
REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET TRØNDELAG SØR 

Sted: Kommunestyresalen, Støren Rådhus 

Tid: 29.januar 2020 kl. 10.00-14.00 

 

Tilstede fra Regionrådet: 

 

Holtålen kommune: Arve Hitterdal, Marius Jermstad 

Rennebu kommune: Ola Øie, Per Øyvind Sundell 

Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Alf-Petter Tenfjord, Trude Heggdal 

Røros kommune: Christian Elgaaen (vara), Kjersti Forbord Jensås, Guri Heggem 

Oppdal kommune: Geir Arild Espnes, Ole-Bjørn Moen 

 

Andre Inviterte:  

 

Gard Erik Sandbakken, Rørosregionen Næringshage 

Aina Midthjell Reppe, NiT 

Maren Brevik, Næringsforenina i Rennebu 

Erik Flaa, Najonalparken Næringshage 

Per Erik Sørås, Trøndelag Fylkeskommune 

Rune Jørgensen, Fjellregionen 

Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning 

Elin Marie, KS 

Randi Nordgaard Hjermstad, rektor Gauldal videregående skole 

Torkild Svorkmo-Lundberg, rektor Oppdal videregåendeskole  

Annikken Kjær Haraldsen, Regiondirektør KS 

Marit Bjerkås, Trøndelag Fylkeskommune 

 

Orientering: Røros- og Solørbanen v/ Rune Jørgensen daglig leder Fjellregionen 

 
Rune Jørgensen orienterte om Fjellregionens arbeid for Røros-og Solørbanen. 

Fjellregionen arbeider aktivt for dobbeltspor på strekningen Hamar-Lillehammer, en slik løsning vil  gi 

kortere reisetid og økt frekvens på togavganger på strekningen Oslo-Trondheim. 

 

Kortere reisetid og hyppigere togavganger på strekningen Oslo-Trondheim er også fordelaktig for 

region Trøndelag Sør. Videre vil godstrafikken vil øke kraftig i årene som kommer, derfor er det viktig 

å ruste jernbanen slik at mest mulig godstransport kan gå over jernbanen. 

Fjellregionen viser til at deres arbeid for dobbeltspor på strekningen Lillehammer-Hamar også har 

relevans for region Trøndelag Sør og anmoder Regionrådet Trøndelag Sør å støtte Fjellregionens 

innstilling med en høringsuttalelse.  

 

Regionrådets behandling og vedtak 

 

Regionrådet ser at Fjellregionens arbeid for dobbeltspor på strekningen Hamar-Lillehammer vil gi seg 

utslag i positive effekter for regionen. Regionrådet vedtar å støtte Fjellregionens innstilling med en 

høringsuttalelse. 

 

 



 

SAK 2020-1 Samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Trøndelag Sør 

Saksopplysninger  

Den nye kommuneloven forplikter regionrådet til å vedta en samarbeidsavtale innen fire år fra og 

med konstitueringen av kommunestyrer i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget høsten 

2019 (Kommuneloven 2018: § 18-4 ). Samarbeidsavtalen kan siden vedtas medlemskommunenes 

kommunestyrer. Kommuneloven §18-4 (2018) stipulerer at samarbeidsavtalen skal fastsette:  

- Rådets navn 

- Området er et eget rettssubjekt 

- Hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 

- Hvilke saker rådet skal kunne behandle 

- Hvilken myndighet som er lagt til rådet 

- Den enkelte deltakerens (kommunes) eierandel i rådet og ansvarsdel for rådets forpliktelser hvis 

ansvarsdelen avviker fra eierandelen 

- Hvordan deltakerne kan tre ut av rådet  

- Hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av rådets 

arkiver etter at rådet er oppløst. 

(Kommuneloven 2018: § 18-4) 

 

Rådgivers innstilling 

Samarbeidsavtale for regionrådet kan ta utgangpunkt i regionrådets eksisterende vedtekter med 

relativt få endringer. Regionrådet burde ha en prinsipiell diskusjon om hvorvidt de ønsker å 

organisere seg som et eget rettssubjekt eller ikke. Regionrådets navn må endres til å inneholde 

frasen «interkommunalt politisk råd». Regionrådets bør diskutere nytt navn.  

Rådgiver mener at samarbeidsavtalen i tillegg til endingene pålagt i den nye kommuneloven burde ta 

inn følgende punkt: 

1.) Fastslå standard for saksbehandling og offentliggjøring av virksomhet i utvalg og råd. 

2.) Presisere at kostnadsfordelingen i rådet (alle kommuner har likt innskudd). 

3.) Presisere styrets (representantskapets) myndighet over underliggende organ. 

4.) Fastslår hvilke typer saker styret plikter å informere regionrådet om.  

