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REFERAT FRA MØTE I KOMPETANSEFORUM TRØNDELAG SØR 

Tid: 9.juni 2022, kl. 10.00-14.00 

Sted: Mjuklia Gjestegård 

 

Til stede i møtet 

Rennebu kommune: Ola Øie, ordfører Rennebu kommune, leder Trøndelag Sør IKPR 

Melhus kommune: Arver Skjervø, personalsjef Melhus kommune 

Midtre Gauldal kommune: Ingeborg Vongraven, enhetsleder/Sivert Moen, ordfører 

Oppdal kommune: Jarbjørg Gunnes, utviklingssykepleier 

Oppdal videregående skole: Inger Beate Måren Sundseth, ressurssenteret/Torkild Svorkmo-

Lundberg, rektor  

Røros kommune: Anne Elisabeth Heidtmann 

Røros videregående skole: Hilde Knutsen, rektor 

Trøndelag fylkeskommune: Thea Heinne Kveinå, avd. utdanning//Eirik Hjulstad Iversen konst. 

Prosjektleder Kompetansepilot Trøndelag/Camilla Nguyen, avd. utdanning 

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF): Elin Kolden, utviklingsleder for utdanning 

Karrieresenteret i Trøndelag:  Brit Flatås, seniorrådgiver 

NAV: Ann Kristin Landsem, prosjektleder Trøndelagsmodellen  

Nasjonalparken Næringshage: Maren Brevik Wognild, bedriftsrådgiver 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Aina Midthjell Reppe, ansvarlig avd. Midtre Gauldal 

 

Presentasjoner i møtet 

 

«Kompetansepilot Trøndelag Sør; arbeidsgrupper offentlig og privat sektor, interregionalt 

samarbeid om desentraliserte grunnutdanninger i helsetjenesten» v/prosjektleder og leder 

arb.gruppa for privat sektor.  

Kompetanseforum Trøndelag Sør er konstituert som referansegruppe i prosjektet. Maren Brevik 

Wognild som leder arbeidet rette mot privat sektor og prosjektleder Mari Løvli Yri som leder arbeidet 

rettet mot kommunene, orienterte om fremdrift i prosjektet. Forumet ga følgende tilbakemeldinger 

og innspill: 

• En bør organisere prosjektet på en slik måte at det tydelig fremgår at målsetting i prosjektet 

er kompetanseutvikling hos de som allerede bor og arbeider i regionen, ikke rekruttering av 

arbeidskraft til regionen.  

• Forumet er positivt innstilt til samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) om 

utvikling av nettbaserte fleksible tilbud. Forumet spør hvorvidt det er mulig å få til et 

lignende samarbeid med NTNU, hvor en utvikler studieløp på universitets og høyskolenivå? 

➢ Det er gjort en innsats for å samarbeid med NTNU om nettopp fleksible løp på 

universitets- og høyskolenivå. Vi samarbeider med THYF i første omgang i det dette 

opplevelse lettere, da THYF som virksomhet har mer erfaring med å utvikle studieløp 

med utgangspunkt i behov i offentlig- og privat virksomhet. NTNU virker åpen for 

samarbeid, det er veldig sannsynlig at vi vil samarbeid med NTNU i fremtiden.  



• Forumet påpeker at en bør være strategisk med hensyn til hvilke bedrifter som velges for 

dybdeintervju, dette for å sikre at dybdeintervju bidrar til å gi et representativt bilde av 

kompetansebehovet i regionen. 

 

«Studietilbud ved Trøndelag høyere yrkesfagskole, hvordan tilrettelegge for fagskoleutdanning i 

Trøndelag Sør/koblinger til Kompetansepilot» v/Elin Kolden, Trøndelag høyere yrkesfagskole 

Utviklingsveileder Elin Kolden presenterte Trøndelag høyere yrkesfagskole, orienterte om fagtilbudet 

og hvordan skolen arbeider for å tilby studieløp arbeidslivet etterspør. Forumet ga følgende 

tilbakemelding: 

• Forumet ga uttrykk for å sette pris på at THYF har anledning til å utvikle desentraliserte 

studietilbud, og at skolen har flere satellitter, eller campus på ulike steder i fylket.  

