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Regionrådet i Orkdalsregionen/ Interkommunalt politisk råd, Trøndelag 

sørvest, Lakseregionen  

Tid: 25. november kl 0830-1300   

 

 
 
 

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 Ikke til stede  

 Beathe Sandvik Meland, 
kommunedirektør 

Beathe.Sandvik.Meland@froya.kommune.n
o 

Ikke til stede  

Hitra  Ole Haugen, ordfører  Ole.Laurits.Haugen@hitra.kommune.no Ikke til stede  

 Sigrid Helene Hanssen  sigrid.helene.hanssen@hitra.kommune.no Ikke til stede  

 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  Varaordfører Sandvik til stede  

 Even Hendseth hendseth.even@me.com Ikke til stede  

    

 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 Ikke til stede  

 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  

 Mons Otnes, 
kommunedirektør  

Mons.otnes@rindal.kommune.no x 

Aure Hanne Berit Brekken, 
ordfører 

Hanne.berit.brekken@aure.kommune.no Ikke til stede  

 Håvard Sagli, 
Kommunedirektør  

Haavard.sagli@aure.kommune.no Ikke til stede  

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

 Siv R Lånke  siv.lanke@rennebu.kommune.no Ikke til stede  

 Per Ø. Sundell, 
kommunedirektør 

Per.sundell@rennebu.kommune.no Ikke til stede  

Ørland  Ogne Undertun, ordfører  ogne.undertun@orland.kommune.no Ikke til stede  

 Marit K Ervik, 
kommunedirektør  

Marit.Knutshaug.Ervik@orland.kommune.n
o> 

Ikke til stede  

Surnadal Margrethe Svinvik, ordfører  margrethe.svinvik@surnadal.kommune.no Varaordfører Hugo Bredesen til stede  

 Knut Haugen, 
kommunedirektør  

Knut.haugen@surnadal.kommune.no  

TRFK Bjørn Iversen  bjoiv@trondelagfylke.no x 

 Jan Grønningen jangron@trondelagfylke.no Ikke til stede  

 John Tore Vik (adm)  johvi@trondelagfylke.no Odd- Inge Strandheim tilstede  

KS Jorid Oliv Jagtøyen jorid.oliv.jagtoyen@melhus.kommune.no Ikke til stede  

 Eva Lauglo Eva.lauglo@ks.no Ikke til stede  

SF Frode Rabben fmtflra@fylkesmannen.no Ikke til stede  

    

Sekretariate
t 

 
 

  

IPR  Kari Frøseth, daglig leder Kari.froseth@orkdalsregionen.no  
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Fra statsforvalteren møtte:  
 
Landbruksdirektør Tore Bjørkli 

Klima- og miljødirektør Line Lund Fjellvær 

Seksjonsleder Kjetil Ollestad, Kommunal- og justisavdelingen 

 
 
Oversikt saksbehandling:  

Saksliste  
IPR 15/22      Godkjenning av innkalling og saksliste 25. november 2022 ........................................... 2 

IPR 16/22  Godkjenning protokoll 23. september 2022 ................................................................... 2 

IPR 17/22         Lokalt selvstyre, utvikling vv statens innflytelse.............................................................. 3 

IPR 18/22          Strategisk næringsprogram – handlingsplan .................................................................. 3 

IPR 19/22         Prosess videre arbeid med reiseliv i regionen ................................................................. 5 

IPR 20/22-        Etablering av regionalt kompetanseforum ..................................................................... 7 

IPR 21/22 -       Evaluering plaststrategi – oppfølging av vedtak i regionrådet ....................................... 8 

IPR 22/22 -       Dyregrova på E39. Flaskehals, ulykkesstrekning og rasområde .................................... 10 

IPR 23/22         Budsjett regionrådet 2023 ............................................................................................. 11 

IPR 24/22         Arbeidsplan regionrådet 2023 ....................................................................................... 11 

IPR 25/22-        Møteplan 2023 .............................................................................................................. 12 

IPR 26/22-       Valg ................................................................................................................................. 12 

 

 
Protokoll 

 
Saksnr:   Saksnavn: 
 

IPR 15/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 25. november 2022 
 

Vedtak: Innkalling er godkjent  

PR 16/22  Godkjenning protokoll 23. september 2022 
Dokumenter som følger saken: Protokoll 23. september 2023 
 

Vedtak: protokoll er godkjent  
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IPR 17/22Lokalt selvstyre, utvikling vv statens innflytelse   
Innlegg fra statsforvalteren  

Innlegg fra ordfører / kommune  

 

Fra SF møter:  

Landbruksdirektør Tore Bjørkli 

Klima- og miljødirektør Line Lund Fjellvær 

Seksjonsleder Kjetil Ollestad, Kommunal- og justisavdelingen. 

