notat utarbeidet av Selstad, regionrådsmøtet 4 mars og dialog med statsforvalteren.  
Statsforvalteren ønsker at kommuner skal være piloter på « bærekraftige helsetjenester» Trøndelag sørvest 
er interessant da det allerede eksisterer et interkommunalt helsesamarbeid.   
 
Forslag til vedtak:   
Interesserte kommuner inviteres med på informasjonsmøte i regi av statsforvalteren hvor det blir redegjort 
for muligheter om å søke som piloter ( skjønnsmidler)  
 
Vedtak:  
Interesserte kommuner inviteres med på informasjonsmøte i regi av statsforvalteren hvor det blir 
redegjort for muligheter om å søke som piloter ( skjønnsmidler)  
 
 

KDU 14/22-  Mandat Næringsrådet    

Saksbehandler: Kari Frøseth   
Dokumenter som følger saken: Mandat  
 
Bakgrunn for saken:  
Vedtak KDU 21.01.22  

• 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 

https://sykepleien.no/2021/10/johansens-metode-er-veien-til-en-ny-oppgavedeling
https://sykepleien.no/2021/10/johansens-metode-er-veien-til-en-ny-oppgavedeling
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• Viktig at mandat utarbeides med samme mal som mandat for helseledernettverket og 
oppvekstnettverket  

 
Mandat er jobbet videre med av ei arbeidsgruppe bestående av Helene Øvrelid, John Ole Aspli, Aasmund 
Lie og Sivert Dombu.  Mandat er videre drøftet i næringsrådets møte 11. mars 2022. Forslaget legges fram 
for KDU 25.mars 2022.  
 
 
Forslag til vedtak:   
Mandat godkjent  
 
 
Vedtak:  
Mandat godkjent  
 
 

KDU 15/22 Helseplattformen – endinger i tidsplan og implikasjoner for innføring i regionen  

Saksbehandler Line Raustein  
 
Bakgrunn: 
Helseplattformen er Midt-Norges løsning for «En innbygger – en journal». Prosjektet med utskifting av 
eksisterende pasientjournalsystem ved sykehusene startet i 2012 og ble utvidet til å omfatte kommunene i 
2015 gjennom en samarbeidsavtale mellom Trondheim kommune og Helse Midt-Norge. I 2016 fikk 
kommunene tilbud om å tiltre en opsjonsavtale om tilgangsrettigheter til pasientjournalløsningen. Alle 
kommuner i Midt-Norge inngikk opsjonsavtale med Helse Midt-Norge. Etter en større anbudskonkurranse 
ble leverandør Epic valgt i 2018. I mars 2019 ble selskapet Helseplattformen as stiftet med Helse Midt-
Norge og Trondheim kommune som eiere. Siden 2016 har kommunene vært representert samlet overfor 
Helseplattformen gjennom Samarbeidsrådet, et strategisk utvalg av rådmenn/kommunedirektører fra 10-
12 kommuner, samt tre fagpersoner nominert av KS i Trøndelag og Møre og Romsdal. Samarbeidsrådet har 
i særlig grad bidratt til utforming av kontraktinnhold og avtaler i samsvar med kommunenes interesser. 
I Regionrådsmøte 12. februar 2021 (sak 7/21) vedtok Regionrådet å stille seg bak videreføring av 
kommunenes felles innføringsprosjekt for Helseplattformen i samsvar leverandørens varslede utsettelse på 
seks måneder ut over opprinnelig plan. Regionrådet anbefalte kommunene å gå i takt i sin politiske 
behandling i spørsmålet om eventuell tilknytning til Helseplattformen, uavhengig av deres valg av tidspunkt 
for driftsstart. 
Regional innføringsleder presenterte for kommunedirektørene i møte 5. mars 2021 Helseplattformens 
mulige innføringsløp for kommuner. For kommuner i Trøndelag sørvest var det to mulig innføringsløp, PD2 
(driftsstart november 2022) eller SW1 (driftsstart november 2023). Kommunedirektørene vedtok i møte 
(??) at kommunene i Trøndelag sørvest skulle gå i et samlet løp med produksjonssetting november 2023 
(SW1). 
I styremøte Helseplattformen AS 26. mai 2021 (sak 29/21) ble det gitt åpning for å inkludere flere i PD2 og 
PD3. Rindal kommune søkte om å få være med sammen med kommuner i Møre og Romsdal i innføringsløp 
PD3 på grunn av raskt behov for nytt pasientjournalsystem med positivt svar fra Helseplattformen.  
De øvrige kommunene i Trøndelag sørvest var planen forberedelsesfase fra mai 2022 og 
innføringstidspunkt høsten 2023. Leverandøren /Helseplattformen og Epic inc. vil vurdere kundens 
modenhet og antall samtidige brukere når endelig tilbud om oppstartstidspunkt skal avtales.  
I styremøte for Helseplattformen AS 28. februar 2022 (sak 22/22) vedtar styret en ny fremlagt 
innføringsstrategi for kommuner og ber administrasjonen gå i dialog med kommunene om oppstart av 
innføring.  
SW1 og SW2 er erstattet med KI 1-5 (kommunale innføringsløp). Det begrunnes med større fleksibilitet for 
kommunene med 4 alternative løp i året i stedet for 2 løp.  
Den nye innføringsplanen viser en forsinkelse på 4 måneder. Første mulige produksjonssetting etter PD3 er 
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februar 2024, mot november 2022 i opprinnelig plan.  Begrunnelsen for planlagt utsettelse for øvrige 
kommuner er at Helseplattformen vil at igangsatte løp lykkes med sine gjennomføringer. Tidspunkt for 
oppstart av de ulike KI-løpene er ikke fastsatt.  
  

