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Protokoll KDU, Trøndelag sørvest 
  

Utvalg:  Trøndelag sørvest, kommunedirektørutvalget  
Møtested:  Teams   
Dato:    26.08.22  
Tidspunkt:  0800-1000   
Sted:   Teams    

  
 

Deltaker  Rolle  Til stede / ikke til stede   

Beathe Sandvik Meland Kommunedirektør, Frøya  x 

Per Øivind Sundell Kommunedirektør, Rennebu   x 

Petter Lindseth Kommunedirektør, Skaun   Forfall  

Ingvill Kvernmo Kommunedirektør , Orkland   x 

Ingjerd Astad Kommunedirektør, Hitra   x 

Mons Otnes Kommunedirektør, Rindal   Forfall, Sivert Dombu møtte  

Håvard Sagli Rådmann, Aure  Forfall  

Ola Morten Teigen   Kommunedirektør , Heim  x 

Marit K Ervik   Kommunedirektør Ørland  x 

Knut Haugen  Kommunedirektør, Surnadal  Forfall, Eidsli møtte  

Kari Frøseth  Daglig leder  x 

Kirsti Selstad Utviklingsveileder Helse  x 

Line Raustein  RIL   På sak  

Liv Haagensen  Kreftkoordinator  På sak  

 
 
KDU  27/22– Godkjenning protokoll 7. juni  2022    

Dokumenter som følger saken protokoll  
Vedtak: Godkjent  
 
KDU 28/22 - Godkjenning av innkalling 26.august 2022    

Vedtak: Godkjent 
 
KDU 29 /22 – Regionale innføringsleder Helseplattformen- organisering pr 1. januar 2023    

Saksbehandler: Kari Frøseth/Line Raustein  
 
Dokumenter som følger saken:  

1 Brev fra RIL til kommunedirektørene i Trøndelag 
2 Brev fra Værnesregionen om videreføring av funksjon som RIL 
3 Brev fra Namdalsregion som gjelder videreføring av funksjon som RIL 
4 Søknad om skjønnsmidler for 2023 
5 Notat fra arbeidsgruppe Helseplattformen om RILs rolle 
6 Oppgaver til RIL i ulike faser av innføringen 
7 Helseplattformens notat fra RAG-samlingen 
8 Brev sendt fra KDU Trøndelag sørvest med spørsmål vedr. RIL til Helseplattformen  
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Bakgrunn:  
Stillingen som Regional innføringsleder er i hovedsak dekket av midler fra Statsforvalteren og tildeles for ett 
år av gangen.  
 
I Samarbeidsrådet for opsjonskommuner 31.01.2022 (sak 06/22) kom frem at 2021 var siste året 
Trondheim kommune søkte om skjønnsmidler for innføring av Helseplattformen på vegne av andre 
kommuner i Trøndelag. Kommunene ble oppfordret til å søke om skjønnsmidler direkte til Statsforvalteren. 
 
I møte i Samarbeidsrådet for opsjonskommuner 1. april 2022 (sak 20/22) sa Statsforvalteren at de ønsket 
én samlet søknad om skjønnsmidler til innføring av Helseplattformefor kommunene i Trøndelag. 
Trondheim kommune påtok seg jobben med å skrive en felles søknad og søke om skjønnsmidler også for 
2023.  
 
RIL Trøndelag samarbeidet om et felles brev om videreføring av funksjon som Regional innføringsleder, 
tenkt som underlagt til søknad om skjønnsmidler. Brevet ble sendt til kommunedirektørene i alle regionene 
i Trøndelag – vedlegg 1. KDU Trøndelag sørvest vedtok i sitt møte 7. juni 2022 at de ikke ønsket å  svare ut 
dette brevet. Brev fra Værnesregion til Trondheim kommune om ovennevnte sak - vedlegg 2 og fra 
Namdalsregion – vedlegg 3 
.  
Søknad til Statsforvalteren i Trøndelag om skjønnsmidler 2023 - vedlegg 4. 
 
 
Vurdering: 
Mandat: 
I punkt 4.2 i Helseplattformens styringsdokument for opsjonskommuner (vedlegg 5) beskrives hva 
Helseplattformen forventer av RIL og koblingen mellom RIL, den regionale arbeidsgruppen (RAG) og 
Samarbeidsrådet for opsjonskommuner: 
 
I tiden frem til den aktuelle opsjonskommunen starter sitt lokale innføringsprosjekt vil kommunikasjon og 
samarbeid mellom opsjonskommune og Helseplattformen i all hovedsak skje i tett samarbeid med regional 
innføringsleder (RIL). Etter oppstart av lokalt innføringsprosjekt vil det være større grad av direkte 
kommunikasjon og samarbeid mellom kommune og Helseplattformen, for eksempel knyttet til IKT, samtidig 
som det fremdeles vil være mye kommunikasjon med og via RIL. 
 
