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Daglig leder 100% stilling 
 

Tiltak 

 

Beskrive tiltak 

(kort)   

Mål  Ansvarlig for 

gjennomføring 

/ samhandling  

Tidsfrist  Forankring utvalg  

Lede sekretariatet  Følge opp og ha 

oversiktig over 

fagområdene. 

Fasilitere saksgang 

jfr. 

organisasjonskart  

 

Gjøre en forskjell – bidra 

til utvikling i 

kommunene, 

kunnskap/kompetanse  

Daglig leder  Oktober 2023 Vertskommune  

Høringsuttalelser og 

utarbeidelse av politiske 

saker 

 

Utarbeide saker på 

oppdrag fra IPR  

Sette regionens 

interesser på dagsorden  

Daglig leder  Kontinuerlig  AU , IPR  

Sekretær for regionrådet, 

arbeidsutvalget, KDU  

 

Utarbeide 

innkalling, 

sakspapirer og 

referat- 

møtekoordinerng  

Sørge for god saksflyt  Daglig leder , 

sekretariatet  

Møteplan  Alle  
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Initiere og følge opp 

politiske prosesser 
 Sette regionens 

interesser på dagsorden  

 Kontinuerlig  Alle  

 
Fagområder daglig leder  

SNP  Følge opp tiltak i 

SNP jmfr HP  

Gjennomføre 4 

årlige møter i 

næringsrådet  

Mål i SNP  Se HP SNP  Kontinuerlig 

oppfølging av 

tiltak  

KDU, IPR Næringsråd  

Reiseliv    Ikke avklart , 

arbeider med 

konkretisering og 

videreføring ERG  

Utvikle reiselivsnæringen i 

regioen sammen med 

næringa  

SeHP SNP  Inisiere 

utviklingsarbeid 

jfr.  Plan  

AU; KDU , IPR , Næringsråd  

Kompetanse  Ikke avklart , 

arbeider med 

etablering av 

kompetanseforium  

Imøtekomme regionens 

behov for kompetanse  

Se HP SNP  Følge opp 

møteplan  

AU; KDU , IPR , Næringsråd 

Samferdsel /infrastruktur  Koordinere / 

sekretær møter i 

feles s. gruppe 

med Nordmøre, 

følge opp saker og 

sette regionen på 

dagsorden  

Sette regionens behov på 

dagsorden  

Samferdselsgruppe  Kontinuerlig  Samferdselsutvalget, AU og IPR  
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Utviklingsveileder oppvekst 140% 

Tiltak Beskrive tiltak ( kort )   Mål  Ansvarlig for 
gjennomføring / 
samhandling  

Tidsfrist  Forankring utvalg  

Dekom DigSkole Oppstart 
profesjonsfaglig digital 
kompetanse (PFDK) for 
24 skoler nyttår 2023. 

Å legge til rette for en 
utstrakt inkludering av 
PfDK på tvers av 
skolenes praksis i 
regionen  

Utviklings-veileder 
og prosjektleder fra 
NTNU i samarbeid 
med arbeids-
gruppe Dekom 

Desember 2025 Kompetansenettverket 

Dekom fellestiltak 
Trøndelag tidlig innsats 

Kursrekke med 
Matematikk- og 
Skrivesenteret for 
lærere på barnetrinn. 
Gjelder lærere fra alle 
kommuner i reigonen. 

Kunne legge til rette for 
tilpasset opplæring, 
motivasjon og mestring 
Kunne utvikle god 
begynneropplæring i 
samsvar med LK20 

Utviklingsveileder 
fasiliterer og 
koordinerer 
samlinger i 
samarbeid med 
sentrene. 

Siste samling mars/april 
2023. 

Kompetansenettverket 

Dekom fellestiltak 
Trøndelag læreplan og 
vurdering 

Kursrekke med 
Matematikk-, 
Fremmedspråk- og 
Skrivesenteret for 
lærere på 
ungdomstrinn.  
Gjelder lærere fra Frøya, 
Hitra og Rindal. 

Lærere skal utvikle en 
god forståelse av 
vurdering i det nye 
læreplanverket LK20, og 
de skal kunne 
gjennomføre en 
vurdering som er i tråd 
med intensjonene i 
forskrift og læreplan.  

Utviklingsveileder 
fasiliterer og 
koordinerer 
samlinger i 
samarbeid med 
sentrene. 

Høst 2023 Kompetansenettverket 

Rekom tiltak 1 Ledelse av 
utviklingsprosesser og 
inkluderende praksis i 
17 bhg. 
Start vår 2022. 