Diskusjon  

Forslag til vedtak:  

Saken legges fram uten innstilling  

Vedtak:   

Saken tas til orientering. Statsforvalteren inviteres til nytt møte høsten 2023 

 

 

IPR 18/22 Strategisk næringsprogram – handlingsplan   
Saksbehandler Kari Frøseth  

Dokumenter som følger saken: Utkast handlingsprogram, notat reiseliv utarbeidet Trøndelag reiseliv 

Strategisk Næringsplan , statusrapport Strategisk næringsplan  

 
Tidligere saksbehandling:  
IPR Sak 40/21 Strategisk Næringsplan - prosess ferdigstilling 17, september 2021) 
KDU Sak14/22Mandat for næringsråd er vedtatt av KDU (25. mars 2022) 
KDU 22/22 Underveisrapportering (7.juni 2022)  
 
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 2021 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 

https://indd.adobe.com/view/2b54e612-bd0b-4e33-bec3-66caaa24d237
https://trondelagsorvest.no/upload/files/Mandat-n%C3%A6ringsr%C3%A5d-med-innspill-003.pdf
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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.  
 
Vedtak IPR 17. september 2022.  

• 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. 

 
Planen er behandlet i alle kommunestyrer med unntak av Surnadal som ble med medlemmer av 
regionrådet på et senere tidspunkt.  
 
Strategier for reiseliv er innarbeidet i SNP jfr.  Notat fra Trøndelag Reiseliv  
 
Det er opprettet næringsråd bestående av næringsansvarlige i kommunene. Næringsrådet startet sitt 
arbeid i januar 2022 og har hatt 3 møter. Det er utarbeidet et mandat for næringsrådet vedtatt av 
kommunedirektørutvalget.   Mandat beskriver oppgaver og rådets sammensetning.    
 
Næringsrådet består av:  
Ivar Torset, Aure kommune  
Aasmund Lie, Orkland kommune 
Nils Karlsen, Frøya kommune 
Synnøve Aukan, Hitra kommune  
Helene Øvrelid, Skaun kommune  
Sivert Dombu, Rindal kommune 
Marit Bjerkås, Rennebu kommune 
John Aspli, Heim kommune 
Røkkum Ådne, Ørland kommune  
 
Handlingsplanen tar utgangspunkt i Strategisk næringsplan. En utfordring i prosessen er at planen i 
liten grad er forankret i kommunene.  Næringsrådet har gjort prioriteringer og legger nå fram et 
forsalg til handlingsplan for 2023.  Det er bred enighet om at en rekke av tiltak i SNP allerede er 
prioriteringer regionen arbeider med. Det utarbeides en status for alle temaområder i SNP innen 24. 
november. Dette legges fram for regionrådet.    
 
Regionrådet har ikke økonomiske og personressurser til å iverksette større satsinger uten ekstern 
prosjektstøtte. Fra 2020 får regionene ikke tilført regionale utviklingsmidler.  Se punker side 27 -28 i 
Strategisk næringsplan om forventinger til kommune.  
 
Flere av tiltakene som er foreslått dekker flere tema i Strategisk næringsplan. Eks kompetanse og 
infrastruktur.   
 
Videre er reiseliv tatt ut som eget tema da dette er en politisk bestilling.  Reiseliv må sees i 
sammenheng med en videreføring av regionens ERG arbeid og det er berammet en egen workshop 
med bred involvering av produsenter for å drøfte ulike muligheter for denne satsingen.   
 
