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Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 38/20 Referatsaker   

PS 39/20 Regional beredskapsplan smittevern  2020/58238 

PS 40/20 Behandling av Samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-
Interkommunalt politisk råd i deltakerkommunene 

 2020/10212 

 
 

PS 41/20 Referatsaker 
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Kommunedirektørutvalget blir bedt om å gi innspill til hvordan utvalget fungerer.  
 
Kommunedirektørutvalget vurderer at utvalget så langt fungerer etter hensikt. Noen ganger saven 
sammenheng mellom sakliste og gjennomføring av møtet. Utvalget fungerer godt som 
saksforberedende organ for rådet. Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd består av forholdvis 
små kommuner som langt på vei arbeider med like utfordringer. Utvalget har en todelt funksjon 
som saksforberedende organ for rådet, og som uformelt fora hvor medlemmene kan sparre 
problemstillinger i egen kommune. 
 

Vedtak 
 
 
 

PS 42/20 Regional beredskapsplan smittevern 

Rådgivers innstilling 
Kommunedirektørutvalget bes med bakgrunn i sin innsikt i administrative og praktiske forhold i 
deltakerkommunene vurdere hvorvidt det er praktisk mulig og ønskelig å utarbeide en regional 
beredskapsplan. Dersom utvalget mener en regional plan er et hensiktsmessig verktøy som lar seg 
gjennomføre rent praktisk, bes utvalget komme med innspill til innhold i en regional plan. 
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Utvalget er omforent om at utvikling av regional beredskapsplan vil være svært ressurs- og 
tidkrevende. Utvalget vurderer likevel problemstillingen som aktuell, og peker på regional 
intensjonsavtale som et realistisk alternativ til beredskapsplan. Nabohjelp utpekes som en kritisk 
faktor som bør inngå i en intensjonsavtale. Utvalget fremhever intensjonsavtale som et godt 
alternativ til beredskapsplan med bakgrunn i at kapasiteten i den enkelte kommunes tjenester per 
tiden er hardt prøvet. Dette medfører at det er utfordrende å få til bindende avtale om nabohjelp. 
En regional intensjonsavtale utgjør et rammeverk for frivillig samarbeid kommunene imellom, hvor 
nabohjelp inngår som en oppfordring.  
 



Kommuneoverlegens funksjon vurderes som særlig sårbar i en situasjon med høyt smittetrykk i en 
av rådets deltakerkommuner. Utvalget vurderer videre at deltakerkommunene er bedre rustet for å 
dele på denne ressursen sammenlignet med øvrige tjenester i kommunene. I en situasjon hvor 
kommuneoverlegens funksjon settes ut av spill som følge av smitte eller karantene, burde den 
aktuelle kommunen kunne henvende seg til kommuneoverlegen i en av rådets andre 
deltakerkommuner for assistanse. Utvalget understreker her at kommunen ikke trenger frikjøpe 
kommuneoverlegen i annen deltakerkommune. I gitte situasjon ønskes det at kommuneoverlege i 
annen kommune kan bistå med nødvendige underskrifter, anbefalinger og godkjenninger.  
 
En intensjonsavtale om samarbeid rundt smitteutbrudd bør, med henvisning til beskrivelse ovenfor, 
beskrive en intensjon om samarbeid rundt kommuneoverlegefunksjon. Intensjonsavtalen bør 
suppleres med oversikt over kontaktinformasjon. Intensjonsavtalen forankres i hver enkelt 
kommune  
 
  
 

Vedtak 
Utvalget anbefaler at rådet oppretter intensjonsavtale om nabohjelp, hvor intensjon om samarbeid 
rundt kommuneoverlegefunksjon er i fokus. Intensjonsavtale suppleres med oversikt over 
kommuneoverleger. Intensjonsavtalen forankres i rådets deltakerkommuner.  
 
 

PS 43/20 Behandling av Samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-
Interkommunalt politisk råd i deltakerkommunene 

Rådgivers innstilling 
Utvalget bes gi innspill til utkast til saksfremlegg for behandling av Samarbeidsavtale for Trøndelag 
Sør-Interkommunalt politisk råd i deltakerkommunenes kommunestyrer.  
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Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Utvalget vedtar rådgivers utkast til saksfremlegg for behandling av samarbeidsavtalen i rådets 
deltakerkommuner. Utkast med vedlegg oversendes utvalget i Word-format. 
 
 

PS 44/20 Søknad om tilskudd over næringsfond til utvidelse av TreRek 
prosjekt v/NiT 

Rådgivers innstilling 
Kommunedirektørutvalget bes gi en vurdering av søknaden. Dersom utvalgets innstilling er at 
søknaden bør innvilges bes utvalget gi innspill til rutiner for oppfølging av prosjektet og syn på 
hvorvidt prosjektet bevilges hhv. 200 000,- eller 250 000 kr. 
 
Budsjettendring: 
År / Konto / Art Ram.omr. / Ansvar Tjeneste / Funksj. Prosjekt Beløp (Kr) 



2021 881020  TreRek 125 000,- 
2022 881020  TreRek 125 000,- 

 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 11.12.2020  
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak 
Kommunedirektørutvalgets innstilling til rådets styre er at søknaden innvilges kr 200 000,-.  
 
 