Utvikle styreres 
kompetanse i å lede 
pedagogiske prosesser i 
profesjons-fellesskapet 

Utviklingsveileder i 
samarbeid med 
DMMH og 
barnehageeiere i 
Skaun, Hitra og 
Heim 

Ikke definert stoppunkt eller 
avslutning per nå. Avklares i 
kompetansenettverket. 

Kompetansenettverket 
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Rekom tiltak 2 Ledelse av 
utviklingsprosesser og 
inkluderende praksis i 8 
bhg. Start høst 2022. 

Utvikle styreres 
kompetanse i å lede 
pedagogiske prosesser i 
profesjons-fellesskapet  

Utviklings-veileder i 
samarbeid med 
DMMH og 
barnehageeiere i 
Skaun og Rindal 

Ikke definert stoppunkt eller 
avslutning per nå. Avklares i 
kompetansenettverket. 

Kompetansenettverket 

Rekom tiltak 3 Ledelse av 
utviklingsprosesser og 
språkutvikling i 12 bhg. 
Start høst 2022. 

Utvikle styreres 
kompetanse i å lede 
pedagogiske prosesser i 
profesjons-fellesskapet  

Utviklings-veileder i 
samarbeid med 
Nord u og 
barnehageeiere i 
Orkland og på Frøya 

Ikke definert stoppunkt eller 
avslutning per nå. Avklares i 
kompetansenettverket. 

Kompetansenettverket 

Kompetanseløftet 
generelt 

Uavklart tiltak per nå, 
men behovsmelding fra 
kommuner danner 
grunnlag for 
beslutningsgrunnlag for 
2023 i samarbeid 
mellom 
kompetansenettverket 
og UH  

Uavklart målsetting for 
tiltak, men mål for 
kompetanseløftet er er 
at alle barn og unge 
opplever et godt 
tilpasset og 
inkluderende tilbud i 
barnehage og skole. 

Utviklings-veileder, 
koordinator 
kompetanse-løftet i 
samarbeid med 
arbeidsgruppe 
kompetanse-løftet 

Ikke definert stoppunkt eller 
avslutning per nå. Avklares i 
kompetansenettverket. 

Kompetansenettverket 

Kompetanseløftet 
inkluderingsanalysen 

Opplæring og utprøving 
av inkluderingsanalysen, 
et verktøy for refleksjon 
og vurdering av 
inkluderende praksiser i 
barnehager og skoler. 

Målet er at barn og 
unge får være i et 
inkluderende 
læringsmiljø, og 
oppleve seg som 
deltakere i fellesskapet. 
 

Koordinator 
kompetanseløftet i 
samarbeid med PP-
ledere i 
kommunene 
Orkland, Heim, 
Hitra og Frøya. 

Desember 2022: Orkland og 
Heim. 
Juni 2023: Hitra og Frøya 
 

Kompetansenettverket 

Ny som lærer og 
barnehagelærer i 
Trøndelag sørvest 

Regional overbygning 
for veilednings-
ordningen i Trøndelag 
sørvest. Følger skoleruta 
fra august til juni. 

Å ha en god 
veiledningsordningfor 
nyutdannede lærere i 
deres to første yrkesår 
og utforme rammer for 
utvikling av lokale 
veiledningsordning-er 

Utviklingsveileder i 
samarbeid med 
lærere fra DMMH 
og NTNU 

Evalueringssamlinger som 
danner nytt 
kunnskapsgrunnlag i mai 
2023. 

Kompetansenettverket 
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Laksedialogen jr Gjennom å la elever få 
et praktisk møte med og 
innsikt i laksenæringene, 
vil man kunne styrke 
kompetansen innen 
laksenæringene allerede 
i tidlig alder blant 
deltakende elever.  
 

Hensikten med 
prosjektet er å skape 
mer kunnskap om og 
økt forståelse for de tre 
veiene til laks i 
regionen. 

Arbeidsgruppe 
med: 
Utviklingsveileder 
oppvekst, 
prosjektleder ERG, 
Sjømat Norge, Oi! 
Trøndersk mat og 
drikke. 
Høst 2022 i 
samarbeid med: 
Kystmuseet Ægir, 
Orkla 
Fellesforvaltning, 
Najsonalt 
villakssenter, Frøya 
ungdomsskole og 
Grøtte skole. 

