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Saksframlegg 
 

 
Arkivnr.  X31 Saksnr.  2021/900-2 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Regionrådet i Trøndelag sør 10/21 03.05.2021 

Saksbehandler: Mari Løvli Yri 

Regionalt politiråd Trøndelag Sør- mandat, medlemmer og sakliste (styret) 

 
 
Dokumenter i saken: 
1 S Regionalt politiråd Trøndelag Sør- mandat, medlemmer og sakliste  
2 S Regionalt politiråd Trøndelag Sør- mandat, medlemmer og sakliste (styret)  

 
 
Vedlegg 
1 Regionalt politiråd Trøndelag Sør- mandat, medlemmer og sakliste (styret) 
2 Regionalt politiråd Trøndelag Sør- mandat, medlemmer og sakliste (styret) 

 

 

Saksopplysninger 
Bakgrunn for saken 
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har behandlet sak om opprettelse av regionalt politiråd i 
flere omganger siden 2018. Rådet fattet først vedtak om regionalt politiråd i rådsmøte 4.oktober i 
2018. Forslag til avtale om opprettelse av regionalt politiråd v/ Trøndelag Politidistrikt ble oversendt 
rådet 10.desember 2018. Rådet ble orientert om avtalen i rådsmøte 5.september 2019. Et ankepunkt 
ved avtalen var at avtalen ikke inkluderte politimester i Trøndelag som fast medlem, rådets 
saksbehandling fra 2018 reflekterer at det fra rådets side har vært ønsket at politimester deltar som 
fast medlem i et regionalt politiråd for regionen. 
 
Opprettelse av regionalt politiråd for deltakerkommunene i rådet ble på nytt tema i rådsmøte 
3.februar 2021 etter innspill fra varaordfører i Melhus, Stine Estenstad. Tema ble på nytt aktuelt 
etter henvendelse rettet til Midtre Gauldal og Melhus kommune fra politikontakt, Snorre Løvseth. 
Rådets vedtak i saken lyder at:  
 
Rådet oppretter et regionalt politiråd hvor rådet inviterer politikontakter samt.andre representatnter fra 
Trøndelag politidistrikt til møter én gang per kalenderår. 

(Møteprotokoll rådsmøte i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 3.februar 2021.) 
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Faktiske opplysninger 
 
Det er siden opprettet dialog med politikontakt Snorre Løvseth med formål om å planlegge et 
konstituerende møte i Regionalt Politiråd for Trøndelag Sør. 11.juni er valgt som dato for 
gjennomføring med utgangpunkt i at foreslåtte deltakere fra Trøndelag politidistrikt har anledning til 
å stille den dagen. Videre er det avklart at dato ikke sammenfaller med gjennomføring av møter i 
kommunestyre eller formannskap i rådets deltakerkommuner.  
 
Formålet med konstituerende møte i regionalt politiråd vil være todelt. Konstituerende møte i 
Regionalt politiråd bør ta stilling til en avtale for Regionalt politiråd Trøndelag Sør. Avtalen bør 
beskrive rådets formål, sammensetning og hvilke saker som kan/bør behandles i regionalt politiråd. 
Rådet bør ta stilling til et utkast til mandat i forkant av konstituerende møte, det er foreløpig tenkt at 
utkast til mandat behandles i strategimøte for styret 3.-4.mai/rådsmøte 19.mai. Foruten behandling 
av mandat vil konstituerende møte gjennomføres som ordinært møte. Foreløpig innretning er 
planlagt etter mal fra regionalt politiråd i Værnesregionen med orienteringer ved Trøndelag 
Politidistrikt og deltakerkommuner med påfølgende dialog (og evt. vedtak.)  
 

Vurdering 
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan 
 
Deltakerkommunenes kommunedirektører vil i kraft av sitt ansvarsområde være viktige bidragsytere 
i regionalt politiråd. Kommunedirektørutvalgets innspill og tilbakemeldinger til innhold i avtale og 
sammensetning av rådet ønskes derfor i forkant av politisk behandling i rådsmøte/strategimøte. 
Videre ønskes utvalgets innspill til aktuelle tema for saklista, politiet har signalisert at de kan stille 
med presentasjoner ut ifra hva rådet ønsker. Aktuelle tema kan være politireform, ansvarlig 
festkultur, SARA-modell for avdekking av vold i nære relasjoner mm.  
 
Faste medlemmer i andre regionale politiråd er begrenset til ordfører, kommunedirektører, STL-
koordinatorer og politikontakter i deltakerkommunene. Dette med begrunnelse i at aktivitet og 
vedtak i regionale politiråd først og fremst følges opp av politisk og administrativ ledelse i 
deltakerkommunene. Imidlertid kan bredere involvering tenkes å løfte interessen for politiets arbeid 
og samarbeid med kommunene.  
 