 

Regionrådets behandling av saken og vedtak 

Regionrådet hadde flere innspill til utkastet til samarbeidsavtale. Den nye kommuneloven presiserer 

at regionråd organisert etter kommunelovens §18 må foreta en navneendring. Videre heter det at 

frasen «Interkommunalt politisk råd» må inngå som en del av det nye navnet. Rådet samstemte om 

at regionrådet bør hete Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd. Avgjørelsen begrunnes med at 

frasen «Interkommunalt politisk råd» er noe innfløkt og at regionens navn, «Trøndelag Sør», derfor 

burde opptre først i rådets nye navn.  

Regionrådet ønsket videre at formuleringen «Kommunene bidrar med likt innskudd» i § 10 endres. 

Rådet er enig i at kommunene bør bidra med lik årskontingent, men ønsker en formulering som i 

tillegg presiserer at kommunene i rådet fritt kan velge å investere ytterligere i enkeltprosjekter i regi 



av regionrådet. Rådet påpekte også at samarbeidsavtalen bør omskrives slik at begrepene «styret» 

og «Representantskapet» brukes konsekvent, og refererer til styret i regionrådet.  

Vedtak 

1. Samarbeidsavtalen oversendes regionrådets styre og kommunedirektørutvalget for nærmere 

gjennomgang.  

2. Etter gjennomgang i regionrådets styre og kommunedirektørutvalg oversendes 

samarbeidsavtale regionrådet for behandling på ved neste regionrådsmøte.  

3. Samarbeidsavtalen omgjøres for å ta høyde for regionrådets innspill. 

4. Regionrådets navn endres til Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd. 

 

 

Sak 2020-03 Møtekalender for Regionrådet Trøndelag Sør 2020 

Saksopplysninger 

Regionrådet Trøndelag Sør har i senere tid opprettet et kommunedirektørutvalg og gjenopptatt 

møtene i regionrådets styre. De nye organene er tiltenkt ulike oppgaver og ansvar vis-a-vis 

regionrådet. Kommunedirektørutvalget er tiltenkt en støttefunksjon kan bidra i utredningen av saker 

som fremstilles for rådet. Regionrådets styre er tiltenkt som en møteplass hvor ordførerne i rådet 

kan diskutere langsiktige mål, muligheter og oppgaver for regionrådet. Inntreden i 2020 og Trøndelag 

fylkeskommunes tilsagn til Verdiskapingsprogrammet vil og medføre hyppigere møter i regionrådets 

arbeidsgruppe for næringsutvikling.  

For at nye utvalg skal kunne utføre sine oppgaver opp mot regionrådet oppstår et behov for å kunne 

planlegge nødvendige møter og arbeid i forkant av regionrådsmøtene. Dette er en utfordring som 

kan løses ved å opprette en møteplan for regionrådet ut inneværende kalenderår. Ved å opprette en 

møtekalender ut året kan man også unngå at møter i regionrådet kolliderer med møter i andre fora.  

Rådgivers innstilling 

Regionrådet vedtar en møteplan for 2020 hvor det planlegges opptil fem møter i regionrådet. 

Møtene i regionrådet foreslås planlagt til månedsskifte mars/april, juni, august og november. 

Regionrådets behandling og vedtak 

Vedtak 

Regionrådet vedtok møtekalender for regionrådet ut 2020. Det ble også bestemt at Dialogmøtet med 

Trøndelag Fylkeskommune avholdes den 28.februar. Videre ble det diskutert hvorvidt 

regionrådsmøtene bør rulleres mellom kommunene i rådet. Hittil har regionrådsmøtene blitt avholdt 

ved Støren Rådhus av praktiske hensyn. Flere i rådet mener imidlertid at regionrådmøtene bør 

rulleres mellom kommunene, da dette kan bidra til å gi medlemskommunene større eierskap til 

regionrådet. Leder i regionrådet og rådgiver tar innspillet til etterretning. Se møtekalender for 

regionrådet nedenfor. 

 

 

 



Møtekalender for regionrådet Trøndelag Sør 2020 

24.mars 

9.juni 

2.september 

17.november 

 

SAK 2020-04 Regionrådets budsjett 2020 

Saksopplysninger 

Regionrådet Trøndelag Sør mottar årlig kr 1 200 000,- i tilsagn fra Trøndelag fylkeskommune. Disse 

midlene er øremerket regional utvikling og utgjør regionrådets næringsfond. Regionrådet har vedtatt 

retningslinjer for hvordan midlene disponeres, midlene kan brukes til å støtte 

næringsutviklingsprosjekter regionrådets arbeidsgruppe har hjulpet frem i forbindelse med 

Verdiskapingsprosjektet, samt driftskostnader knyttet til selve prosjektet. I kalenderår 2018 og 2019 

har midlene i regionrådets næringsfond stått ubrukt, dette i påvente av ferdigstilling av 

Verdiskapingsprogrammet. Verdiskapingsprosjektet mottok ytterligere 950 000,- i tilsagn fra 

Trøndelag Fylkeskommune per 21.november 2019, disse midlene vil gå til drift av 

Verdiskapingsprosjektet og tilhørende aktiviteter. Driften av Verdiskapingsprosjektet delfinansieres 

av regionrådet.  

