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Saksframlegg

Arkivnr.
Utvalg
Regionrådet i Trøndelag sør

Saksnr. 2021/3452-1
Utvalgssak
Møtedato
33/21
10.11.2021
Saksbehandler: Mari Løvli Yri

Forlenge frist for gjennomføring av prosjekter i tilknytning til
Verdiskapingsprogram for Trøndelag Sør

Dokumenter i saken:
1 S Forlenge frist for gjennomføring av prosjekter i tilknytning til Verdiskapingsprogram
for Trøndelag Sør

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtok i 2019 Verdiskapingsprogram for region
Trøndelag Sør 2019-2021(VSP). Dokumentet er et strategi- og handlingsprogram for rådets arbeid
med næringsutvikling. VSP ble utarbeidet for rådet av arbeidsgruppa for næringsutvikling, bestående
av representanter fra Nasjonalparken Næringshage, Rørosregionen Næringshage og
Næringsforeningen i Trondheimregionen. Utviklingen av VSP og administrasjon av prosjekt i
tilknytning til programmet delfinansieres av rådet per næringsfond og Trøndelag fylkeskommune.
Arbeidsgruppa utarbeidet siden forslag til prosjekter på bakgrunn av satsingsområder for
næringsutvikling definert i VSP. Prosjektene i porteføljen retter seg mot lokalmatmiljø, reiseliv,
hyttenæring og rekruttering. Styret i Trøndelag Sør vedtok tildeling av tilskudd tilsvarende kr
690 000,- til arbeidsgruppas prosjekter i styremøte 17.juni 2020.
Næringsarbeidet i Trøndelag Sør legger seg tett opptil Trøndelag fylkeskommunes vedtatte strategier
for Trøndelag, disse kommer i fornyet form i 2022. Verdiskapingsprogrammet ved arbeidsgruppa
ønsker derfor å gjennomføre l en evaluering og oppdatering av regionens strategi opp mot øvrige
endringer i fylket.
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Faktiske opplysninger
Pandemi og hensyn til smittevern har medført at gjennomføring av flere av prosjektene i VSP er blitt
forsinket. Dette gjelder blant annet planlagt prosjekt for regionens reiselivsnæring og prosjekt for
rekruttering. Prosjektet Verdiskapingsprogram for Trøndelag Sør ble påbegynt i november 2019 og
planlagt avsluttet ved utgangen av 2021. Dette er bakgrunnen for at arbeidsgruppa for
næringsutvikling ar bedt om at frist for gjennomføring av prosjekter i tilknytning til VSP utsettes til
31.12.2022. Leder i arbeidsgruppa for næringsutvikling Erik Flå, informerer per e-post om at
Trøndelag fylkeskommune er informert om positivt innstilt til at frist for gjennomføring av VSP
med tilknyttede prosjekt forlenges.
Erik Flå, leder i arbeidsgruppa opplyser per e-post at Evaluering og oppdatering av
Verdiskapingsstrategi ikke medføre behov for ytterligere tilskudd. Arbeidsgruppa søker derimot
rådets tillatelse til å omdisponere noe tidsbruk i prosjektet til dette formålet.

Vurdering
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
Det vurderes å være i rådets, og regionens best interesse å utsette frist for gjennomføring av
prosjekter i tilknytning til VSP. Rådet har siden oppstart i 2017 vært omforent om at rådets sentrale
oppgave er å stimulere til bosetting og næringsutvikling i regionen. Rådets samarbeid med
næringshagene og NiT gjennom utvikling av VSP og bevilgning til tilknyttede prosjekter har vært, og
er en hjørnestein i dette arbeidet.
Det er riktig at pandemi og smittevernhensyn har medført at flere planlagte prosjekt er blitt
forsinket. Dog har rådet positive erfaringer med de prosjekt i VSP som tross omstendigheter har latt
seg gjennomføre. Rådet har mottatt gode tilbakemeldinger på heldigital konferanse for
hyttenæringen «Grønn Hyttelab» hvor aktører fra industri, akademia, og offentlige instanser deltok
for å lære om grønne løsninger for fremtidens hyttenæring. Videre tyder tilbakemeldinger på at
rådets lokalmatprosjet 2020 ble avgjørende for at flere av regionens mindre produsenter fikk til å
delta på desentralisert Trøndersk Matfestival.
Rådets samarbeid med arbeidsgruppa for næringsutvikling taler for at prosjektet videreføres for ny
to-årsperiode fra og med utgang av utsatt frist. Utgangspunkt for videreføring av prosjektet bør ta
utgangpunkt i evaluering og oppdaterte strategier for Trøndelag fylke. Evaluering og oppdatering av
prosjektet bør også ta utgangpunkt i tilbakemeldinger fra rådet og ses i sammenheng med rådets
strategiprosess.

