
 

Skaun 21. desember 2022 

 

Til våre samarbeidspartnere  

 

Da er 2022 snart historie! Vi benytter anledningen til å oppsummere året som gikk.  

Målene med det interkommunale arbeidet i regionen er at regionrådet «skal være 

medlemskommunenes felles utviklings -og samordningsorgan og har som formål å ivareta felles 

interesser, utarbeide felles strategier og styrke regionens utvikling i en nasjonal og internasjonal 

konkurransesituasjon».  

Regionrådets prioriterte områder er oppvekst, helse, samferdsel og næringsutvikling. Det har vært et 

hektisk år, og det er behandlet mange viktige saker innenfor alle områdene.  

Vi kan nevne arbeid med tilgang til kraft i regionen, hvor det har vært flere møter med Statnett og 

skrevet flere uttalelser. Kraftsituasjonen er en flaskehals for utvikling industrien og satsing på det 

grønne skiftet i regionen. Dette må vi fortsette å være tett på framover. 

Det er arbeidet med mange viktige saker innen samferdsel. Her kan vi nevne ferje Hitra -Aure, E39 og 

Orkdalspakken som prosjekt regionen har hatt særlig søkelys på.  Det kan også nevnes at vi på 

samferdselsområdet har et meget godt samarbeid med Nordmøre Interkommunale politiske råd.  Vi 

merker oss vedtak i Fylkestinget i desember på flere viktige samferdselsområder, og ser fram til å 

være tett på prosjektene i 2023.  

Det er laget et handlingsprogram for å følge opp strategisk næringsplan. Det er viktig at planer ikke 

havner i skrivebordsskuffen og at det er eierskap til tiltakene. Dette må vi arbeide enda mer med i 

2023. 

2022 var året Trøndelag var Europeisk matregion, og vi har som de andre regionene hatt egen 

prosjektleder. Det er jobbet tett på produsentene, og det har vært stor aktivitet i regionen. Her kan vi 

nevne at alle eldre på sykehjem i regionen fikk ta del i festen med prosjektet «langbord for eldre» og 

at ungdomskoler på Frøya og i Orkland fikk delta i prosjektet «Laksedialogen jr». I 2023 skal vi 

arbeide systematisk med reiseliv i regionen, ta med oss erfaringer fra ERG, og samhandle med 

innovasjonsmiljøer i regionen og ellers i Trøndelag.   

På oppvekstområdet arbeides det i brede nettverk med kompetanseutvikling for barnehager og 

grunnskole. Dette er et etablert nettverk som vi nå ser synergier av på andre områder i 

regionsamarbeidet.  

Innen Helseutvikling har vi hatt særlig oppmerksomhet på kompetanse og bærekraft.  I denne 

sammenhengen kan vi nevne at vi har fått skjønnsmidler til prosjektet «bærekraftstanken», som det 

skal bli spennende å følge i 2023.  Det arbeides systematisk sammen med andre regioner med 

desentralisert sykepleierutdanning. Et prosjekt vi håper å komme i mål med i 2023.  

https://trondelagsorvest.no/arbeidsomrader/oppvekst
https://trondelagsorvest.no/arbeidsomrader/helse


Regionen har egen kreftkoordinator som jobber med interkommunale nettverk innen kreft og 

palliasjon.  

Innføringsleder for Helseplattformen er en del av regionsamarbeidet.  Dette er et område vi følger 

tett, og som er på dagsorden i alle kommuner. Kommunene i regionen har nå valgt ulike 

innføringsløp, vi må da legge opp til læring av hverandre. Det er fordelen med interkommunalt 

samarbeid.  

Regionen arbeider både i politiske og administrative fora. Den nye organisasjonen ble etablert i mars 

2021, og vi kan nå legge hele første arbeidsår bak oss.  

Vi benytter anledningen til å takke for året som gikk, og ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig 

god jul  

Besøk gjerne våre hjemmesider www.trondelagsorvest.no eller følg oss på Facebook! 

 

 

Noen av regionens ordførere under åpning av Trøndersk Matfestival i august 2022.  Her representert med Ole L 

Haugen (Hitra kommune), Kristin F Strømskag (Frøya kommune), Gunn I Stokke (Skaun kommune) og Oddbjørn 

Bang (Orkland kommune)  

 

Med vennlig hilsen 

Kristin Strømskag       Kari Frøseth  

Leder         Daglig leder  
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