Vedlegg i saken inkluderer avtale om regionalt politiråd fra 2018 og innkalling til møte i regionalt 
politiråd i Værnesregionen. Disse er inkludert for å gi utvalget et grunnlag for å diskutere innhold i 
mandat/avtale og mulige tema på saklista.  
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Det er ikke avklart hvorvidt kostnader ved gjennomføring av møter i regionalt råd bekostes av 
Trøndelag Politidistrikt eller Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd. Rådgivers oppfatning er at 
kostnaden bør deles av de to partene med begrunnelse av at regionalt politiråd vil være av gjensidig 
nytte for de to partene.   
 

Rådgivers innstilling 
Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtar Kommunedirektørutvalgets innstilling 
med ytterligere innspill til sakliste for konstituerende møte.  
 
Saksprotokoll i kommunedirektørutvalg – 06.04.2021 
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Utvalget er skeptiske til at regionalt politiråd skal si beslutningsmyndighet med henvisning til at det 
kan være mindre hensiktsmessig å ta over oppgaver fra andre lokale og statlige organ. Utvalget er 
med dette omforent om at regionalt politiråd bør organiseres som et rådgivende organ, og ikke som 
et organ med beslutningsmyndighet.  
 
Det stilles videre spørsmål ved den prinsipielle forskjellen på virket i kommunenes politiråd og 
regionalt politiråd. Utvalget ønsker at politiet utfordreres på å tydeliggjøre egne ønsker for hvordan 
regionalt politiråd skal fungere. I forkant av møtet bør politiet utfordres på hvilke saker en ønsker å 
behandle i kommunale politiråd og hvilke som bør behandles i regionale politiråd. Utvalget ønsker at 
Trøndelag politidistrikt redegjør for dette i dialognotat adressert rådet i forkant av konstituerende 
møte 11.juni. Videre ønsker utvalget å utfordre Trøndelag politidistrikt til å uttalelse seg om 
sammenhengen mellom politireform og politiets ambisjoner for regionale politiråd. 
 
Utvalgets medlemmer er videre ikke sikker på hvorvidt det er nødvendig å formalisere regional 
politiråd med egen avtale. Medlemmer i utvalget er likevel omforent om at eventuell avtale bør 
utformes i etterkant av konstituerende møte når det er klarere hva mandat for regionalt politiråd bør 
være.  
 
I konstituerende møte ønsker utvalget innlegg fra Trøndelag politidistrikt med tema politireformen 
og målsetting med regionalt politiråd. I tilknytning til innlegg om politireform ønsker utvalget også 
at reformen virker inn på politiet styring og tjenesteutøvelse.  
 
Med hensyn til sammensetning av regionalt politiråd anser utvalget det som mest hensiktsmessig at 
ordførere og kommunedirektører deltar fra kommunenes politiske og administrative ledelse.  
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd bør i forkant av møtet diskutere hvilke saker 
kommunene ønsker å løfte i regionalt politiråd.  

Vedtak 
Kommunedirektørutvalget gir følgende innstilling knyttet til planlegging og gjennomføring av 
konstituerende møte i regionalt politiråd; 
 

 Trøndelag politidistrikt bør i forkant av møtet oppfordres til å utarbeide et dialognotat som 
klargjør formål med regionalt politiråd vis-à-vis kommunale politiråd. 

 Trøndelag politidistrikt gir i konstituerende møte presentasjon med politireformen som 
tema. Utvalget ønsker at innlegget redegjør for hvordan reformen påvirker politiets styring 
og tjenesteutøvelse. Innlegget bør i tillegg berøre forholdet mellom politireform om politiets 
målsetting for regionale politiråd.  

 Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd bør i forkant av konstituerende møte diskutere 
hvilke saker kommunene ønsker å løfte i regionalt politiråd. 

 Eventuell avtale om politiråd bør utformes i etterkant av konstituerende møte.  
 Med hensyn til sammensetning av regionalt politiråd anser utvalget det som mest 

hensiktsmessig at ordførere og kommunedirektører deltar fra kommunenes politiske og 
administrative ledelse. 
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Interkommunalt politiråd 
Tirsdag 6. april 2021 kl 0900-1400 
Vektersalen, Kimen kulturhus 
Dersom det ikke vel være mulig å gjennomføre møtet fysisk vil det blir gjennomført via teams.  
 

Fra avtale om tjenestetilbud: Politirådet skal bidra til involvering og gjensidig ansvarliggjøring av 
lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektor og politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet 

 Sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige 
organisasjoner/ interesseorganisasjoner 

 Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale kriminalitetsbildet, felles 
forståelse av bakenforliggende utløste årsaker, og målrettede forebyggende tiltak knyttet til 
kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.  

 

 

Vektersalen i kinooppsett kan ifølge Kimen ta max 50 personer. Jeg antar at vi blir max 40 personer.  
 
