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PS 13/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 19.05.2021  
Diskusjonspost vedrørende oppstart av arbeid med oppgradering av FV30 utgår dette møtet. Det 
foreslås at posten flyttes til rådsmøte 15.september. Til rådsmøte 15.september inviteres 
representant fra vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune til å orientere om arbeidet med FV30. 
 

 
 
 
 

PS 14/21 Regionalt politiråd Trøndelag Sør- mandat, medlemmer og sakliste 
(rådet v/representantskapet) 

 

Saksprotokoll i Kommunedirektørutvalget for Trøndelag Sør - 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 uttale 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 styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd - 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 bak 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. 

 



Rådgivers innstilling 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtar styrets innstilling med hensyn til regionalt 
politiråds funksjon. Rådet fatter vedtak vedr. sammensetting av rådet, og endelig innstilling til 
sakliste for konstituerende møte på bakgrunn av styrets innstilling og dialognotat fra Trøndelag 
politidistrikt  
 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 19.05.2021  
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
Regionalt politiråd arrangeres normalt i forbindelse med ordinære rådsmøter. Konstituerende møte i 
Regionalt politiråd 11.juni gjennomføres som planlagt med deltakerkommunenes ordførere, 
kommunedirektører, SLT-koordinatorer i tillegg til representanter fra Trøndelag politidistrikt.  
 
 

PS 15/21 Endring av  rådgivers tittel 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 19.05.2021  
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 
Rådgivers tittel endres til daglig leder.  
 
 

PS 16/21 Årsrapport bruk av regionalt næringsfond 

Rådgivers innstilling 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtar årsrapport for rådets bruk av regionalt 
næringsfond i 2020.  
 
 
 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 19.05.2021  
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak 
Årsrapport for regional næringsfond 2020 vedtas. 
 



 

PS 17/21 Innovasjonsprosjekt i samarbeid med Sintef 

 

Rådgivers innstilling 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtar at det utarbeides en prosjektsøknad til 
Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor på bakgrunn av innspill i rådet. Prosjektsøknaden fremstilles 
for behandling i rådsmøte 15.september.  
 
 
 

Saksprotokoll i Regionrådet i Trøndelag sør - 19.05.2021  
Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 
Rådet vedtar at det gjennomføres en kartlegging av pågående aktiviteter og prosjekter før det 
utarbeides en søknad. 
 
 