• Noen spør seg om tilbudene er gratis og hvorvidt etter- og videreutdanningstilbud innen 

helse kan tilbys sykepleiere. 

➢ THYFs studietilbud innen helse kan tilbys sykepleiere. Mange av skolens studietilbud 

er gratis, dette gjelder særlig innen helse. 

 

«Arbeidskraftreserven i Trøndelag Sør, situasjonsbildet før og etter Covid» v/ Statistikkutvalget for 

Kompetanseforum 

Camilla Nguyen ved avdeling for utdanning i Trøndelag fylkeskommune orienterer om 

arbeidskraftreserven i Trøndelag Sør. Kompetanseforum lærer blant annet at andelen i befolkningen 

som står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak er lavere i region Trøndelag Sør enn i 

fylket  for øvrig. Videre er andelen som fullfører videregåendeopplæring  i region Trøndelag Sør rundt 

80%, dette regnes som en forholdsvis høy gjennomføringsgrad. 

Presentasjonen følger som vedlegg. 

 

«Trøndelagsmodellen» v/Ann Kristin Landsem prosjektleder NAV 

Ann Kristin Landsem v/ NAV er prosjektleder for prosjektet Trøndelagsmodellen. Bakgrunnen for 

prosjektet er et ønske om å kvalifisere de som står utenom arbeid, utdanning og 

arbeidsmarkedstiltak til arbeid i lokalt næringsliv. Prosjektet er også ment å komme fylkets 

næringslivs til gode, hvor bedrifter står i fare for nedleggelse grunnet kompetansemangel. Gjennom 

samarbeid med lokale bedrifter har prosjektet lykkes med å skape 85 lærlingeplasser i til sammen 50 

bedrifter.  

 

«Karrieresenterets arbeid med kompetanseutvikling i Trøndelag/ samarbeid i Kompetansepilot» v/ 

Brit Flatås, Karrieresenteret i Trøndelag 

Brit Flatås orienterte om Karrieresenteret i Trøndelag sin virksomhet. Karrieresenteret tilbyr 

karriereveiledning til alle i Trøndelag, veiledning kan skje ved personlig oppmøte, per telefon eller 

over digitale flater. Utover individuell veiledningstjeneste bistår Karrieresenteret bedrifter i omstilling 

mm.  



 

Plenumsdiskusjon 

Trøndelag Sørs innspill til kompetansestrategi for Trøndelag v/ Eirik Hjulstad Iversen, seksjon 

regional kompetanse Trøndelag fylkeskommune 

Eirik Hjulstad Iversen ved Trøndelag fylkeskommune orienterer kort om arbeidet med 

kompetansestrategi for Trøndelag. Kompetanseforum gir innspill til strategi og forumets fremtidige 

rolle og virke i regionen:  

• Regionens utfordringsbilde som det skildres i møte i Kompetanseforum stemmer godt 

overens med virkeligheten.  

• Ved fylkessammenslåingen opplevdes det som at kompetansebehovet langs Trondheim-

Steinkjeraksen ble gitt mest oppmerksomhet. Med opprettelsen av Kompetanseforum 

Trøndelag Sør får regionene anledning til å sette søkelys på kompetanseutfordringer her.  

• Region Trøndelag Sør er en region med ulikheter jf. Ytterpunktene Melhus og Røros, 

imidlertid ser man også mange likheter i regionen. 

• En burde kunne definere måltall eller målsettinger for hva regionen øsnker å oppnå med 

hensyn til arbeidskraftreserven.  

• Fylkets kompetansestrategi må tidlig forankres i næringsliv dersom strategien skal fungere 

etter hensikt. Det finnes flere eksempler på prosjekt i offentlig regi, hvor implementering i 

privat næringsliv i etterkant blir vanskelig. For å oppnå dette bør en benytte etablerte arena. 

Flere kommuner i regionen grenser opp mot andre bo- og arbeidsmarkedsregioner, det er 

viktig å koordinere vår strategi opp mot disse regionen. 