Veien videre ikke avklart 
ennå, men ønsker å koble 
på elever fra andre 
kommuner i reigonen, samt 
å ha med en mindre gruppe 
fra nevnte skoler i arbeidet. 
Våren 2023 er viet sjøfikset 
etter laks (not og 
laksevorpe) 

AU, KDU og IPR 
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Utviklingsveileder Helse 100% 
 

Tiltak Beskrive tiltak (kort)   Mål  Ansvarlig for 

gjennomføring / 

samhandling  

Tidsfrist  Forankring utvalg  

Årshjul for 

helseledernettverket 

  

Fortsatt jobbe med 

årshjul for å få inn 

alle aktiviteter. 

  

Full oversikt over 

hva som må gjøres 

til enhver tid 

Få på plass 

årsmøte 

Utv. Veil helse og 

helseledernettverket/AU 

helseledernettverket 

Årsmøte i 

september 

Helseledernettverket 

Forprosjekt bærekraft Jf prosjektplan 

(må utarbeides, 

prosjektgruppe og 

pilotkommuner må 

på plass – frist 

15.12.22) 

Mål i hht 

prosjektplan og 

søknad om 

prosjektmidler 

Administrasjonen, KDU, 

arbeidsgruppen 

20 juni 2023 KDU 

(men politisk nivå må også med) 

Helhetlig plan for felles 

arbeid knyttet til 

kompetanse- behov 
 

Utvikle felles 

strategi for å 

rekruttere og 

beholde nødvendig 

kompetanse i 

helsetjenestene 

Utrede 

studiesenter 
 

Sikre helhetlig 

strategi og 

verktøy 

 

Utviklingsveileder, 

helseledernettverket 

v/egen arbeidsgruppe 

 

Desember 2023 

 

Helseledernettverket 

Evt orientering til KDU og sak på evt 

studiesenter i KDU 
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Evaluere 

grunnlagsdokument 

bærekraft 

Arbeidsområder for 

utvveil helse 

evalueres 

Sikre at det jobbes 

med de oppgavene 

som oppleves 

relevant for flest 

mulig av 

kommunene 

Utviklingsveileder, 

helseledernettverket 

Evalueres i 

forbindelse med 

forprosjekt 

bærekraftstanken? 

(Siste halvår 2023) 

Helseledernettverket 

(KDU?) 

(IKPR?) 

Gjennomføre årsmøte i 

2023 og etablere AU 

etter mandat 

Valg 

«handlingsplan» 

Etablere et AU, for 

tettere samarbeid 

mellom møtene i 

nettverket 

Sikre kontinuitet 

Sikre relevans 

Utviklingsveileder, 

helseledernettverket 

September 2023 Helseledernettverket 

Desentraliserte 

utdanninger 

Jf vedtak Få etablert de 

utdanninger man 

har behov for 

Utviklingsveileder, 

helseledernettverket 

I samarbeid med 

Trøndelag Sør og 

Fosenregionen 

kontinuerlig Helseledernettverket 

Riktig kompetanse til 

riktig tid til riktig 

oppgave 

Få på plass en pilot i 

to eller flere av de 

kommunene som 

ikke har påstartet et 

slikt arbeid, evt bake 

det inn i 

bærekraftstanken 

Riktig kompetanse 

til riktig tid til riktig 

oppgave 

Utviklingsveileder, 

helseledernettverket 

  

August 2023 Helseledernettverket 

Trøndelag Sørvest i tall Jf. bærekraftsnotat 

Vil nok også kunne 

være en god 

baseline for 

bærekraftsprosjekter 

fremover 

Sikre oppdatert 

tallmatriale knyttet 

til 

tjenesteproduksjon 

Utviklingsveileder helse 

+ her trenger jeg bistand 

kontinuerlig Helseledernettverket 
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Kreftkoordinator 20% 

Tiltak Beskrive tiltak ( kort )   Mål  Ansvarlig for 
gjennomføring / 
samhandling  

Tidsfrist  Forankring utvalg  

Planlegge fagdager for 
kompetanse-nettverket i 
kreft og palliasjon, 4 
fagdeger i 2023 

Kartlegge behov og 
ønsker om spesielle 
tema/ workshop 

Kompetanseheving innen 
kreft og pallaisjon i 
Trøndelag sørvest 

Regional 
kreftkoordinator i 
samarbeid med 
lokale 
kreftsykepleiere og 
samarbeidspartnere 
(Kreftforeninga, 
Kompetansesenter i 
lindrende beandling) 

Desember 2022/Januar 
2022 

 

Kartlegge behov for 
bistand i kommunene i 
forbindelse med 
implementering av 
pakkeforløp hjem for 
pasienter med kreft 

Kontakte helselederne 
for uttalelser 

At regionen er samlet og 
«går i takt i 
impelmenteringsfasen» 

Regional 
kreftkoordinator i 
samarbeid med 
utviklingsveileder K.S. 