Økonomiske konsekvenser
Midler avsatt til prosjekt for reiselivsnæring og rekruttering i rådets næringsfond til sammen kr.
300 000,- i budsjett for 2021 overføres til budsjett for 2022.
Innstilling til representantskapet



Frist for gjennomføring av Verdiskapingsprogram for region Trøndelag Sør utsettes til
31.desember 2022. Midler avsatt til prosjekt for reiselivsnæring og rekruttering i rådets
næringsfond kr. 300 000,-i budsjett for 2021 overføres til budsjett for 2022.
Prosjektet Verdiskapingsprogram for region Trøndelag Sør evalueres og oppdateres med
blikk for nye strategier for Trøndelag fylke, rådets tilbakemeldinger og rådets strategiprosess.
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Budsjettendring:
År / Konto / Art

Ram.omr. / Ansvar

2021
2022
2021
2022

Næringsfond
Næringsfond
Næringsfond
Næringsfond

Tjeneste / Funksj.

Prosjekt

Reiseliv
Reiseliv
Rekruttering
Rekruttering
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Beløp (Kr)

-250 000
250 000
-50 000
50 000

Saksframlegg

Arkivnr.
Utvalg
Regionrådet i Trøndelag sør

Saksnr. 2021/3353-1
Utvalgssak
Møtedato
34/21
10.11.2021
Saksbehandler: Mari Løvli Yri

Valg av leder og nestleder i Trøndelag Sør-IKPR (2021-2023)

Dokumenter i saken:
1 S Valg av leder og nestleder i Trøndelag Sør-IKPR (2021-2023)

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Deltakerkommunenes samarbeid i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd er forankret i
samarbeidsavtale vedtatt i rådsmøte 17.november 2020. Rådets samarbeidsavtale er forankret i, og i
overenstemmelse med ny Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) kapittel 18 som
legger føringer for interkommunale politiske råd.
Samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd fastslår i §4 at «(..) leder og
nestleder velges for en 2-årsperiode av rådets representantskap». Ola Øie, ordfører i Rennebu
kommune og Isak Veierud Busch ble valgt til vervene leder og nestleder i rådet i rådsmøte
20.november 2019. Per november 2021 har sittende leder og nestleder bekledd vervene i en hel
valgperiode. Dette vil si at rådet ved representantskapet må velge ny leder og nestleder for
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd for kommende valgperiode.
Vurdering
Rådets samarbeidsavtale §5 fastslår at «Representantskapet fatter ordinære vedtak i rådet med
simpelt flertall». Videre beskriver §5 at «Representantskapet etterstreber konsensus i vedtak som
fattes».

8

Votering over valg av leder og nestleder i rådet kan per definisjon tenkes å falle utenom definisjonen
«ordinære vedtak». Kommunelovens kapittel 18 Interkommunale politiske råd gir ikke føringer for
valg av leder og nestleder utover at det fremgår av lovteksten av leder og nesteleder i rådet må velges
av representantskapet. Rådets vedtak om valg av leder og nestleder kan altså fattes med simpelt
flertall.
Hverken rådets samarbeidsavtale eller Kommunelovens kapittel 18 legger føringer som tilsier at
sittende leder og/ eller nestleder ikke kan stille til gjenvalg. Diskusjoner i rådets styre reflekterer
imidlertid et ønske om at vervene rullerer mellom deltakerkommunene.
Utskiftning av leder og nestleder hver valgperiode kan tenkes å være en fordel med tanke på å
forankre rådets i deltakerkommunene, og bidra til større interesse for rådets prosjekt og politiske
arbeid.

Innstilling til representantskapet
Representantskapet velger leder og nestleder for rådet i valgperioden 2021-2023.
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Saksframlegg

Arkivnr.
Utvalg
Regionrådet i Trøndelag sør

Saksnr. 2021/3496-1
Utvalgssak
Møtedato
35/21
10.11.2021
Saksbehandler: Mari Løvli Yri

Møteplan og aktivitetskalender for 2022

Dokumenter i saken:
1 S Møteplan og aktivitetskalender for 2022
Vedlegg
1

Møteplan og aktivitetskalender for 2022

Saksopplysninger
Forslag til møteplan for rådet er avstemt med møtekalender for Trøndelag fylkeskommune,
Trøndelag SørVest-Lakseregionen og Arena Trøndelag. Det har ikke vært mulig å hensyn ta
deltakerkommunenes møtekalender da disse ikke er publisert. Møter i kommunedirektørutvalg er
planlagt slik at utvalget skal kunne gi innspill til saksbehandling i rådsmøtene.
Forslag til møtekalender legger opp til at rådsmøtene i 2022 rulleres mellom deltakerkommunene,
dette etter forslag fra rådets medlemmer.
Vurdering
Rådets møtekalender bør etter vedtak oversendes deltakerkommunene slik at kommunene kan
unngå kollisjoner med rådsmøter i Trøndelag Sør i sin planlegging av møtekalender for 2022.
Innstilling til representantskapet
Forslag til møtekalender for 2022 vedtas.
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Aktivitetskalender Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 2022
Rådsmøter
1.
2.
3.
4.