Kaffe/ te/ vann tilgjengelig når folk kommer og i alle pauser 
Lunsj bestilles fra Hjelseng gård. Kaffe/ te/ vann tilgjengelig 
Siste pause: I tillegg til drikke tilbys en kakebit 
 
Møteleder:  Tor Jakob Reitan 
Referent:  Kari Christensen 
 

Saksliste 

Sak Ang Tidsbruk Ansvar Tid 
1. Velkommen  5 min Tor Jakob 0900-0905 
2. Status i kommunene 

Involvering og gjensidig 
ansvarliggjøring. 
Helhetlig samhandling. 
Hver kommune samt næringslivet får  
5-8 minutter på å gi et bilde av status 
kriminalitetsutfordringer i sin 
kommune/ organisasjon samt hvordan 
man jobber med dette 

 Meråker 
 Frosta 
 Tydal 
 Selbu 
 Stjørdal 
 Næringsforeningen i 

Værnesregionen 

Tot 55 
min 
 
 
 

Kommune/ 
næringsforening 

0905-1000 
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3. Pause  10 min  1000-1010 
4. Politimesteren i Trøndelag 

Kjetil avklarer bestilling til 
politimesteren 

20 min Nils Kristian 
Moe 

1000-1020 

5. Radikaliseringskontakt i Trøndelag 
 Om stillingen og 

arbeidsoppgaver 
 Status Trøndelag generelt og 

Værnesregionen spesielt 
 Hvordan kan kommunene 

bruke ressursen? 

20 min Berit Johanne 
Eidsmo 

1020-1040 

6. SARA modellen 
 Om stillingen og 

arbeidsoppgaver 
 Status Trøndelag generelt og 

Værnesregionen spesielt 
 Hvordan kan kommunene 

bruke ressursen? 

20 min Monica Frost 
Ravlo 

1040-1100 

7. Lunsj 60 min  1100-1200 
8. Ansvarlig festkultur 

 Presentasjon av CIM event 
 Tiltak 

40 min  
Margit Elverum 
Arne Henrik 
Ulvin 

1200-1240 

9. Pause 10 min  1240-1250 
10. Diskusjon:  

Felles forståelse av trender og 
utviklingstrekk i det lokale 
kriminalitetsbildet og felles forståelse av 
bakenforliggende utløste årsaker. 
 
Med bakgrunn i gjennomgangene 
tidligere i møtet: 

 Hva fungerer godt? 
 Hva fungerer ikke like godt?  
 Hva ønskes? 
 Hovedfokus arbeidsoppgaver 

framover? 

30 min  
Utfordre 1 
politikontakt og 
1 SLT (ikke fra 
samme 
kommune) til å 
lede 
diskusjonen?? 
Plukke ut to på 
forhånd som 
kan forberede 
seg litt. 

1250-1320 

11. Evt.  
Innmeldte saker 

 Meråker: Nedsatt boevne 
 

Innspill til dagen 
 Kan koronaerfaringer være en 

mulig sak?? Forebygging i 
koronatiden? 

30 min 
Slakke 
for å 
kunne 
hente 
inn tid 

Tor Jakob 1320-1350 

12. Interkommunalt politiråd 2022 
Ansvarlig kommune: ?? 

5 min Tor Jakob 1350-1355 

13. Vel hjem  Tor Jakob 1355-1400 
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Saksframlegg 
 

 
Arkivnr.   Saksnr.  2021/1292-1 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Regionrådet i Trøndelag sør 11/21 03.05.2021 

Saksbehandler: Mari Løvli Yri 

Regional uttalelse: Rutetilbud Rørosbanen 

 
 
Dokumenter i saken: 
1 S Regional uttalelse: Rutetilbud Rørosbanen  

 
 

Vedlegg 

1 Brev ang. Ruteendringer Rørosbanen 

 

Saksopplysninger 
Bakgrunn for saken 
 
Røros kommune samarbeider med Jernbaneforum Røros- og Solørbanen og Fjellregionen om å 
bedre rutetilbudet på strekningene Hamar-Røros og Trondheim-Røros fra desember 2021. 
Togoperatør SJ Norge skal i hht. avtale med Jernbanedirektoratet utløse de såkalte opsjonene for et 
bedre togtilbud på overnevnte strekninger fra desember 2021/(2022).  
 
Et ankepunkt for Røros kommune, Jernbaneforum Røros-og Solørbanen og Fjellregionen er det 
planlagte avganger på strekningen Røros-Trondheim/Trondheim Røros. Røros kommune m/ 
overnevnte aktører mener den planlagte løsningen ikke gjør det mulig for innbyggere i Røros og 
Holtålen kommune å gjennomføre dagsreiser til Trondheim.  
 
Røros kommune anser derimot at Jernbaneforum Røros-og Solørbanens alternative forslag til 
avganger på strekningen muliggjør dagsreise inn til Trondheim for innbyggere i Røros og Holtålen 
kommune, og samtidig muliggjør internpendling med tog på strekningen Røros-Tynset.  
 
