
  Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kommunedirektørutvalget i Trøndelag Sør 
Møtested: Teams 
Dato: 03.06.2022 
Tidspunkt: 12:00-13.00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole Bjørn Moen Medlem Oppdal kommune 
Katrine Lereggen  Medlem Melhus kommune 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Alf-Petter Tenfjord Medlem Midtre Gauldal kommune 
Marius Jermstad Medlem Holtålen kommune 
Kjersti Forbord Jensås Medlem Røros kommune 
Per Øyvind Sundell Medlem Rennebu kommune 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader Per Øyvind Sundell har i ettertid blitt orientert om utvalgets behandling av saker i 
møtet. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Mari Løvli Yri Daglig leder 
  

  



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 7/22 Referatsaker   

PS 8/22 Strategi for Trøndelag Sør IKPR: Innspill til utkast for 
behandling i rådsmøte 

 2022/2346 

PS 9/22 KDUs behandling: Interregionalt samarbeid om 
desentralisert grunnutdanning i helsetjenesten 

 2022/1330 

 
 

PS 7/22 Referatsaker 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 03.06.2022  
 
 

Vedtak 
 
 
 

PS 8/22 Strategi for Trøndelag Sør IKPR: Innspill til utkast for behandling i 
rådsmøte 

Innstilling til utvalget 
Kommunedirektørutvalget gir sine innspill til strategi for Trøndelag Sør IKPR.  
 
 
 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 03.06.2022  
Utvalgsmedlemmene er omforent om at behandling av saken, grunnet at flesteparten av utvalgets 
medlemmer har meldt forfall til møtet, bør utsettes til møte i kommunedirektørutvalget 24.august.  
 
Utvalget finner likevel at det er anledning til å gi innspill til utforming av strategidokumentet. 
Strategidokumentet bør tydelig skille mellom strategi og tiltak. Dokumentet bør ha en egen 
tiltaksdel som viser tiltak for å oppnå målsettinger knyttet til hvert satsingsområde. Dokumentet bør 
følge struktur hvor en lister opp delmål for det enkelte satsingsområdet etterfulgt av en tiltaksdel 
som viser tiltak rettet mot å realisere hver målsetting.  
 
Rådsmøtets kommentarer og innspill i møte 6.april kan inkluderes som vedlegg til dokumentet.  
 

Vedtak 
Behandling av saken utsettes til utvalgsmøte 24.august. 
 
 



PS 9/22 KDUs behandling: Inter-regionalt samarbeid om desentralisert 
grunnutdanning i helsetjenesten 

Innstilling til utvalget 
Kommunedirektørutvalget bes gi innspill til videre politisk behandling av prosjektplan. Utvalget bes 
også foreslå ev. andre tiltak som sikrer god forankring av prosjektet og prosjektplan i kommunene. 
 
 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 03.06.2022  
Utvalgsmedlemmene foreslår å utsette behandling av saken til utvalgsmøte 24.august. 
 

Vedtak 
Behandling av saken utsettes til utvalgsmøte 24.august. 
 
 