Møte: Onsdag 26.januar, kl. 10.00-15.00 Oppdal kommune
Møte: Onsdag 13.april, kl. 10.00-15.00 Melhus kommune
Møte: Onsdag 1.september, kl. 10.00-15.00 Røros kommune
Møte: Onsdag 30.november, kl. 10.00-15.00 Midtre Gauldal kommune

Møter i forum og utvalg
Kompetanseforum Trøndelag Sør
1. Møte: mars/april
2. Møte: oktober/september

Regionalt politiråd Trøndelag Sør
1. Møte: Juni

Kommunedirektørutvalg
1.
2.
3.
4.

Møte: 12.januar
Møte: 23.mars
Møte: 23. august
Møte: 20.oktober

Møter/aktivitet i Kompetansepilot Trøndelag Sør- prosjekt for etter-og
videreutdanning
Arb. Gruppe for kommunene i Trøndelag Sør
1.møte: Februar
2.møte: April
3.Møte: Juni
4.Møte: August/september
6.møte: Oktober/November
(Flere møter kan gjennomføres over Teams- kostnader knyttet til disse møtene bekostes over
prosjektregnskap)

Arb. Gruppe for privat sektor i Trøndelag Sør
1.møte: Februar
2.møte: April
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3.Møte: Juni
4.Møte: August/september
6.møte: Oktober/November
(Flere møter kan gjennomføres over Teams- kostnader knyttet til disse møtene bekostes over
prosjektregnskap)
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Saksframlegg

Arkivnr.
Utvalg
Regionrådet i Trøndelag sør

Saksnr. 2021/3454-1
Utvalgssak
Møtedato
36/21
10.11.2021
Saksbehandler: Mari Løvli Yri

Rådets navn og logo

Dokumenter i saken:
1 S Rådets navn og logo

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Rådets navn ble endret fra Regionrådet Trøndelag Sør til Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd
i det rådet vedtok ny samarbeidsavtale i 2020. Arbeidet med ny samarbeidsavtale for rådet ble
nødvending med henblikk på å definere rådets samarbeid i hht. ny Lov og kommuner og
fylkeskommuner (Kommuneloven). Aktivitet og myndighetsområdet i regionale råd defineres i
Kommunelovens kapittel 18 hvor §18-1 fastslår at «Rådets navn skal inneholde ordene
interkommunalt politisk råd».
Krav knyttet til rådets navn kom til som et resultat av at Kommune- og
moderniseringsdepartementet (KMD) mente at denne betegnelsen bedre kommuniserer
regionrådenes virke.
Faktiske opplysninger
I etterkant av navnebytte har betegnelsen «Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd» blitt brukt til
å benevne rådet i offentlig kommunikasjon, nettside, e-post og dagligtale.
Rådets navn ble tema i styrets strategimøte 5.-6.oktober, her ga flere uttrykk for at rådets navn er
krøkket og vanskelig å huske. Ordfører i Melhus Jorid Oliv Jagtøyen sendte i ettertid forslag til
navnendring per e-post, representantens forslag gjengis i sin helhet under:
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« Jeg synes vi må korte ned det lange navnet vårt og kun bruke «Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd»
som registret navn. Et kjapt søk viser: Trondheimsregionen kaller seg bare Trondheimsregionen. Kari
Frøseth skriver IPR Trøndelag Sørvest, men i logo/e-post står det kun Trøndelag Sørvest-Lakseregionen.
Foreslår at vi heretter kalles, omtales og skriver Trøndelag Sør evt. med IKPR el. IPR.» (E-post mottatt
6.oktober 2021).