Ordfører i Røros kommune, Isak Veierud Busch har forfattet utkast til regional uttalelse som 
anmoder Innlandet og Trøndelag fylkeskommune om å mobilisere slik at Jernbaneforum Røros-og 
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Solørbanenes forlag til alternative avganger på strekningen Røros-Trondheim kan bli en realitet fra 
og med desember 2022.  
 

Vurdering 
Forholdet til overordnede mål og strategier 
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har i lengre tid arbeidet politisk med saker knyttet til 
kollektivtilbud og samferdsel. Begrunnelsen for rådets engasjement knyttes til at gode 
samferdselsårer og kollektivtilbud er en forutsetning for bosetting og næringsutvikling i regionen.  
 
Utkast til uttalelse v/ Isak Veierud Busch viser at Jernbaneforum Røros-og Solørbanens forslag til 
alternative avganger på strekningen Røros-Trondheim langt på vei er mer fordelaktig for innbyggere 
i Røros og Holtålen kommune enn forslaget som ligger i avtale mellom SJ Norge og 
Jernbanedirektoratet per i dag. En kan se for seg at muligheten for å foreta dagsreiser mellom 
kommunene og Trondheim muliggjør arbeidspendling til Trondheim, Midtre Gauldal og Melhus 
kommune.  
 

Rådgivers innstilling 
Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtar utkast til felles uttale. Uttalelsen 
oversendes Innlandet og Trøndelag fylkeskommune.  
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Trøndelag fylkeskommune 
Innlandet fylkeskommune 
 
 

Rørosbanen – anmodning om støtte til bedre tilbud 

Vi viser til omfattende og positiv dialog mellom fylkene og Jernbaneforum Røros- og Solørbanen i 
forbindelse med at SJ Norge i tråd med avtale med Jernbanedirektoratet skal utløse de såkalte 
opsjonene for et bedre togtilbud mellom Hamar og Røros og Trondheim og Røros fra desember 2021. 
 
Det er beklagelig at SJ Norge og Jernbaneforum Røros- og Solørbanen fikk gjennomført nødvendig 
dialog så sent at det ikke var mulig å få utredet mulighetene for å iverksette forslaget om et togtilbud 
fra Fjellregionen på morgenkvisten til Trondheim og motsatt vei på kveldstid, slik Jernbanedirektoratet 
konkluderte i brev 23.mars. 
 
Det er positivt at det nå kommer et bedre tilbud mellom Hamar og Røros med avgang fra Røros kl 
10.18 og retur fra Hamar kl. 14.10 på hverdagene. Dette vil gi to-timers frekvens på denne 
strekningen, og gir en klar forbedring av tilbudet. 
 
Den planlagte løsningen mellom Trondheim og Røros med avgang fra Trondheim ca. kl. 11.45 med 
ankomst Røros ca. 14.10, og fra Røros ca. kl. 11.50 med ankomst Trondheim ca. kl.14.15, vil etter vår 
vurdering ikke gi et reelt bedre tilbud og muliggjør fortsatt ikke dagsturer med tog til og fra Trondheim 
for kommuner som Røros og Holtålen. 
Tog fra Trondheim kan i gjeldende rutetabell allerede tas kl. 09.42 og fra Røros kl. 15.37, slik at mest 
sannsynlig vil trafikken bare bli delt mellom disse togene. 
 
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen presenterte et alternativt forslag, som vil gi et reelt bedre tilbud 
både mellom Trondheim og Fjellregionen – med utvidelse fra Røros til Tynset - og dermed internt i bo- 
og arbeidsregionen vår. 
 
Styret i Trøndelag Sør interkommunalt politisk råd ble i sitt møte 3/5 informert om dialogen og det 
arbeidet som har pågått, og har spesielt merket seg at fristen for innspill for R23 (rutetilbud fra 
desember 2022) er juni 2021 og vi oppfordrer både Trøndelag og Innlandet Fylkeskommune til å spille 
inn forslaget slik at dette kan veies opp og utredes tilstrekkelig og i god tid før neste 
kapasitetsfordelingsprosess. De foreslåtte innspillene er naturlig å ta med seg i videre arbeid med 
tilbudsforbedringer på Rørosbanen. 
 
Forslaget fra Jernbaneforum Røros- og Solørbanen om å opprette et tilbud med avgang fra 
Tynset kl 06.00 til Trondheim og tilsvarende fra Trondheim kl 18.15 (eller senere), vil etter 
styrets mening gi et godt tilbud – som også gir muligheter for internpendling med tog på 
strekningen mellom Røros og Tynset. Styret ber derfor fylkeskommunene og andre involverte 
om å ta nødvendige initiativ for at dette kan realiseres fra desember 2022. 
 
Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner og øvrige aktører oppfordres til å fortsette dialogen om gode 
og praktiske løsninger med Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, som har alle kommunene langs 
banen, næringsliv og andre som medlemmer, og kan ivareta vårt felles mål om et bedre togtilbud.  
 
Dersom det er spørsmål eller ønskelig med en dialog, kan nestleder i Trøndelag sør og styreleder i 
Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, Isak Veierud Busch, kontaktes på telefon 45207674 eller e-
post: isak.busch@roros.kommune.no  
 
Vennlig hilsen 
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Mari Løvli Yri  
Regionrådgiver 
 
 
Kopi 
Jernbanedirektoratet v/Vedran Mandic 
SJ Norge v/Hilde Lyng 
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Saksframlegg 
 

 
Arkivnr.   Saksnr.  2021/1317-1 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Regionrådet i Trøndelag sør 12/21 03.05.2021 

Saksbehandler: Mari Løvli Yri 

Søknad Trøndelag fylkeskommune: Tilskudd til arbeid med lokalmat frem mot 
ERG 

 
 
Dokumenter i saken: 
1 S Søknad Trøndelag fylkeskommune: Tilskudd til arbeid med lokalmat frem mot ERG  

 
 

Vedlegg 

1 Skisse til Søknad: Tilskudd til lokalmatsatsing frem mot ERG 

Saksopplysninger 
Bakgrunn for saken 
 
Prosjektleder for European Region of Gastronomy (ERG) i Trøndelag fylkeskommune, May Britt 
Hansen, arrangerte møte med rådgiver i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd og Kristine 
Riise i Oi! Trøndersk Mat og Drikke i februar 2021. I møtet ble rådgiver informert om at Innherred 
regionråd har søkt fylkeskommunen om, og fått innvilget tilskudd pålydende kr 690 000,- til 
forsterking av Innherredsregionens lokalmatssatsing frem mot ERG 2022.  ERG er et prioritert 
satsingsområde i Trøndelag fylkeskommune. Rådgiver oppfattet i møtet at det fra fylkeskommunens 
side er ønskelig at regionene ved regionrådene er pådriver for mobiliseringsarbeidet frem mot ERG. 
Fylkeskommunen oppfordrer derfor Trøndelag Sør og andre regionråd til å søke regionale 
tilskuddsmidler til å styrke lokalmatsmiljøet frem mot ERG 2022  
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd samarbeider tett med næringsapparatet i regionen om 
prosjekter knyttet til næringsutvikling gjennom arbeidsgruppa for næringsutvikling bestående av 
Rørosregionen Næringshage, Nasjonalparken Næringshage og Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen. Oppgaven med å utarbeide skisse til søknad om tilskudd til å forsterke 
satsingen på lokalmat i region Trøndelag Sør ble derfor delegert til Kristin Bendixvold v/ 
Rørosregionen Næringshage. Som ledd i arbeid med søknadskissen er det samarbeidet tett med 
kontaktpersoner inn mot ulike deler av regionens lokalmatmiljø.  
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Skisse til søknad behandles i styremøte ettersom Trøndelag fylkeskommune er avhengige av å motta 
søknad innen 3./4.mai for at søknaden skal kunne behandles i hovedutvalg for næring. Dersom 
styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd fatter positivt vedtak oversendes skisse til søknad 
derfor Trøndelag fylkeskommune omgående med kosmetiske endringer.  

Vurdering 
Forholdet til overordnede mål og strategier 
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har gjennom Verdiskapingsprogrammet identifisert 
lokalmat som et satsingsområde i regionens arbeid med næringsutvikling. Rådet har bevilget i 2020 
kr 240 000,- i tilskudd til prosjekt for regionene lokalmatsmiljø over rådets næringsfond. Av 
tilskuddet er kr 140 000,- utbetalt i forbindelse med gjennomføring av desentralisert Trøndersk 
Matfestival i 2020. Tilbakemeldinger tyder på at desentralisert Trøndersk Matfestival ble en suksess, 
og at bidraget fra Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd var avgjørende for at flere mindre 
aktører fikk anledning til å stille ut og selge egne produkter på stand. 
 
Oppfordringen fra Trøndelag fylkeskommune om å søke ytterligere tilskuddsmidler til mobilisering 
av lokalmatsmiljøet frem mot ERG 2022, må ses som en gyllen mulighet for Trøndelag Sør-
Interkommunalt politisk råd til å forsterke vårt eksisterende arbeid med å bygge region Trøndelag 
Sør som en sterk lokalmatsregion.  
 