 
Forslag til vedtak:  
Saken krever avklaringer i kommunene. Det foreslås derfor at det inviteres til et møte i med politisk og 
administrativ ledelse i kommunene uka etter påske.  
 
Vedtak:  
Saken krever avklaringer i kommunene. Det foreslås derfor at det inviteres til et møte i med 
administrasjonen  i kommunene etter påske.  Det sendes ut forespørsel til kommunene om aktuelle tema 
til møtet/ forberedelser.   
 
 

KDU 16/22 Helseplattformen -  forlengelse av engasjement Regional innføringsleder   

Saksbehandler: Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken:  Mandat og oppgavebeskrivelse RIL 
 
Bakgrunn for saken  
Kommunene i Trøndelag sørvest  har signert en opsjonsavtaler om for en samarbeidsavtale om 
bruksrettigheter, tilpasninger og drift av ny pasientjournalløsning, Helseplattformen. Løsningen er Midt-
Norges svar på regjeringens satsing på «En innbygger- en journal». Kommunene i Midt-Norge har 
formalisert et samarbeid med Helse Midt-Norge, og etter hvert med selskapet Helseplattformen as, for å 
ivareta kommunenes interesser i denne satsingen. 
 
Det er nedsatt et faglig strategisk arbeidsutvalg omtalt som Regional arbeidsgruppe, RAG. Denne 
arbeidsgruppa har representanter fra kommuneregionene i Midt-Norge. For Trøndelag sørvest er Line 
Raustein representert i RAG. Det har vist seg at den regionale arbeidsgruppa har lagt ned en betydelig og 
nødvendig innsats i å forberede og gjennomføre ulike oppgaver på vegne av kommunene. Oppgavene har 
vært innenfor tema som berører IKT, helsefag, økonomi, organisasjon, opplæring og formidling. Dette 
samarbeidet ledes av Trondheim kommune. 
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Regional innføringsleder startet sitt oppdrag i august 2019. Da som tilsatt i Agdenes kommune. Skaun 
kommune som vertskommune for samarbeidet kjøpte da tjenester av Agdenes kommune.   I perioden 
januar 2020- november 2020 ble samarbeidet forlenget og Skaun kommune kjøpte tjenester av Orkland 
kommune. Stillingen som RIL ble lyst ut i februar 2021. RIL ble tilsatt i et engasjement i perioden 1. 
desember 2020 -30. juni 2022.  RIL er i dag tilsatt i  IPR Trøndelag sørvest/ Skaun kommune. RIL er tilsatt i 
80% stilling. 
 
