
 
 
 
 
Møte i rådmanns-/Kommunedirektørutvalget              
 
Dato:  15. januar 2021   
Sted:  Teams 
Tidspunkt: kl. 1000 - 1300 
 
 
Saker til behandling: 
 
1/21 Godkjenning av referat fra møte 13. november 2020 
Referat er tidligere utsendt, men er også vedlegg 
 
2/21 Ny samarbeidsavtale for Orkdalsregionen 
Dokumenter som følger saken: Notat fra Risvaag  
 
Ny samarbeidsavtale ble lagt fram for regionrådet 4. desember. Følgende punkter kom som 
innspill i møtet.  
 

• Flere poengterer at det er uklarheter omkring valg og observatørroller  

• Spørsmål om lovlighet omkring prosess som fører til endringer for ansatte   

• Spørsmål om når ny avtale trer i kraft og når dagens observatører er ute av 

samarbeidet  

 
Jurist Marit Risvaag i Orkland kommune har gått igjennom dokumentet og kommentert 
innspill i vedlagte notat.    
 
Avtalen skal nå gås igjennom for å presisere de punktene som framsto som uklare.  Saken skal 
behandles i arbeidsutvalget 22. januar og i regionrådet 12. februar.  
 
Vi tar sikte på en behandling i regionrådets møte 12. februar og deretter oversende saken til 
kommunene.   
 
Et utkast med forslag til nye formuleringer sendes forumet før møtet på fredag. 
 
Mandat helselederforum og kontorkommuneavtale revideres som følge av den nye 
samarbeidsavtalen.   
 
 
3/21 Erfaringsutveksling og håndtering av Koronasituasjonen  
Dokumenter som følger saken: Referat fra ekstraordinært regionrådsmøte 5. januar 2021 
 
 

https://orkdalsregionen.no/


4/ 21 Helseplattformen v/ Line W. Raustein, innføringsleder  
Dokumenter som følger saken: kopi av modell for kostnadsestimering,  
Presentasjon kommunedirektørforum 2201, saksframlegg vedtak om å løse ut opsjon for 
kommunene, Styringsdokument prosjekt for opsjonskommunen 
 
 
 
5/21 5Status og planer for legevaktsamarbeidet er en gjensidig forventningsavklaring med St 
Olavs, som har uttrykt ønske om en årlig bestilling v / Bjørn Buan  
 
6/ 21 Desentralisert Sykepleieutdanning, veien videre v/ Bjørn Buan  
 
7/21 Pilot statens hus i Orkland- forventinger fra Regionrådet v/ Ingvill Kvernmo  
 
8/ 21 2000 arbeidsplasser til Orkdalsregionen – regionens arbeid med lokasjoner for 
Panasonic, Equinor og Hydros virksomhet, orientering v/ Kari Frøseth  
 
Dokumenter som følger saken: Orientering og invitasjon til å melde interesse om mulige 
tomter 
 
Panasonic, Equinor og Hydro har nylig inngått et strategisk samarbeid for å undersøke 
mulighetene for en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet. Fram til 
sommeren 2021 skal selskapene vurdere markedet for litiumbatterier i Europa, og et mulig 
prosjekt for en bærekraftig batterivirksomhet lokalisert i Norge.   
 
Ordførere i Orkdalsregionen hadde torsdag 7. januar et møte hvor de ble enige om at de 
skulle undersøke muligheten for lokasjoner i Orkdalsregionen.  Dette skal følges opp med nytt 
møte 14. januar.   
 
 
 9/21 Diverse orienteringer fra sekretariatet  

• Involvering av kompetanse i kommunene i plan og utviklingsarbeid  
 
 
Med vennlig hilsen 
Kari Frøseth  
 
 
 
 