Arbeid med omdømme og pakking av reiseliv sees i sammenheng med ERG og videreføring av dette 
arbeidet. Arbeidet er påbegynt og vil bli gjort synlig på våre hjemmesider   

https://trondelagsorvest.no/upload/files/Mandat-n%C3%A6ringsr%C3%A5d-med-innspill-003.pdf
https://indd.adobe.com/view/2b54e612-bd0b-4e33-bec3-66caaa24d237
https://indd.adobe.com/view/2b54e612-bd0b-4e33-bec3-66caaa24d237


5 
 

5 
 

 
Kompetanseforum er nevnt som et eget tiltak. Dette er n møteplass etablert av Trøndelag 
Fylkeskommune.  Strukturen har gitt resultater i flere regioner.  Kompetanse er et område vi må 
arbeide med på flere temaområder.   Vi ser også klare synergier med bærekrafts satsingen på 
regionens helseområde (bærekraftstanken).  
 
Infrastruktur / samferdsel.  Her videreføres de mål og tiltak som regionen allerede arbeider med.  I 
tillegg tas satsinger på bredbånd og kraft inn i dette punktet.     
 
Behandling KDU 
Kommunedirektørutvalget tar saken til orientering. Saken oversendes AU til videre behandling.  

Behandling AU  

AU sender planen til regionrådet for videre behandling med følgende tilleggspunkt:  

IPR Trøndelag sørvest skal arbeide får å være en attraktiv region for etablering av kraftintensiv 

industri. Mål med etableringene skal være flere arbeidsplasser for regionen som helhet.  Regionens 

fortrinn er knyttet til beliggenhet, tilgang til kraft tog kompetanse.  

Forslag vedtak  

IPR Trøndelag sørvest skal arbeide får å være en attraktiv region for etablering av kraftintensiv 

industri. Mål med etableringene skal være flere arbeidsplasser for regionen som helhet.  Regionens 

fortrinn er knyttet til beliggenhet, tilgang til kraft tog kompetanse.  

Regionrådet vedtar framlagte handlingsprogram med de forslag som kommer fram i møtet.  

 

Vedtak:  

IPR Trøndelag sørvest skal arbeide får å være en attraktiv region for etablering av kraftintensiv 

industri. Mål med etableringene skal være flere arbeidsplasser for regionen som helhet.  Regionens 

fortrinn er knyttet til beliggenhet, tilgang til kraft tog kompetanse.  

Regionrådet vedtar framlagte handlingsprogram med de forslag som kommer fram i møtet.  

 

IPR 19/22 prosess videre arbeid med reiseliv i regionen  
Saksbehandler Kari Frøseth  

Dokumenter som følger saken: Notat reiseliv Trøndelag reiseliv  

 

Tidligere saksbehandling 

IPR 26/ 20 ORIENTERING FRA TRØNDELAG REISELIV 

IPR 5/21 Reiselivssatsing og SNP i Orkdalsregionen  

Workshop september reiseliv 2021  

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

IPR Sak 24/21 Trøndelag som Europeisk Gastronomisk Matregionen - medfinansiering kommunene 

AU 37/22 – ERG – orientering om status og aktiviteter høsten 2022   

 

https://trondelagsorvest.no/mat-og-reiseliv/nyheter/workshop-reiseliv-oppsummering-og-anbefalinger-til-videre-arbeid
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Reiseliv er et område regionrådet har vedtatt å arbeide med.  Gjennom arbeidet med ERG har vi hatt 

søkelys på mat og reiseliv, men med mål og strategier knytte til Trøndelag som matregion. 

Prosjektleder har arbeide i alle kommuner og med nettverk og aktører i hele regionen.  Regionenes 

reiseliv består av et bredt og sammensatt aktørbilde som er vanskelig å få oversikt over.  I notat fra 

Trøndelag reiseliv viser man til kompleksiteten og behovet for å prioritere. Det vises også til behov for 

en aktør som har oversikt og kan koordinere aktiviteten i regionen.  Regionen har ikke 

destinasjonsselskap, men flere aktører i kommunene med lignende funksjoner eks Visitt Orkland.  I et 

videre arbeid med reiseliv i regionen er det viktig å ta var på det lokale engasjementet, lytte til 

næringa og produsentene og ta var på det mangfoldet som er i regionen.  I forbindelse med ERG 

arbeider har det også blitt tydeliggjort et behov for rydding i aktørbildet på regionalt nivå.  

Produsentene, som ofte er små foretak vil ikke ha kapasitet til å følge opp alle henvendelser som 

kommer fra det regionale og lokale støtteapparatet.   

