
  Møteprotokoll 

 
Utvalg: Styremøte i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 
Møtested: Teams 
Dato: 21.10.2020 
Tidspunkt: 10:00-11:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola Øie Leder Rennebu kommune 
Stine Estenstad Medlem Melhus kommune 
Isak Veierud Busch Nestleder Røros kommune 
Arve Hitterdal Medlem Holtålen kommune 
Geir Arild Espnes Medlem Oppdal kommune 
Sivert Moen Medlem Midtre Gauldal kommune 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader Stine Estenstad er varaordfører i Melhus kommune. Hun stiller fast på møter i 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Mari Løvli Yri Rådgiver 
  

 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 31/20 Referatsaker   

PS 32/20 Strategimøte for styret Trøndelag Sør-Interkommunalt 
politisk råd 

 2020/31077 

PS 33/20 Deltakerkommunenes årskontingent: Indeksregulering  2020/31037 

PS 34/20 Presiseringer i samarbeidsavtale  2020/30906 
 
 

PS 31/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 21.10.2020  
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd samarbeider med NTNU om masterprosjekt i 
tilknytning til Kunnskapspakke gods. Trøndelag Sør har tidligere vedtatt stipend pålydende kr 
15 000,- til student som ønsker å skrive en oppgave med tema «Optimal plassering av 
omlastingsterminaler i region Trøndelag Sør». Stipendet er nå delt ut til masterstudent Jon Lofthus 
Aarsand. I etterkant av utlysningen har samarbeidet økt til å inkludere ytterligere to studenter som 
ønsker å skrive masteroppgave med utgangpunkt i overnevnte tema. Disse er vedtatt innlemmet i 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råds samarbeid med NTNU i tilknytning til 
Kunnskapspakke Gods. Styret i Trøndelag Sør ble bedt om å ta stilling til hvorvidt de to nye 
studentene bør gis en påskjønnelse pålydende kr 7500,- per person. 
 
Styret i Trøndelag Sør ser argumenter for og mot å gi påskjønnelse. Styret ser ut til å være omforent 
om at det for fremtiden kan være en ulempe å skape presedens hvor rådet rutinemessig avlønner 
masterprosjekt over driftsbudsjett. Imidlertid ser styret at de to studentene med sin masteroppgave 
tilfører regionen et verdifullt arbeid. Derfor ønsker styret at det søkes om midler til påskjønnelse fra 
Trøndelag fylkeskommune. 
 

Vedtak 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd søker Trøndelag fylkeskommune om midler til 
stipend/påskjønnelse for de ytterligere to studentene som samarbeider med rådet om 
masteroppgave i tilknytning til Kunnskapspakke Gods.  
 
 

PS 32/20 Strategimøte for styret Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 

Rådgivers innstilling 
Styret bes ta stilling til hvorvidt de ønsker å samles til et strategimøte, og evt. hvor og når møtet 
skal avholdes. 
 
 
Budsjettendring: 
År / Konto / Art Ram.omr. / Ansvar Tjeneste / Funksj. Prosjekt Beløp (Kr) 

2020 Regionrådet 
Trøndelag Sør 

 Strategimøte 
(Bergstaden) 

Per deltaker 
2885,- 

2020 Regionrådet  Strategimøte Per deltaker 



Trøndelag Sør (Skifer) 3440,- 
2020 Regionrådet 

Trøndelag Sør 
 Strategimøte 

(Gammeltunet 
Hanshus) 

Per deltaker 
2990,- (ca) 

 
 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 21.10.2020  
Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd møtes for strategimøte i januar. Kostnader i 
forbindelse med strategimøte bekostes over kommunenes eget budsjett. Sakliste og sted for 
møtet diskuteres i styremøte før jul. 
 
 
 

PS 33/20 Deltakerkommunenes årskontingent: Indeksregulering 

Rådgivers innstilling 
Styret vedtar indeksregulering av deltakerkommunenes årskontingent med forslag til 
implementering fremlagt av kommunedirektørutvalget. 
 
 
 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 21.10.2020  
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtar innstillingen.  
 
 

PS 34/20 Presiseringer i samarbeidsavtale 

Rådgivers innstilling 
Styret tar stilling til foreslåtte endringer i rådets samarbeidsavtale og gir innspill til andre endringer. 
 
 
 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 21.10.2020  
Enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak 
Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtar innstillingen. 
 
 