Januar 2023  

Representere Trøndelag 
sørvest inn i 
arbeidsgruppen i fagråd 3 
rundt utarbeiding av 
rutiner og retningslinjer 
angående Pakkeforløp 
hjem for pasientere med 
kreft 

Lede arbeidet i 
arbeidsgruppen 
sammen med en 
representant fra St. 
Olavs hospital 

Utarbeide gode 
samarbeidsrutiner i 
samarbeid med St. Olavs 
hospital, 
kommunehelsetjenesten 
inklusive fastlegene  

Kreftkoordinator, 
samhandling med 
helseledere, 
utviklingsveileder. 

  

Søke prosjektmidler i 
regionen for 
implementering av 

Skrive søknad til  
Helsedirektoratet 

Implementering av 
palliativ plan i 
kommunehelsetjenetsen 

Regional 
kreftkoordinator i 
samarbeid med 

1. mars 2023 Helseledernettverket 
KDU? 
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palliativ plan, søknadsfrist 
bruker å være ca. 1. mars. 
Dette er en mulighet for å 
få økt den regionale 
kreftkoordinatorstillinga, 
både i søknadsprosessen 
og hvis vi får tildelt 
prosjektmidler 

Trøndelag sørvest Kompetansesenter i 
lindrende behandling 
og statsforvalteren 

Veiledningsgrupper/ 
refleksjonsgrupper for 
kompetansenettverket 

Planlegge 
veiledningsdatoer og 
grupper 

Øke etikkunnskapen. 
Kompetanseutvikling 
gjennom refleksjon og 
veiledningsgrupper 
interkommunalt 

Regional 
kreftkoordinator i 
samarbeid med 
kreftressursser i 
kommunenen 

Februar 2023 ? 
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Innføringsleder Helseplattformen 80%  
 

Tiltak Beskrive tiltak 
(kort)   

Mål  Ansvarlig for 
gjennomføring / 
samhandling  

Tidsfrist  Forankring utvalg  

Rindal = PD5 
hovedprosjekt 
Helseplattformen 

-endringledelse 

-opplæring 
superbrukere 

-opplæring 
ansatte 

Bidra med at Rindal 
kommune lykkes med 
produksjonssetting 
Helseplattformen 4. 
november 2023. 

RIL 
RIL-LIL 

Kommunal 
arbeidsgruppe 
(KAG) 
Kommunal 
styringsgruppe 
(KSG) 

November 2023 Helselederforum 
Kommunedirektørutvalget 
RAG 

Helseplattformen 

Skaun 

Melhus 
Rennebu 

Oppdal 
Midtre-Gauldal 
= KI1 

Forprosjekt t.o.m. 
januar 2023 

 
Hovedprosjekt 
t.o.m. februar 
2024  

Bidra med at Skaun, 
Melhus, Rennebu, 
Oppdal og Midtre-
Gauldal gjennomfører 
nødvendige 
forberedelser i 
forprosjektet på riktig 
måte, til rett tid. 

RIL 
RIL-LIL 

Kommunal 
arbeidsgruppe 
(KAG) 
Kommunal 
styringsgruppe 
(KSG) 

Ulike tidsfrister 
gjennom hele året 
– se prosjektplan. 
Produksjonssetting 
februar 2024 

Helselederforum 
Kommunedirektørutvalget 
RAG 

Helseplattformen. 

Orkland 

Hitra 

Frøya 

Heim 

Tyvstartaktiviteter 
t.o.m. 
Forprosjekt fra   

Bidra til at Orkland, 
Hitra, Frøya og Heim 
bruker tiden før start 
forprosjekt på best mulig 
måte med 
«tyvstartaktiviteter». 
Bidra med at Orkland, 
Hitra, Frøya og Heim 
gjennomfører 
nødvendige 
forberedelser i 
forprosjektet på riktig 
måte, til rett tid. 

RIL 

RIL-LIL 

Kommunal 
arbeidsgruppe 
(KAG) 
Kommunal 
styringsgruppe 
(KSG) 

Ulike tidsfrister 
gjennom hele året 
– se prosjektplan. 
Produksjonssetting 
november 2024 

Helselederforum 
Kommunedirektørutvalget 
RAG 

Helseplattformen. 

 