Helseplattformen vil være fungerende sekretariat for SR og ha det operative ansvaret for RAG for oppgaver 
innenfor HP sitt mandat. Dette ansvaret innebærer koordinering og håndtering av oppgaver som er felles 
for alle de midt-norske kommunene. Trondheim kommune vil delta i RAG, og vil også ha operativt ansvar for 
RAG knyttet til eventuelle fellesoppgaver som ikke ligger inn under HP AS sitt arbeidsområde. For oppgaver 
knyttet til egne kommuner og egen kommuneregion svarer den respektive RIL til sine egne kommuner. For 
denne «mottaksdelen» av innføringsprosjektene har HP AS ingen formell myndighet, men er tilgjengelig for 
støtte og rådgivning ved behov.  
Dette dokumentet erstatter dagens mandater for RAG og SR. 
 
Dokumentet ble behandlet i Samarbeidsrådet for opsjonskommuner 18.12.2020 (sak 69/20) 
 
Nye oppgaver for RIL? 
I Samarbeidsrådet for opsjonskommuner i april 2022 ble det antydet at RIL skulle få nye oppgaver for 
kommunene under forprosjektperioden. Det ble opprettet en arbeidsgruppe i Helseplattformen, som den 
15.06.22 skriftliggjort hvilke forventninger de har til RILs rolle - vedlegg 5.  
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RIL hadde fysisk samling på siste RAG-møte før sommeren 23.06.22. En av våre oppgaver var at RIL skulle 
skriftliggjøre hvilke oppgaver vi har hatt i de ulike fasene av innføringen – vedlegg 6. 
 
Teams - [29.6 10.01] Risnes, Jørgen 
Workshop på fysisk samling - videre aksjoner som må gjøres før 23.august 
Hei G - RAG 
Takk for en vel gjennomført workshop under vår fysiske samling. Under finner dere en digitalisert utgave av 
svarene dere gav på workshop for de tre gruppene. Jeg ønsker at hver gruppe organiserer et møte sammen 
der dere går gjennom svarene dere gav, og skriver litt mer utfyllende tekst under i word-dokumentet. Dette 
vil sammen med forventninger fra kommunene, samt vårt reviderte forventningsnotat til RILs rolle, være 
nyttige underlag når dette skal til videre behandling i Samarbeidsrådet til høsten. 
Gruppe 1 - Forankring/markedsføring 
Gruppe 2 – Forprosjekt 
Gruppe 3 – Hovedprosjekt 
Vi gjennomgår deres resultater i et RAG-møte tirsdag 23.august i tidsrommet 13:00-15:00. 
 
Det ble skrevet et notat fra RAG 23.06.2022, som kort forklarer videre prosess i saken framtidig rolle for RIL 
– vedlegg 7. 
Viktige utdrag fra notatet er: 

- Fristen for å innhente kommunenes syn på forventinger til RIL er 16. september 
- Saken «Framtidig rolle for RIL behandles i Samarbeidsrådet for opsjonskommuner 7.oktober.  
- RIL skal innen 23. august ferdigstille sine gruppeoppgaver og videre fremgangsmåte for å innhente 

informasjon fra kommunene avklares 
 
Deretter ønsker Helseplattformen at RAG sammenstiller et underlag til Samarbeidsrådet i høst basert 
på forventningsnotat til HP (under revidering), workshop linket til over, samt kommunenes- og ev. 
regionråds forventninger til RILs utøvelse av rollen. 

 
KDU sendte som oppfølging av sitt møte 7. juni et brev til Helseplattformen med spørsmål knyttet til videre 
organisering av RIL-funksjonen.  
 
Ytterligere innspill til denne saken kan ettersendes etter RAG-møte 23. august.  
 
Forslag til vedtak: 
 
KDU utarbeider innspill til Helseplattformen vedr. forventinger til RIL innen 16. september 2022. Innspill 
utarbeides av daglig leder etter innspill fra KDU.  
 
KDU avventer vedtak i samarbeidsrådet før en endelig beslutning om organisering av RIL i regionen kan tas.  
 
Vedtak:  
KDU utarbeider innspill til Helseplattformen vedr. forventinger til RIL innen 16. september 2022. Innspill 
utarbeides av daglig leder etter innspill fra KDU.  
 
KDU avventer vedtak i samarbeidsrådet før en endelig beslutning om organisering av RIL i regionen kan tas.  
 
De kommuner som velger samme løp samordner og diskuterer behov 
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KDU 30/22-  Pakkeløp kreft – organisering av arbeid  

Saksbehandler: Liv Ågot Hågensen   
 

Bakgrunn for saken:  

Helsedirektoratet fikk i 2018 i oppdrag å utarbeide "Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft"   

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til at følgende oppnås:  

 ▪ Kreftpasienter opplever trygghet og forutsigbarhet i oppfølgingen de mottar på tvers av 
forvaltningsnivåene.   