Det er tildelt skjønnsmidler til finansiering av regionale innføringsledere. I et brev sendt kommunene i 
Orkdalsregionen høsten 2020 beskrives den økonomiske risikoen ved finansiering av RIL på følgende måte.  
 
…For 2019 ble Orkdalsregionen tildelt NOK 500 000, etterfulgt av NOK 750 000 for 2020. Fylkesmannen har 
uttrykt vilje til å videreføre støtten også for 2021, men utfallet blir først kjent ved godkjenningen av 
Statsbudsjettet for 2021. Størrelsen på tilskuddet ble vurdert som tilstrekkelig til så å si en fullfinansiering av 
oppgavene for 2019 og for 2020. Risikoen for framtidig ekstern finansiering er liten, men det er urimelig at 
en og samme kommune skal bære denne risikoen alene. Det legges derfor opp til en interkommunal avtale 
som regulerer deltakelse og økonomisk forpliktelse, slik det går fram av vedlagte avtaleutkast…. 
 
Det er pr epost datert 19.10.2021  fra Tor Erling Evjen i Trondheim kommune bekreftet at Trøndelag 
sørvest får tildelt kr 750 000 i skjønnsmidler til å ivareta stillingen til RIL også i 2022. Det opplyses videre at 
fra og med 2023 må regionen selv søke skjønnsmidler til lønnsmidler ( Tor Erling Evjen pers. med)  
Statsforvalteren opplyser her at søknadsfristen er 1.juni 2022.  
 
Jfr. budsjett vil noen kostnader fordeles på kommunene. For 2021 er kostnad for kommunene kr 214000 
jfr. vedtatt budsjett. Dette fordeles etter Agdenesmodellen.   
 
Kommunene i Trøndelag sørvest skulle i utgangspunktet være med på et innføringsløp med en opprinnelig 
oppstart våren 2022 ( PD2).  PD1 -løpet ble utsatt 6 måneder, bl.a. på grunn av pandemien. I tillegg har 
kommunene i Trøndelag sørvest vedtatt å kjøre et samlet løp og gjennom konsensus bestemt at de skulle 
bli med på SW1, noe som fører til en oppstart høsten 2023.   Rindal kommune søkte spesifikt om å få delta 
på PD3, sammen med 9 andre kommuner i Møre og Romsdal. 
Disse endringene betyr at tidspunkt for «Go-live»  for Trøndelag sørvest er utsatt i 1 og ½ år. 
 
Vurdering  
 
Endringer som følge av pandemien og endring i valg av innføringsløp har gjort det nødvendig å vurdere 
perioden for innføringsleders tilsetting.  Rindal kommune, som ligger « først i løypa» presiseres at 
innføringsleder er et viktig bindeledd mellom Helseplattformen AS og kommunene. Videre vil erfaringer fra 
Rindal være viktig kompetanse for regionens øvrige kommuner.  Helseplattformen AS og Trondheim 
kommune understreker viktigheten av videreføring av strukturen med RIL som ressurspersoner, 
kontinuitetsbærere og bindeledd i forbindelse med innføring av Helseplattformen AS.  
 
En videreføring vil være avhengig av tildeling av skjønnsmidler for 2023. Øvrige kostnader fordeles mellom 
kommunene etter Agdenesmodellen.  
 
Saken ble behandlet i AU 11. februar og besluttet oversendt KDU til vurdering.   
 
Forslag til vedtak: 
KDU vil videreføre engasjement for Regional innføringsleder under forutsetning av finansiering med 
skjønnsmidler. Øvrige kostnader fordeles etter Agdenesmodellen.  Daglig leder søker skjønnsmidler i 
samråd med vertskommunene og øvrige regioner. Varighet på engasjement er avhengig av valg av 
innføringsløp.  Søknadsfrist 1. juni 
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Vedtak:  
Videreføring av engasjement RIL vil være avhengig av kommunenes tilslutning og valg av 
innføringsløp. Dette avklares i møte nevnt i sak 14/22.  Det startes arbeid med søknad sånn at 
denne er klar til fristen 15. juni.  Det må i søknad tas forbehold om konklusjoner fra kommunene 
og kommunal medfinansiering av stillingen.   
 