• Regionens videregående skoler gir uttrykk for å ha lyst til å bidra inn i Kompetansepilot i 

arbeide med å planlegge etter- og videreutdanning.  

• Forumet gir uttrykk for at en møtefrekvens à to ganger per år kan passe, det kan opprettes 

en arbeidsgruppe som bistår med planlegging av møter i forumet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adresseliste Kompetanseforum Trøndelag Sør 

Rektor/enhetsleder VGS: 

kriwe@trondelagfylke.no torsv@trondelagfylke.no hilkn@trondelagfylke.no  

Gauldal vgs. Kirsti Welander  

Oppdal vgs. Torkild Svorkmo-Lundberg 

Melhus vgs. Kirsti Øyum Jakobsen 

Røros vgs. Hilde Knutsen 

Trøndelag Høyere yrkesfagskole avd. Gauldal  

pergj@trondelagfylke.no  bjorhov@trondelagfylke.no  sveof@trondelagfylke.no 

oddstr@trondelagfylke.no elikol@trondelagfylke.no  

Per Ivar Gjengedal 

Bjørn Ketil Hovin 

Svein Ofstad 

Odd Inge Strandheim- Prosjektrektor Trøndelag høyere yrkesfagskole 

NTNU Videre- og etterutdanning 

marthe.a.strommen@ntnu.no ragna-ann.berge@ntnu.no  

Marthe Abelsen Strømmen-seniorrådgiver 

Næringshager og Næringsforeninger 

kristin.bendixvold@roroshagen.no aina@nitr.no hanspetter@nitr.no glefo@trondelagfylke.no 

persor@trondelagfylke.no maren@nasjonalparkhage.no  

Kristin Bendixvold - Rørosregionen Næringshage 

Hans Petter Øien Kvam- Næringsforeningen i Trondheimsregionen 

Aina Midthjell Reppe- Næringsforeningen i Trondheimregionen 

Maren Brevik- Nasjonalparken Næringshage 

Kommunalsjefer Oppvekst/Næring 

toril.groette@midtre-gauldal.kommune.no linsva@midtre-gauldal.kommune.no 

Dordi.Aalbru@oppdal.kommune.no nina.oddan@rennebu.kommune.no 

nina.oddan@rennebu.kommune.no aagoth.moe@holtalen.kommune.no 

marit.jansen@roros.kommune.no nina.hoseth@melhus.kommune.no arnfinn.solem@midtre-

gauldal.no kmlund@midtre-gauldal.kommune.no lill.boe@rennebu.kommune.no 

elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no   olve.morken@holtalen.kommune.no 

morten.bostad@melhus.kommune.no hanna.souwaid.tollan@roros.kommune.no  

Toril Grøtte- Kommunalsjef oppvekst Midtre Gauldal 

Linda Merete Svanholm- rådgiver oppvekst Midtre Gauldal 
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Dordi Aalbru- rådgiver oppvekst Oppdal 

Nina Rise Oddan- Kommunalsjef Oppvekst Rennebu 

Aagoth Johanne Moe- Assisterende kommunedirektør Holtålen 

Marit Agnete Tollerud- Kommunalsjef oppvekst Røros  

Nina Hoseth- Kommunalsjef Oppvekst Melhus 

Arnfinn Solem- Voksenopplæring Midtre Gauldal 

Knut Magne Lundemo- Entreprenørskap Midtre Gauldal 

Lill Hemmingsen Bøe- Kommunalsjef Samfunnsutvikling og drift Rennebu 

Olve Morken- Enhetsleder kultur og næring Holtålen kommune  

Morten Bostad- Plan og utvikling Melhus kommune 

Elisabeth Heidtmann- Næringskoordinator Røros kommune fra sommeren 2022) 

Elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no  

 

Kommunalsjefer og enhetsledere helse og oppvekst/arbeidsgruppe Kompetansepilot Trøndelag 