 

I forbindelse med ERG har både næringsforeninger og næringshager vært aktive medspillere.   Det er 

ulike innganger til arbeider med enighet om at man må arbeide systematisk for å aktørenes 

(produsenter og næringa) sine forventninger til videre arbeid med reiseliv, lære av prosessene knytte 

til ERG og avklare tydelige mål og tiltak for arbeidet framover.  

 

I forbindelse med regionrådets behandling sak 39/21 ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe for 

å arbeide videre med reiseliv i regionen.  Det er naturlig å se dette i sammenheng med 

handlingsprogram for strategisk næringsplan.   Det er også vedtatt å arrangere en workshop for å 

vurdere en videreføring av arbeidet (AU 37/22)    

 

Blått kompetansesenter, Thams Innovasjon og nærigs alliansen og sekretariatet for Trøndelag sørvest 

foreslår følgende prosess:  

1) Invitere relevante veiledningsapparatet til workshop for å etablere en lokal prosess for 

involvering av produsenter og reiselivsnæringa. Det er behov for å samle 

virkemiddelapparatet, ledere av produsentnettverk, næringsforeninger m fl for en drøfting 

omkring forankring og metoder for nå de relevante aktørene.    

2) Invitere til møter med produsenter og reiselivsaktører for å avklare forventinger lokalt  

3) Oppsummere og veien videre.  

Avhengig av utfall av prosess over iverksettes det arbeid med søknad og finansiering av videre arbeid.   

 

Behandling AU 

AU vedtar å legge opp en prosess for å avklare forventninger og mål til videre arbeid.   

1) Invitere relevante veiledningsapparatet til workshop for å etablere en lokal prosess for 

involvering av produsenter og reiselivsnæringa  

2) Invitere til møter med produsenter og reiselivsaktører for å avklare forventinger lokalt  

3) Oppsummere og veien videre.  

Avhengig av utfall av prosess over iverksettes det arbeid med søknad og finansiering av videre arbeid.   

 

Daglig leder bes om å komme tilbake med en sak til regionrådet juni 2023.  

 

Au ber om følgende tillegg.  Restmidler fra ERG prosjektet benyttes til avklaringsprosessen.   
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Forslag til vedtak:  

AU vedtar å legge opp en prosess for å avklare forventninger og mål til videre arbeid.   

1) Invitere relevante veiledningsapparatet til workshop for å etablere en lokal prosess for 

involvering av produsenter og reiselivsnæringa  

2) Invitere til møter med produsenter og reiselivsaktører for å avklare forventinger lokalt  

3) Oppsummere og veien videre.  

Avhengig av utfall av prosess over iverksettes det arbeid med søknad og finansiering av videre arbeid.   

 

Daglig leder bes om å komme tilbake med en sak til regionrådet juni 2023.  

 

Au ber om følgende tillegg.  Restmidler fra ERG prosjektet benyttes til avklaringsprosessen.   

 

 

Forslag til vedtak:  

Regionrådet vedtar å legge opp en prosess for å avklare forventninger og mål til videre arbeid.   

4) Invitere relevante veiledningsapparatet til workshop for å etablere en lokal prosess for 

involvering av produsenter og reiselivsnæringa  

5) Invitere til møter med produsenter og reiselivsaktører for å avklare forventinger lokalt  

6) Oppsummere og veien videre.  

Avhengig av utfall av prosess over iverksettes det arbeid med søknad og finansiering av videre arbeid.   

 

Daglig leder bes om å komme tilbake med en sak til regionrådet juni 2023.  

 

Restmidler fra ERG prosjektet benyttes til avklaringsprosessen.   

 

Vedtak:  

 

Regionrådet vedtar å legge opp en prosess for å avklare forventninger og mål til videre arbeid.   

7) Invitere relevante veiledningsapparatet til workshop for å etablere en lokal prosess for 

involvering av produsenter og reiselivsnæringa  

8) Invitere til møter med produsenter og reiselivsaktører for å avklare forventinger lokalt  

9) Oppsummere og veien videre.  

Avhengig av utfall av prosess over iverksettes det arbeid med søknad og finansiering av videre arbeid.   

 

Daglig leder bes om å komme tilbake med en sak til regionrådet juni 2023.  

