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Saksopplysninger 
Trøndelag Fylkeskommune har utfordret Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd til å 
opprette et regionalt Kompetanseforum. Trøndelagsplanen 2018-2030 og Trøndelag 
fylkeskommunes Kompetansestrategi for Trøndelag betoner viktigheten av at det opprettes 
regionale kompetansefora som supplement til Kompetanseforum Trøndelag. Regionale 
kompetanseforum samler aktører innen kompetansefeltet innen fylkets regioner. De regionale 
kompetansefora gir dermed mulighet for utarbeide et helhetlig kunnskapsgrunnlag om 
muligheter og behov innen regionens kompetansefelt.  
I forbindelse med konstitueringen av Kompetanseforum Trøndelag Sør er det ønskelig at rådet 
legger føringer for Kompetanseforumets rolle og oppgaver vis-á-vis rådet. Utkast til 
Kompetanseforumets oppgaver og mandat vis-á-vis rådet skildres i påfølgende avsnitt. Utkastet 
ble vedtatt på styremøte i Trøndelag Sør 12.05. Utkastet behandles av Kompetanseforum 
Trøndelag Sør i anledning konstituerende møte 14.05. 
 

Vurdering 
Utkast til mandat for Kompetanseforum Trøndelag Sør er utarbeidet etter innspill fra Namdalen 
regionråd og Trøndelag fylkeskommune. Utkast til mandat for kompetanseforumet tar 
utgangpunkt i en struktur og oppgavefordeling en har positive erfaringer med i allerede etablerte 
kompetansefora. 
Kompetanseforum Trøndelag Sør bes ta stilling til utkast til mandat og vedta et alternativ  med 
eventuelle endringer og tilføyinger. Dersom Kompetanseforumet foreslår endringer vil 
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Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd få anledning til å ta stilling til disse i anledning 
rådsmøte.  
 
Forslag til mandat for Kompetanseforum Trøndelag Sør 
 
Kompetanseforum Trøndelag Sør utgår fra Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd. Rådgiver 
i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har sekretæransvar i Kompetanseforum Trøndelag 
Sør. 
 
Kompetanseforum Trøndelag Sør konstitueres som et faglig råd som har i oppgave å rådføre 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd i saker knyttet til kompetansepolitikk og prosjekt i 
tilknytning til kompetansefeltet i regionen. Dette innebærer at Kompetanseforum Trøndelag Sør 
bes gi innspill til rådets høringsuttalelser om kompetansepolitikk, deltakelse i, og utforming av 
prosjekter rettet mot kompetansefeltet i region Trøndelag Sør.  
 
Kompetanseforumet skal bidra til at rådet og deltakerne oppnår et kunnskapsgrunnlag som 
belyser utfordringer og muligheter på kompetansefeltet i regionen. Denne funksjonen skal være 
av gjensidig nytte for deltakerne i kompetanseforumet og Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk 
råd. Dette innebærer at Kompetanseforumet også fungerer som en arena for gjensidig 
informasjonsutveksling om aktivitet i de ulike organisasjonene representert i 
Kompetanseforumet.  
 
For å ivareta forumets funksjon som informasjonskanal vil deltakere oppfordres til å holde 
innlegg for forumet om aktiviteter og prosjekt knyttet til deres virksomhet. Presentasjoner og 
innlegg meldes til rådgiver for Trøndelag Sør i forkant av møter i Kompetanseforumet. 
Kompetanseforum Trøndelag Sør møtes normalt rundt to ganger per kalenderår, ved behov kan 
det gjennomføres ekstra møter i forbindelse med prosjektarbeid eller lignende. 
 

Rådgivers innstilling 
Kompetanseforumet vedtar utkast til mandat med eventuelle endringer og tilføyinger. 
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