▪ Kreftpasienter og deres pårørende opplever at helse- og omsorgstjenesten avdekker eventuelle behov for 
psykososial oppfølging.   

▪ Kreftpasienter og deres pårørende opplever god brukermedvirkning og brukertilfredshet.   

▪ Kreftpasienter og deres pårørende opplever god tilgjengelighet til tjenestene.   

▪ Tilbudet til kreftpasienter og deres pårørende er likeverdige, uavhengig av hvor i landet de bor.  

 ▪ Pakkeforløpet gjelder for alle pasienter som får en kreftdiagnose, også barn og unge.   

▪ Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft handler primært om strukturert kartlegging av pasientens 
behov ut over kreftbehandlingen gjennom 3 samtaler med helsepersonell over en periode på 12-18 
måneder. Det anbefales en bred kartlegging av en rekke temaområder som tilpasses den enkelte.  

▪ Første kartlegging vil skje i spesialisthelsetjenesten. De øvrige to kartleggingene forutsettes utført i 
primærhelsetjenesten ved fastlege, kreftsykepleier/kreftkoordinator eller annet helsepersonell i 
kommunen med kompetanse innen kreft og kreftrehabilitering.   

▪ Pakkeforløpet inkluderer registrering av én medisinske prosedyrekode i sykehuset   

 

Status for arbeidet i Trøndelag Sørvest:  

Høsten 2021: Trøndelag Sørvest, lakseregion, ved regional kreftkoordinator, leverte et omfattende 
høringssvar på “Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft” til Helsedirektoratet.   

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft har vært tema på fagdager i kompetansenettverket innen kreft 
og palliasjon i regi regional kreftkoordinator  

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft er presentert for helseledere i Trøndelag Sørvest, lakseregion på 
helseledersamling i mai 2022 

Status for arbeidet pr. mai 2022  

Forslag til hvordan vi eventuelt kan samarbeide om å utvikle retningslinjer og rutiner for samhandling med 
St. Olav.   

Enes om mest mulig like rutiner for samarbeidende kommuner  

Tema på Helseledersamling i Rennebu august 2022. Gruppearbeid med kommunalsjefer og deltakende 
kommuneleger. Muntlig oppsummering fra gruppearbeidet i KDU-møtet.  

 

Vurdering:  

Kreftkoordinator har pdd 20% stilling som primært er knyttet til å drifte nettverk.  Pakkeløp påfører 
kommunene flere oppgaver for kommunene.  En diskusjon vil bli om regional ressurs skal ha flere oppgaver 
knyttet til dette satsingsområdet.  Det må da vurderes om stillingen skal utvides.  Det foreligger ingen 
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konkret vurdering av ressursbruken knyttet til pakkeløp kreft.  Det ønskes en vurdering på kommunenes 
behov for regional koordinering.  

 

Forslag til vedtak:  
KDU ber sekretariatet utrede behov for ressurser knyttet til regional kreftkoordinator  
 
Vedtak:  
KDU ber sekretariatet utrede behov for ressurser knyttet til regional kreftkoordinator  
 
 
KDU 31/22 Desentralisert sykepleierutdanning - status og veien videre  

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.   
 
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.  
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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 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-

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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kompetansebehov/id2923259/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhets
varsel20220801  
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:  
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.  
 
 
 
KDU 32 /22  ERG- status og veien videre   

Saksbehandler: Kari Frøseth  
Dokumenter som følger saken: Statusnotat ettersendes  
 
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 ble etter anbud 
innleid som prosjektleder. Prosjektet jobber etter prosjektplan vedtatt i Regionrådet høsten 2022.  Det er 
gjennomført en rekke tiltak i prosjektet. Både status og planlagt aktivitet er redegjort for i vedlagte notat.  
 
 
Forslag: KDU tar saken til orientering  
 
Vedtak: KDU tar saken til orientering 
 
 
 
 
 

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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KDU 33/22 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.   
 
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 
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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:  
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.   
 
 
 
KDU 34/22- diverse orienteringssaker  

 

• Langbord for eldre – avtale (Kirsti)  
Orientering om status.   

• Strategisk næringsplan – status (Kari)  

• Møteplan høsten 2022- våren 2023 (Kari)  

• Sekretariatssamling oktober 2022  
 
35/22 Innkommen sak i møtet:  

Varsel om høring - E – forskrift om endringer om betaling (Ola Morten Teigen) Frist 26.10.22  
 
Helseledernettverket utarbeider forslag i samarbeid med jurist i Orkland kommune. Lena Stenkløv i 
Fosen Helse IKS kan kontaktes.  Ansvarlig for oppfølging er Kirsti Selstad.  