 

Restmidler fra ERG prosjektet benyttes til avklaringsprosessen.   

 

 

IPR 20/22- etablering av regionalt kompetanseforum  
Saksbehandler: Kari Frøseth  

Dokumenter som følger saken: lenke til Trøndelag Fylkeskommune  

Innledning v/ Lisbeth Pedersen, Trøndelag Fylkeskommune (10 minutter)   

 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/strategier-og-planer/kompetanseforum/kompetanseforum-trondelag-sor/
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Trøndelag fylkeskommune har tatt kontakt vedr. opprettelse av regionalt kompetanseforum i 

Trøndelag Sørvest. TRFK peker på flere utfordringer knyttet til kompetansepolitikken som utgjør 

grunnlaget for behovet for et regionalt kompetanseforum.  

 

TRFK har opprettet kompetanseforum Trøndelag, forumet består av partnere fra offentlig og privat 

sektor. Forumets mandat er å søke å finne gode løsninger på de overnevnte utfordringene på 

fylkesnivå. Videre har TRFK i samarbeid med regionrådene i fylket opprettet regionale 

kompetanseforum med lignende struktur, TRFK deltar her med statistikk som belyser regionale behov. 

TRFK oppfordrer regionrådet Trøndelag Sør- Vest til å opprette et kompetanseforum som skal arbeide 

med å belyse og løse utfordringer knyttet til kompetansefeltet i regionen. 

 

 Det vises til at kommunene i stor grad har arbeidet med utfordringer knyttet til kompetansefeltet på 

hver sin kant. For regionen trekkes behovet særlig behovet for desentraliserte og nettbaserte 

undervisningstilbud frem som viktig.  

 

I strategisk Næringsplan pekes det på kompetanse som en viktig innsatsfaktor på flere temaområder. 

Regionrådet har ved flere anledninger pekt på kompetanse som kritisk faktor i regionen, dette 

uavhengig av bransje.  Det er opprettet regionale kompetanseforum i Namdal, Fosen og region sør. I 

tillegg er det regionale forum under etablering på Innherred.  Regionene kan selv tilpasse deltakelse 

og tema som er tilpasset regionens behov.   

 

Behandling AU  

AU anbefaler at det etableres et kompetanseforum for Trøndelag sørvest med en bred 

sammensetning av regionens organisasjoner og kompetansetilbydere.  Det utarbeides mandat for 

kompetanseforumet.  Det inviteres til første møte innen utgangen av mars 2023. Saken oversendes 

regionrådet for videre behandling.   

 

Forslag til vedtak:  

Regionrådet anbefaler at det etableres et kompetanseforum for Trøndelag sørvest med en bred 

sammensetning av regionens organisasjoner og kompetansetilbydere.  Det utarbeides mandat for 

kompetanseforumet.  Det inviteres til første møte innen utgangen av mars 2023. Saken oversendes 

regionrådet for videre behandling.   

 

Vedtak:   

Regionrådet ber om at det etableres et kompetanseforum for Trøndelag sørvest med en bred 

sammensetning av regionens organisasjoner og kompetansetilbydere.  Det utarbeides mandat for 

kompetanseforumet.  Det inviteres til første møte innen utgangen av mars 2023.  

 

 

IPR 21/22 - Evaluering plaststrategi – oppfølging av vedtak i 

regionrådet  
Saksbehandler: Kari Frøseth  

Dokumenter som følger saken: Plaststrategi for Trøndelag sørvest 

 

Mandatet: Med bakgrunn i det økende søkelyset, særlig på plastforsøpling og plast i havet, vedtok 

Regionrådet for Orkdalsregionen å utarbeide en plaststrategi for regionens kommuner. Ved oppstart 

av strategiarbeidet bestod Orkland regionråd av kommunene Skaun, Orkland, Hitra, Frøya, Heim og 

https://trondelagsorvest.no/upload/files/M-Rap-001-Plaststrategi-for-Orkdalsregionen.pdf


9 
 

9 
 

Rindal. ReMidt IKS, det interkommunale renovasjonsselskapet i regionen ble tildelt ansvaret for å 

iverksette utarbeidelse av en strategi.  

 

Mandat: En konkret, målbar og godt forankret handlingsplan for plast i kommunene i Orkdalsregionen. 