Verdiskapingsprogrammet er nå ferdigstilt og regionrådets arbeidsgruppe tar fatt på arbeidet med å 

utvikle prosjekter med regional virkning. I budsjettet er derfor posten til drift av arbeidsgruppa satt til 

kr 700 000,- denne summen utgjør regionrådets andel i finansieringen av arbeidsgruppas drift av 

verdiskapingsprogrammet. Utgiften til drift av arbeidsgruppas arbeid med verdiskapingsprosjektet i 

2020 er oppjustert fra kr 475 000,- for å ta høyde for at aktiviteten i oppstartsfasen av prosjektet kan 

bli høyere enn antatt. 

Regionrådet vedtok å øke rådgivers stillingsandel fra 50 til 100% fra og med 01.01.2020 på 

regionrådsmøte 05.09.2019. Økningen i rådgivers stillingsandel reflekteres i posten for lønnsutgifter, 

arbeidsgiveravgift, pensjonsinnskudd og relaterte poster. Økningen i rådgivers stillingsandel 

finansieres ved en økning i kommunenes egenandel tilsvarende kr 40 000,-. Saken må behandles i 

kommunestyrene.  

Rådgivers innstilling 

Budsjett for 2020 vedtas av regionrådet. 

Regionrådets behandling og vedtak 

Regionrådet hadde flere innsigelser mot budsjettforslaget. Budsjettforslaget skiller ikke mellom 

utgifter til drift av regionrådet og drift av regionrådets arbeidsgruppe og videre prosjekter i regi av 

arbeidsgruppa. Rådet mener det hadde vært hensiktsmessig at budsjettet klart skiller mellom disse 

postene. Videre ønsker regionrådet at regionrådets ulike inntektskilder klart fremgår av budsjettet. 

Budsjettposten for drift av arbeidsgruppas aktiviteter i forbindelse med Verdiskapingsprosjektet ble 

av flere vurdert som for høy. 

Vedtak 



1.) Budsjettet oversendes regionrådets styre for gjennomgang. 

2.) Budsjettet endres slik at utgifter til drift av regionråd og arbeidsgruppe med prosjekter 

skilles. 

3.) Nytt budsjettforslag behandles av regionrådet ved neste regionrådsmøte. 

 

Orientering: Kompetanseforum Trøndelag Sør v/ Vegard Iversen m.flere Trøndelag 

Fylkeskommune seksjon for utdanning 

Trøndelag fylkeskommune v/seksjon for utdanning orienterte om muligheten for å danne et 

regionalt Kompetanseforum for region Trøndelag Sør. TRFK peker på flere utfordringer knyttet til 

kompetansepolitikken som utgjør grunnlaget for behovet for et regionalt kompetanseforum. 

Andelen som tar etter- og videreutdanning har gått betraktelig ned i løpet av de siste årene. Dette er 

en utfordring som forsterkes ettersom digitale oveltning i arbeidsmarkedet stiller større krav til 

omstilling og solide grunnferdigheter. Digitaliseringen i arbeidsmarkedet vil også medføre økt behov 

tverrfaglig samarbeid og sosial kompetanse. Omstillingshastigheten i arbeidsmarkedet vil øke i 

fremtiden.  

TRFK har opprettet kompetanseforum Trøndelag, forumet består av partnere fra offentlig og privat 

sektor. Forumets mandat er å søke å finne gode løsninger på de overnevnte utfordringene på 

fylkesnivå. Videre har TRFK i samarbeid med regionrådene i fylket opprettet regionale 

kompetanseforum med lignende struktur, TRFK deltar her med statistikk som belyser regionale 

behov. TRFK oppfordrer regionrådet Trøndelag Sør til å opprette et kompetanseforum som skal 

arbeide med å belyse og løse utfordringer knyttet til kompetansefeltet i region Trøndelag Sør. 

Regionrådets behandling 

Regionrådet stiller seg positive til opprettelsen av et kompetanseforum Trøndelag Sør. Det vises til at 

kommunene hittil i stor grad har arbeidet med utfordringer knyttet til kompetansefeltet på hver sin 

kant. For regionen trekkes behovet særlig behovet for desentraliserte og nettbaserte 

undervisningstilbud frem som viktig. Regionrådet ønsker å se nærmere på muligheten for å opprette 

et kompetanseforum Trøndelag Sør. 

 

 

 

 

 

 

 

 