 
 
KDU 17/22- Plaststrategi – regional nettverksgruppe  

Saksbehandler: Kari Frøseth  
 
Bakgrunn:  
Felles saksframlegg for behandling av plaststrategien ble oversendt kommunene i januar 2021. Saken ble 
vedtatt sendt til kommunene i desember 2020.  Plaststrategien er vedtatt i alle kommuner med unntak av 
Aure.  I vedtaket står det at strategien skal evalueres etter 1,5 år. Det er regionrådet som skal ta initiativ til 
dette.  Etter forespørsel fra kommuner ble det att initiativ til et møte med arbeidsgruppen, Rambøll AS og 
REMIT 27. januar 2022. Målet med møtet var å få en status fra kommunene.  Rambøll hadde forberedt en 
presentasjon til møte hvor de så på mulige fellestiltak og finansiering av et prosjekt for å følge opp dette. 
SINTEF var invitert for å informere om mulig forskningsprosjekt med søkelys på alternativer til  plast i dekke 
på fotballbaner.  Rambøll var prosessleder for strategien på oppdrag fra REMIT.  
Oppsummeringen fra møtet viser at planen i svært liten grad er fulgt opp av kommunene. Her er det 
variasjon, men de fleste rapporterer om mangel på ressurser, men at de ser planarbeidet i sammenheng 
med andre planer.  
Rambøll skisserer tre aktuelle fellestiltak : Innkjøp, Erstatningsprodukt, Miljøledelse. Det er flere mulige 
finansieringsordninger som kan være aktuelle.  
KIL Hemne har i ettertid inngått samarbeid med SINTEF om å delta i forskningsprosjekt «SIRC- Development 
of a Sustainable and Circular fill Replacement for rubber Crumbs». Det er inngått en intensjonsavtale som 
følger søknaden.  
 
Vurdering:  
Sekretariatet vurderer det som hensiktsmessig at Rambøll søker midler til prosjektledelse fellestiltak i 
forbindelse med oppfølging av plaststrategien.  Rambøll bør gis i oppdrag å utforme en søknad i samarbeid 
med kommunene.  Det er hensiktsmessig med erfaringsutveksling mellom kommunene for læring og 
utvikling av fagområdet.  
 
Forslag til vedtak AU 11.02.22: 
Rambøll gis i oppdrag å utarbeide en søknad i tett samarbeid med kommunene. Tiltakene som omtales i 
søknaden kommer ikke som erstatning for kommunenes oppfølging av strategien, men i tillegg til, og som 
et supplement for å styrke regionens arbeid på området.  
 
Vedtak AU 11.02.22 
Saken oversendes KDU for videre behandling.  Det må vurderes om det skal opprettes interkommunal 
«arbeidsgruppe» for erfaringsdeling og læring på dette fagområdet.     
 
Forslag vedtak  
Det opprettes en interkommunal arbeidsgruppe for erfaringsdeling og læring  i forbindelse med evaluering 
av plaststrategien. Gruppen er « ad hoc» og  opprettes på bakgrunn av ønske fra saksbehandlere i 
kommunene.  Det skrives referat fra møtene.  
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Vedtak:  
Det opprettes en interkommunal arbeidsgruppe for erfaringsdeling og læring  i forbindelse med 
evaluering av plaststrategien. Gruppen er « ad hoc» og  opprettes på bakgrunn av ønske fra 
saksbehandlere i kommunene.  Det skrives referat fra møtene.  
 
 

 
 
KDU 18/22 valg av leder KDU – justering av vedtekter  

Saksbehandler: Kari Frøseth / Ingvill Kvernmo  
 
Dokumenter som følger saken:  Trøndelag Sorvest | Vedtekter (trondelagsorvest.no) 
 
På bakgrunn av vedtekter skal det velges en leder i KDU. Valg skal følge valg i regionrådet.   
 
Saken legges fram uten innstilling  
 
Vedtak:  
Saken utsettes til vi kan ha et fysisk møte. Det samme gjelder diskusjon om vedtekter.   
 
 
Eventuelt:  
Møte 12.  og 13.  utgår PGA møtekollisjoner.  

https://trondelagsorvest.no/vedtekter