Skisse til søknad slik den foreligger fremstår som gjennomarbeidet, med klar regional overbygning 
og ambisjon om langsiktig arbeid og virkning. Søknaden oppfyller derfor målsettinger beskrevet i 
Verdiskapingsprogrammet for region Trøndelag Sør, hvor det fremheves at 
næringsutviklingsprosjekter støttet av rådet nettopp skal ha en tydelig regional overbygning og ta 
sikte på langsiktig arbeid med næringen. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
I skisse til søknad beskrives finansieringsplan hvor deltakerkommuner i Trøndelag Sør-
Interkommunalt politisk råd delfinansierer prosjektet med kr 380 000,- (380 000/6) fordelt på 2021 
og 2022. Trøndelag fylkeskommune omsøkes kr 750 000,-. Den enkelte deltakerkommune må 
avgjøre spørsmål om deltakelse om deltakelse, og økonomisk bidrag i prosjektet i 
kommunestyret/formannskap. Skisse til søknad betoner at; 
 
«Søkerne tar forbehold om positive vedtak i politiske organer i sine kommuner. Det er en prosess 
som går parallelt med søknadsprosessen til fylkeskommunen. På samme måte tar vi i den 
kommunale behandlingen forbehold om positivt vedtak i fylkeskommunen.» 
  (Skisse, søknad om tilskudd til forsterkning av lokalmatsatings frem mot ERG 2022) 
 
Finansieringsplan: 
Tittel 2021 2022 Sum Kommentar 
Kommunene i Regionrådet Trøndelag Sør 180000 200000 380000  
Trøndelag Fylkeskommune 750000  750000  
     
Sum kostnad   1130000  

 

21



Rådgivers innstilling 
Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtar å søke Trøndelag fylkeskommune om 
tilskudd tilsvarende kr 750 000,- til forsterking av regionens lokalmatsatsing frem mot ERG 2022. 
Den enkelte deltakerkommune tilbakefører avgjørelse om økonomisk bidrag i prosjekt til 
kommunestyre/formannskap.  
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Prosjektnavn: ??  

 

Kort beskrivelse: 

Kommunene Røros, Holtålen, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus har et etablert samarbeid 
gjennom interkommunalt politisk råd – Trøndelag Sør («Trøndelag Sør»). Gjennom dette 
samarbeidet søker vi prosjektmidler som skal bidra til økt verdiskaping for bedrifter og virksomheter 
innen mat og opplevelser i regionen. Et tettere samarbeid mellom aktørene i regionen, knyttet opp 
imot Trondheim og Trøndelags status som Europeisk matregion i 2022 (heretter ERG 2022) skal bidra 
til å gjøre Trøndelag til en anerkjent matregion og -destinasjon. 

 

Prosjektbeskrivelse: 

Prosjektet skal bidra til at aktørene innen mat og reiseliv i «Trøndelag Sør» og deres aktiviteter blir 
en del av innholdet som skaper verdi i og synliggjør Trøndelag som europeisk matdestinasjon. 
Gjennom å etablere et tydeligere samarbeid mellom miljøene og aktørene i «Trøndelag Sør» skal vi 
bidra til: 

- Økt bruk av lokale (og trønderske) råvarer i matproduksjon. 
- Økt bruk av lokale produkter hos lokale (og trønderske) serveringssteder, arrangementer og 

aktiviteter. 
- Økt og tydeligere formidling knyttet til de 2 overnevnte punktene (fra jord til bord). 
- At vi lærer av, utfordrer og utvikler hverandre. 

«Trøndelag Sør» og aktørene i de 6 kommunene har som ambisjon å være en ledestjerne i å benytte 
samhandling som strategi for å øke bruken av, tilgjengelig- og synliggjøring lokal mat og drikke fra 
regionen. Vi ønsker at dette prosjektet skal bidra til at økt samarbeid mellom aktørene i regionen i et 
langsiktig perspektiv. 

Søkerne tar forbehold om positive vedtak i politiske organer i sine kommuner. Det er en prosess som 
går parallelt med søknadsprosessen til fylkeskommunen. På samme måte tar vi i den kommunale 
behandlingen forbehold om positivt vedtak i fylkeskommunen. 

 

Kontaktopplysninger: 

Søker/prosjekteier: Regionrådet Trøndelag Sør 

Org nr:  

Adresse: Rørosveien 11, 7290 STØREN 

Mobil: 45227598 

 

Kontaktperson:  Mari Løvli Yri, Rådgiver 

Adresse: Rørosveien 11, 7290 STØREN 

Tlf: 45227598 

Commented [MLY1]:  Hva med: Prosjekt for 
forsterking av Matregion Trøndelag Sør? 
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Prosjektleder: fyll inn En av oss i prosjektgruppa? 

 

 

 

Mottatt offentlig støtte tidligere: Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har i 2018 og 2019 
mottatt tilskudd til regional utvikling over Trøndelag fylkeskommunens regionale utviklingsmidler. Av 
disse er 240 000,- allokert prosjekt for lokalmatsatsing i regi av arbeidsgruppa for næringsutvikling 
(Nasjonalparken Næringshage, Rørosregionen Nærings hage og Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen.) . Av tilskuddet er kr 140 000,- utbetalt i forbindelse med gjennomføring av 
desentralisert Trøndersk Matfestival i 2020. Tilbakemeldinger tyder på at desentralisert Trøndersk 
Matfestival ble en suksess, og at bidraget fra Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd var 
avgjørende for at flere mindre aktører fikk anledning til å stille ut og selge egne produkter på stand. 