Planen skal inneholde tiltak innen:  

❖ Innkjøp, forbruk og miljøledelse 

❖ Kunnskap, informasjon og holdningsskapende arbeid  

❖ Håndtering for gjenvinning av plast  

❖ Forhindre forsøpling og redusere spredning av mikroplast 

 

Videre føringer fra Regionrådet presiserte at strategien skal bidra til økt kunnskap om gode plastvalg, 

redusert bruk av engangsplast og økt bruk av gjenvunnet plast, redusert forsøpling og redusert utslipp 

av mikroplast. Den skal inneholde konkrete tiltak for befolkningen, kommunene, frivillige 

organisasjoner og næringsliv. Det er viktig å settes søkelyset på interne forhold i kommunene, da 

kommunene bør gå foran med de gode eksemplene 

 

Det ble utarbeidet felles saksframlegg og saken ble behandlet i alle kommunestyrer våren 2021.   

 

Vedtak i kommunestyrene våren 2021:  

Xx kommunestyre tilslutter seg felles Plaststrategi for Orkdalsregionen.  
Plaststrategien skal iverksettes og samordnes med øvrige styringsdokumenter, når planer som 
omfattes av dette temaet revideres i xx kommune.  
Planen skal evalueres etter 1,5 år. Det er Orkdalsregionen som gjennomfører evalueringen på vegne 
av kommunene som omfattes av plaststrategien.  
 

I møter med saksbehandlere fra kommunene 21 01.22 og 10.10.22 (dette er saksbehandlere som også 

deltok i arbeidsgruppe ved utarbeidelse av strategien) har kommunene rapportert status om 

plaststrategien. Det er også drøftet at det kan være hensiktsmessig med samarbeid over 

kommunegrensene om tema i planen. Det legges derfor opp til 2 samarbeidsmøter i 2022 hvor 

aktuelle samarbeidspartnere og organisasjoner inviteres inn. Det vises i denne sammenheng til sak 

KDU 17/22 vedr. opprettelse av interkommunal arbeidsgruppe.  

 

Oversikt status i kommunene:  

Forbehold om at opplysninger fra kommunene oppdateres 
 
Rindal kommune:  
Lite tiltak er gjort for å følge opp plaststrategien så langt. Har jobbet med Regionalt miljøprogram og 
det blir trekk i tilskudd om det ikke ryddes i plast. Utfordringer med rundballer som ikke blir brukt.  
Klima og energiplan er utsatt.  
 
Hitra kommune:  
Referer til innkjøpsstrategi er en prat prosess man kunne ha samarbeidet om. Viktig å se planer i 
sammenheng.   
Har vedtatt strategi for naturmangfold (plaststrategien viktig i den sammenheng).  
Klima- og energiplan er under arbeid - ferdigstilles vinteren 2023.  
 
Frøya kommune: 
Miljøuke, holdningsskapende arbeid, strandrydding.  
Klima- og energiplan er under arbeid – ferdigstilles 1. halvår 2023 
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Kontinuerlig støtte til Mausund feltstasjon og deres arbeid i øyrekka.  
Miljøuka ble gjennomført dette året også 
Stort engasjement for strandrydding i år, hele 11 deltagere (grendalag, skoler, foreninger og øyrekka 
folkehøgskole). 
 
Heim kommune:  
Har vedtatt innkjøpsstrategi.  Tiltak er avhengig av økonomi og ressurser  
 
Rennebu kommune:   
Ikke iverksatt planen. Har vært gjennomført aksjoner med landbruksplast tidligere.  Klima og 
energiplan på høring.  
 
Aure:  
Har kystlinje og mye oppdrett. Jobber med klima og energiplan. Ønsker å koble seg på arbeidet.  
 
Skaun kommune:  
Vi har etablert ei «styringsgruppe plast» med deltagere fra flere sektorer. Vi hadde første møte i 
styringsgruppa sist uke og neste møte blir før jul. Disse etablerer arbeidsgrupper for sine områder som 
skal rapportere sine prioriteringer i neste møte i sg. 
 
Orkland kommune 
Skal ta tak i dette i forbindelse med klima og miljøplanen. Denne er utsatt. Plast blir tema her 
 
Remit:  
Nye regler for håndtering av matavfall.   
 