Vurdering
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
Rådets navn, altså hvordan rådet benevnes i offisiell kommunikasjon, e-post, nettside og dagligtale er
viktig med tanke på å gjøre rådets og rådets virke kjent utad. Per i dag benyttes «Trøndelag SørInterkommunalt politisk råd» som benevnelse for alle formål beskrevet overfor. Undertegnede
erfarer at det er navnet er krøkket, og gjør det vanskelig å kommunisere hva rådets virke egentlig er.
Ofte virker rådets navn mer forvirrende enn oppklarende med tanke på å kommunisere rådets virke
til samarbeidspartnere og eksterne. Dette illustrer at det ikke er ubetydelig hvordan rådet benevnes.
Benevnelsen «Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd» bør beholdes som registret navn slik
forslagstiller foreslår. Rådet bør også i offisiell kommunikasjon inkludere benevnelsen som
underoverskrift under logo eller lignende, dette for at sikre at rådets navn er i overenstemmelse med
krav beskrevet i Kommunelovens §18-1. Andre regionråd i Trøndelag ser ut til å ha innordnet seg på
denne måten slik forslagsstiller påpeker. Rådet bes imidlertid merke seg at flere regionråd i
Trøndelag og Norge for øvrig, enda ikke har omorganisert og vedtatt ny samarbeidsavtale i hht. ny
Kommunelov. Dette kan være årsaken til at til eksempel Namdal Regionråd ikke beskrives eller
benevnes med betegnelsen «interkommunalt politisk råd» på sin nettside. Benevnelsen «Trøndelag
Sør-Interkommunalt politisk råd» bør derfor, i tillegg til å beholdes som registret navn, inkluderes
som underoverskrift med henblikk på å unngå å måtte gjøre eventuelle endringer i ettertid.
Rådet v/representantskapet bes ta stilling til hvorvidt rådet i offisiell kommunikasjon, nettside, epost og dagligtale benevnes som;
 Trøndelag Sør
 Trøndelag Sør IPR/IKPR
 Region Trøndelag Sør
 Regionrådet Trøndelag Sør

Innstilling til representantskapet
Rådet v/representantskapet bes ta stilling til hvorvidt rådet i offisiell kommunikasjon, nettside, epost og dagligtale benevnes som;
 Trøndelag Sør
 Trøndelag Sør IPR/IKPR
 Region Trøndelag Sør
 Regionrådet Trøndelag Sør
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Saksframlegg

Arkivnr.
Utvalg
Regionrådet i Trøndelag sør

Saksnr. 2021/3493-1
Utvalgssak
Møtedato
37/21
10.11.2021
Saksbehandler: Mari Løvli Yri

Rekvirering av logo for rådet

Dokumenter i saken:
1 S Rekvirering av logo for rådet

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har per i dag ingen logo. Rekvirering av logo for rådet
ble et tema i strategimøte 5.-6. oktober. Styret var her omforent om at rådet bør ha en logo til bruk i
offisiell kommunikasjon, nettside og e-post. En god logo bør representere regionens særegenhet
eller rådets virksomhet på en god måte.
Styret diskuterte flere alternativer til anskaffelse av logo. Rådet kan rekvirere logo fra grafisk
designer/reklameselskap eller lignende. Baksiden med å anskaffe logo via profesjonell aktør er at
rådet må belage seg på å betale en nokså høy sum over rådets driftsfond. Pris for profesjonelt
utformet logo varierer mellom kr 6000-30 000,-. Alternativt kan rådet selv designe logo gjennom
plattformen Wix, hvor rådets nettside er designet. Pris for dette alternativet er 49,99 amerikanske
dollar, noe som tilsvarer kr 427,21,- i dagens kronekurs. Et tredje alternativ foreslått av rådet er å
benytte kreativitet i rådet, to av styrets medlemmer har signalisert idéer til logo som rådets selv kan
fremstille for bruk på offisiell kommunikasjon, nettside og e-post. Kostnad knyttet til dette
alternativet vil tilsvare kostnad ved å designe i Wix.
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Vurdering
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
En god logo vil sammen med et godt navn bidra til å gjøre rådet og rådets virke bedre kjent i
deltakerkommunene, blant samarbeidspartnere, eksterne og publikum generelt. En god logo bør ta
utgangpunkt i særtrekk ved regionen.
Økonomiske konsekvenser
Kostnad forbundet med å rekvirere logo gjennom designer i reklamebyrå eller lignende er høyere
enn kostnader sammenlignet med de to andre alternativene. I driftsbudsjett for 2021 er det satt av kr
30 000,- i post «Diverse». Denne posten er ment å dekke uforutsette utgifter. Rådet gjøres
oppmerksom på at styret har bevilget kr 25 000,- i denne posten til utredning av klimaeffekter av
Rørosbanen etter søknad fra Jernbaneforum Røros- og Solørbanen i PS 31/21. Per i dag ligger det
an til at driftsbudsjett for 2021 går med overskudd kr 170 000,-, dog er
130 000 av disse avsatt til finansiering til utredning av mulig Datalagringssenter i region Trøndelag
Sør etter vedtak i PS 20/20 i rådsmøte 24.mars 2020. Ettersom er det usikkert hvorvidt dette
prosjektet settes i gang, er det også usikkert at overskudd i driftsbudsjettet i realiteten utgjør kr
170 000,-. Det er altså usikkert hvorvidt rådet kan dekke kostnad for logo designet av firma.
Usikkert knyttet til hvorvidt rådet har dekning for å betale for profesjonelt logodesign taler for at
rådets design enten designes internt, eller utformes i Wix.
Innstilling til representantskapet
Representantskapet bes ta stilling til hvorvidt rådet rekvirerer logo gjennom grafisk designer,
plattformen Wix, eller designer en logo selv.
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