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PS 9/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 03.05.2021  
Leder i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd, Ola Øie ønsker at styret tar stilling til rådgivers 
tittel. Per i dag benevnes hun som rådgiver. I andre regionråd har vedkommende med samme 
arbeidsoppgaver tittelen daglig leder. Leder foreslår at styret vedtar å endre rådgivers tittel til «daglig 
leder» med henvisning til at tittelen bedre beskriver hennes reelle rolle som administrator i rådet. 
Saken oversendes rådet v/representantskapet med styrets innstilling i rådsmøte 19.mai. 
 
Forslaget vedtas enstemmig. 

Vedtak 
Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtar at rådgivers tittel endres til «daglig leder». 
 
 

PS 10/21 Regionalt politiråd Trøndelag Sør- mandat, medlemmer og sakliste 
(styret) 

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 
 
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. 

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 03.05.2021  
Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd stiller seg bak kommunedirektørutvalgets 
anbefalinger med hensyn til regionalt politiråds funksjon, tema for saklista og avklaringer fra 
Trøndelag politidistrikt i forkant av konstituerende møte. Styret foreslår ytterligere punkter til 
saklista før saken behandles i rådsmøte 19.mai. Ett av styrets medlemmer foreslår at regionalt 
politiråd avholdes i forbindelse med ordinære rådsmøter, ved en slik innretning vil hele 
representantskapet i Trøndelag Sør delta i regionalt politiråd. 

Vedtak 
Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd stiller seg på kommunedirektørutvalgets 
anbefalinger med hensyn til regionalt politiråds funksjon, tema for saklista og avklaringer fra 
Trøndelag politidistrikt i forkant av konstituerende møte. Styret ønsker videre at ungdomsråd 
inviteres til møter i regionalt politiråd. I tillegg til kommunedirektørutvalgets anbefalinger løfter 
styret frem følgende tema som aktuelle for saklista i konstituerende møte i regionalt politiråd 
11.juni; 
 

 Forebyggende arbeid mot ungdomskriminalitet. 



 Forebyggende arbeid mot rusproblematikk. 
 Politireformen. 
 STL-funksjonen. 
 Patruljering på FV30. 

 
 

PS 11/21 Regional uttalelse: Rutetilbud Rørosbanen 

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

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 03.05.2021  
Enstemmig vedtatt. 
 

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

PS 12/21 Søknad Trøndelag fylkeskommune: Tilskudd til arbeids med 
lokalmat frem mot ERG 

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.  
 
 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 03.05.2021  
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
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.  
 
 
 



PS 1/21 Velg Melk- uttalelse vedr. investeringsmidler i landruket 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 03.05.2021  
Styret orienteres om bekymringsmeldinger fra prosjektet Velg Melk. Prosjektet søker å ivareta små 
og mellomstore melkebruks ved å løfte frem produsentenes problemstillinger og interesser. 
Prosjektet er et initiativ fra Statsforvalteren i Trøndelag.  
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har mottatt henvendelse fra prosjektet, hvor en søker 
støtte til politisk mobilisering ifm. redusert tilgang på investeringsmidler i landbruket. Nye statlige 
krav til drift i melkeproduksjon vil føre til at små og mellomstore melkebruk vil måtte gjøre store 
investeringer knyttet til omlegging av driftsbygninger. Redusert tilgang på investeringsmidler kan i 
ytterste konsekvens medføre at små- og mellomstore melkebruk ser seg nødt til å legge ned driften.  
 
Flere regionråd i Trøndelag har forfattet felles uttalelser til støtte for saken som tas opp av prosjekt 
Velg Melk. Melkebruk utgjør et stort innslag i næringsstrukturen i region Trøndelag Sør, på 
bakgrunn av dette foreslår rådgiver at rådet forfatter en lignende uttalelse.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
Rådgiver forfatter utkast til felles uttalelse til støtte for prosjektet, uttalelsen oversendes styrets 
medlemmer for godkjenning per e-post og oversendes siden riktig adressat.  
 
 