Behandling AU  

Saken oversendes regionrådet til orientering. Det inviteres til 2 årlige møter for å følge opp planen og 

koordinere fellestiltak.  Tilleggspunkt fra AU: Saken refereres i regionrådet. 

Forslag til vedtak:   

Saken oversendes regionrådet til orientering. Det inviteres til 2 årlige møter for å følge opp planen og 

koordinere fellestiltak.   Saken refereres i regionrådet.  

 

Vedtak:  

Saken tas til orientering.  Det inviteres til 2 årlige møter for å følge opp planen og koordinere 

fellestiltak.   Saken refereres i regionrådet.  

 

IPR 22/22 - Dyregrova på E39. Flaskehals, ulykkesstrekning og 

rasområde 
Saksbehandler: Kari Frøseth / Heim kommune  

Dokumenter som følger saken: Uttalelse ettersendes  

Forslag til vedtak:   

Saken legges fram uten innstilling  

 

Vedtak: Regionrådet støtter uttalelsen  
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IPR 23/22 Budsjett regionrådet 2023   
Saksbehandler Kari Frøseth 

Dokumenter som følger saken: Budsjett IPR Trøndelag sørvest 2023  

Bakgrunn for saken:  

Vedtekter § 11 Rutiner gjennom året: «Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen 

vedtar innen utgangen av oktober arbeidsplan og budsjett for kommende år. Årsmelding og revidert 

regnskap behandles av rådet innen utgangen av juni. 

Det har av praktiske årsaker ikke latt seg gjøre å legge fram budsjett tidligere.  

Det er noe usikkerhet knyttet til antall kommuner som knytter seg til Regional innføringsleder. Dette 

kan påvirke fordeling av kommunal medfinansiering.  

Behandling kommunedirektørutvalget  

Kommunedirektørutvalget tar saken til orientering. Saken oversendes AU til videre behandling.  

 

Behandling AU  

Budsjett sendes kommunene med forbehold om behandling i regionrådet 25. november 

Årsplan og møteplan tas til orientering.  

 

Forslag til vedtak:   

Budsjett 2023 vedtas  

 

Vedtak:  

Budsjett 2023 vedtas  

 

IPR 24/22 Arbeidsplan regionrådet 2023  
Saksbehandler Kari Frøseth 

Dokumenter som følger saken: Arbeidsplan 2022  

Bakgrunn for saken:  

Vedtekter § 11 Rutiner gjennom året: «Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest, lakseregionen 

vedtar innen utgangen av oktober arbeidsplan og budsjett for kommende år. Årsmelding og revidert 

regnskap behandles av rådet innen utgangen av juni. 

Arbeidsplan er behandlet i tråd med prioriteringer og drøftinger i nettverkene som er forankret i 

regionrådet. Sekretariatet har arbeidet med dette på felles samling i oktober 2022.  Det er søkelys på 
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samarbeid på tvers av fagområder, kvalitet og videre utvikling av regionrådets arbeid.   Det arbeides i 

brede nettverk lokalt, regionalt og nasjonalt for å løse oppgavene.  

 

Behandling i kommunedirektørutvalget  

Kommunedirektørutvalget tar saken til orientering Arbeidsplan oversendes AU til videre behandling  

Behandling AU  

Budsjett sendes kommunene med forbehold om behandling i regionrådet 24. november 

Årsplan og møteplan tas til orientering.  

 

Forslag til vedtak:  

Årsplan for regionrådet vedtas  

 

Vedtak:  

Årsplan for regionrådet vedtas  

 

IPR 25/22- møteplan 2023  
Saksbehandler: Kari Frøseth  

Dokumenter som følger saken: Møteplan 2023  

Forslag til vedtak 
Møteplan 2023 vedtas 

Vedtak:  

Møteplan 2023 vedtas 

 

 

IPR 26/22- valg  
Vibeke Langli har søkt fritak fra sitt verv som ordfører i Rindal kommune fra 1. januar 2023.  Langli 

sitter i dag i AU og samferdselsutvalget.  Det må foretas valg for de nevnte vervene.  

 

Vedtak:   

Rindal kommune beholder vervet og ny ordfører trer inn i vervene 

 

 

 



13 
 

13 
 

 

Kristin F: Strømskag  

Leder         Kari Frøseth  

        Daglig leder  

 