Sør 

sojo@midtre-gauldal.kommune.no ingeborg.vongraven@midtre-gauldal.kommune.no 

margret.buberg@midtre.gauldal.kommune.no arve.skjarvo@melhus.kommune.no 

frøydis.lindstrom@oppdal.kommune.no lill.wangberg@oppdal.kommune.no 

ingrid.fagerli@rennebu.kommune.no jan.wold@roros.kommune.no 

Ann.Gronli@holtalen.kommune.no siv.kvaernes@holtalen.kommune.no  

Svein Olav Johnsen- Kommunalsjef helse og oppvekst Midtre Gauldal kommune 

Ingeborg Vongraven- Avdelingsleder Midtre Gauldal sykehjem  

Margret Buberg Innset- Personalsjef Midtre Gauldal kommune 

Arve Skjervø- Personalsjef Melhus kommune 

Frøydis Lindstrøm- Rådgiver helse og oppvekst Oppdal kommune 

Turids Teksum- Enhetsleder Oppdal helsesenter Oppdal kommune 

Lill Wangberg- Enhetsleder hjemmetjenestene Oppdal kommune 

Ingrid Fagerli- Kommunalsjef helse Rennebu kommune 

Jan Roger Wold- Kommunalsjef helse og oppvekst Røros kommune 

Ann Mari Grønli- Kommunalsjef helse Holtålen kommune 

Siv Anita Kværnes- Avdelingsleder Holtålen kommune 
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NAV markedskontaker 

hans.boe@nav.no post@okor.no ingsun@trondelagfylke.no hege.anita.scheie@nav.no 

tove.mette.aufles@nav.no ann.kristin.landsem@nav.no ann.elisabeth.hansvold@nav.no  

Hans Bøe- NAV Oppdal og Rennebu 

Hege Anita Scheie- NAV Midtre Gauldal 

Tove Mette Aufles- NAV Midtre Gauldal 

Ann Kristin Landsem- NAV Melhus 

Inger Beathe Sundseth- Trøndelag fylkeskommune (modulbasert opplæring) 

Egil Grønbakken- Opplæringskontoret Oppdal Rennebu 

Ann Elisabeth Hansvold- markedskontakt NAV Røros og Holtålen 

Hanna Tollan 

Trøndelag Fylkeskommune 

 lispe@trondelagfylke.no eiriv@trondelagfylke.no  

Lisbeth Pedersen- Tilbud og kompetanse TRFK 

Eirik Hjulstad Iversen- Tilbud og kompetanse TRFK 

 

Representantskapet i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 

Siv Remetun Lånke- Kommunestyrepresentant Rennebu kommune 

Ola Øie- Ordfører Rennebu kommune/Leder Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 

Trude Heggdal- Kommunestyrerepresentant Midtre Gauldal kommune 

Sivert Moen- Ordfører Midte Gauldal kommune 

Per Olav Hopsø- Kommunestyrerepresentant Melhus kommune 

Stine Estenstad- Varaordfører Melhus kommune 

Guri Heggem- Kommunestyrerepresentant Røros kommune 

Isak Veierud Busch- Ordføre Røros kommune/Nestleder Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 

Dag Knudsen- Kommunestyrerepresentant Holtålen kommune 

Arve Hitterdal- Ordfører Holtålen kommune 

Ingvill Dalsegg- kommunestyrerepresentant Oppdal kommune 

 

Andre 

oyvsi@trondelagfylke.no ingsun@trondelagfylke.no janne@okor.no post@okor.no 

brifl@trondelagfylke.no  
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Øyvind Sirnes - Fagleder Voksenopplæring region Trøndelag Sør 

Inger Beate Måren Sundseth- Rådgiver Oppdal Ressurssenter 

Janne Olsen- Opplæringskonsulent Opplæringskontoret Oppdal og Rennebu 

Egil Grønbakken- Opplæringskontoret Oppdal og Rennebu 

Brit Flatås- Karrieresenteret i Trøndelag 

Røros kommune 

Bjørn Are Wigtil- HR-leder Røros kommune 

Bjorn.wigtil@roros.kommune.no  

Elisabeth Heidtmann- tar over  

Elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no  

Marit Agnete Trollerud 

Marit.Trollerud@roros.kommune.no  
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