 Rådet har i 2020 bevilget totalt kr. 890 000 kr til prosjekt i regi av arbeidsgruppa for 
næringsutvikling. Lite gjenstår på rådets næringsfond da midler er bundet av vedtak knyttet til drift 
av Verdiskapingsprogrammet for region Trøndelag Sør v/ arbeidsgruppa for næringsutvikling. Drift av 
Verdiskapingsprogrammet for region Trøndelag Sør delfinansieres av Trøndelag fylkeskommune som 
bevilget kr 950 000,- i 2019.  

Regionrådet trøndelag sør må lage en oversikt (legges ved)  

 

Bakgrunn: 

For å bistå regionrådet Trøndelag Sørs arbeid med å styrke næringsutviklingen i regionen, har vi 
etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Nasjonalparken Næringshage, 
Rørosregionen Næringshage, NiTR avd Midtre Gauldal og Melhus, Innovasjon Norge og Trøndelag 
fylkeskommune. I forbindelse med dette arbeidet fikk arbeidsgruppen i oppgave av regionrådet å 
kartlegge interessen for et felles samarbeid og prosjekt hos aktørene i mat- og reiselivsbransjen og 
regionens kommuner, knyttet opp mot ERG 2022. Et arbeidsmøte med over 20 aktører ble avholdt 
og interessen viste seg å være enstemmig positiv. I arbeidsmøtet deltok prosjektleder for ERG 2022 
May Britt Hansen. Innspillene som ble gitt i arbeidsmøtet har resultert i denne søknaden og 
søknadens definerte målsettinger. Region «Trøndelag Sør» skal være en viktig innholds-skaper inn i 
ERG 2022. 

 

ERG 2022 

«Prosjektet gir oss en utrolig mulighet til å ta vår posisjon som en ledende matregion nasjonalt og 
internasjonalt. For å få til dette må både næringsaktører, kunnskapsmiljøer og det offentlige 
støtteapparatet jobbe sammen med klare ambisjoner de neste 2-3 årene. Det handler om å 
forsterke det vi gjør bra, videreutvikle og skape nye muligheter sammen. Vårt felles mål bør være at 
Trondheim og Trøndelag er den regionen i Norge som har den beste lokalmaten og de beste 
matopplevelsene, de dyktigste fagfolkene innenfor mat og reiseliv og de mest innovative løsningene 
innenfor bærekraftig matproduksjon» (fra TFKs hjemmeside). 
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Prosjektet skal levere på 4 målsettinger: 

Mål 1: Trondheim og Trøndelag skal samhandle godt for å bli en internasjonalt ledende matregion 

Mål 2: Trondheim og Trøndelag skal øke verdiskapingen i den bærekraftige matproduksjonen 
gjennom å koble kunnskapsmiljøer og næringer. 

Mål 3: Trondheim og Trøndelag skal bli en kjent og anerkjent internasjonal matdestinasjon. 

Mål 4: Trondheim og Trøndelag skal bli ledende i landet til å rekruttere til matproduksjon og reiseliv. 

 

 

 

Prosjektmål: 

Prosjektet skal bidra til at aktørene innen mat og reiseliv i «Trøndelag Sør» og deres aktiviteter blir 
en del av innholdet som skaper verdi i, synliggjør og befester Trøndelag som matregion og -
destinasjon. Gjennom å etablere et tydeligere samarbeid mellom miljøene og aktørene i «Trøndelag 
Sør» skal vi bidra til: 

- Økt bruk av lokale (og trønderske) råvarer i matproduksjon. 
- Økt bruk av lokale produkter hos lokale (og trønderske) serveringssteder, arrangementer og 

aktiviteter. 
- Økt og tydeligere formidling knyttet til de 2 overnevnte punktene og hele verdikjedens rolle 

(fra jord til bord). 
- At vi lærer av, utfordrer og utvikler hverandre. 

Det bør stå noe om Verdiskapningsprogrammet i søknaden, be Erik hjelpe deg med dette, Kristin:-) 

 

Forankring: 

Prosjekteier: Kommunene i Trøndelag Sør – interkommunalt politisk råd: Røros, Holtålen, Midtre 
Gauldal, Melhus, Oppdal og Rennebu 

Samarbeidspartner og finansiering: Trøndelag Fylkeskommune 

Oppdragsgiver: Trøndelag Sør – interkommunalt politisk råd 

Prosjektansvarlig: Mari Yri? 

 

Prosjektorganisering: 

Styringsgruppe: Styret i Trøndelag Sør – interkommunalt politisk råd; Ola Øie, Isak Veierud Buch, 
Stine Estenstad, Sivert Moen,  Arve Hitterdal og Geir Arild Espnes. 

Prosjektleder: ? 

Prosjektgruppe: Aina Reppe, hans Petter Kvam, Ketil Jacobsen og Kristin Bendixvold (arbeider i 
Næringshagene/Næringsforeningene i det definerte området). 

Commented [MY2]: Veldig fin søknad så langt!:)  
Ikke sikker på hva det innebærer å være 
prosjektansvarlig i denne sammenheng, enig i at 
noen i arb.gruppa bør ta rollen som 
prosjektleder.   
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Arbeidsgrupper: for å involvere sentrale aktører innen mat- og reiseliv i «Trøndelag Sør» etableres 
det arbeidsgrupper tilknyttet prosjektets målsettinger. Det legges vekt på at hver arbeidsgruppe skal 
bestå av aktører fra ulike kommuner med relevant kompetanse. Hensikten er forankring i bransje og 
at organiseringen skal stimulere til økt samarbeid. 

 

Samarbeidspartnere: 

Prosjektledergruppa verdiskapingsprosjektet «Trøndelag sør», Fylkeskommunen, Prosjektleder ERG 
May Britt Hansen, Oi trøndersk Mat og drikke, Næringshagene/Næringsforeningene i området, 
bedrifter i mat og opplevelsesnæringene. 

 

Aktiviteter: 

Aktivitet 1: prosjektledelse – koordinering og mobilisering 

Lede arbeidet og legge til rette for gode samarbeidsarenaer for prosjektets aktører. Sørge for at 
prosjektet gjennomfører planlagt aktivitet og når sine målsettinger. 

 

Aktivitet 2: kartlegging  

- av etablerte aktører innen mat- og drikkeproduksjon i «Trøndelag Sør» og det de produserer 
- av etablerte tilbydere av reiseliv- og opplevelsesprodukter hvor mat er et sentralt element 
- bruk av lokal mat og drikke hos kommunene 

 

Aktivitet 3: Samhandling og møteplasser 

- etablere møteplasser for de kartlagte aktørene i sin helhet og på tvers av kommunegrenser 
- studieturer og bedriftsbesøk for å lære av hverandre og stimulere til økt samhandling 
- etablere felles forståelse: kompetansepåfyll og inspirasjon 

 

Aktivitet 4: Utvikling av matopplevelser og produkter 

- mer bruk av lokal mat og drikke hos serveringssteder og arrangementer 
- mer bruk av trønderske råvarer hos foredlingsbedrifter 
- kommunene revitaliserer målsettingene i trøndersk matmanifest 

Aktivitet 5: synliggjøre og formidle 

- Fortelle mathistoriene der de oppleves 
- Formidle Trondheim og Trøndelags status som europeisk matregion 2023 
- Bygge videre på samarbeidet som er etablert og bidra videre til Trøndersk gjestebud og 

Trøndelags posisjon som internasjonal matregion og destinasjon 
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Målgrupper: 

Hovedmålgruppe er matprodusenter, reiseliv- og opplevelsesbedrifter. Prosjektet har også 
kompetansemiljøene som er tjenesteleverandør til bedriftene som målgruppe. 

Sluttkunde er forbruker. 

 

 

Resultat: 

- Innholds-skaper i ERG 2022 
- Skape arenaer for økt samhandling mellom miljøene og aktørene innen mat og reiseliv i 

regionen «Trøndelag Sør» 
- Økt omsetning av lokal mat og drikke fra regionen 
- Flere tilgjengelige matopplevelser som inneholder lokal mat og drikke 
- Økt synlighet av lokal mat og drikke, og opplevelser som inneholder disse. 

 

Effekter: 

- Økt omsetning og verdiskaping i mat- og reiselivsnæringa 
- Flere arbeidsplasser innen mat- og opplevelsesnæringa som igjen bidrar til økt bolyst. 

 

Tidsplan: 

Mai 2021: positive vedtak 

Mai/juni 2021: aktivitet 2 

Q3 2021 – Q4 2022: aktivitet 3 

Q4 2021 – Q4 2022: aktivitet 4 

Q1 2022 – Q4 20222: aktivitet 5 

 

Kostnadsplan: 

Tittel 2021 2022 Sum Kommentar 
Arrangement og nettverksarbeid 180000 250000 430000  
Markedsføring 100000 150000 250000  
Prosjektleder 150000 300000 450000  
Sum kostnad 430000 700000 1130000  

 

Finansieringsplan: 

Tittel 2021 2022 Sum Kommentar 
Kommunene i Regionrådet Trøndelag Sør 180000 200000 380000  
Trøndelag Fylkeskommune 750000  750000  
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Sum kostnad   1130000  
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