
REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET TRØNDELAG SØR 

Sted: Kommunestyresalen, Støren rådhus 
Tid: 20.11.2019 10.00-14.00 
 
Til stede: 
Holtålen kommune: Arve Hitterdal, Marius Jermstad, Jan Håvard Refsethås 
Rennebu kommune: Ola Øie, Siv Remetun Lånke 
Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen Siv, Trude Heggdal 
Oppdal kommune: Geir Arild Espnes, Ole Bjørn Moen 
Melhus kommune: Jorid Oliv Jagtøyen, Per Olav Skurdal Hopsø 
Røros kommune: Kjersti Forbord Jensås, Isak Veierud Busch 
  

Andre inviterte:  
Aina Midthjell Reppe, NiT  
Fylkesrådmannen i Trøndelag, seksjon for skogbruk 
 
SAKLISTE 
10.00 Orienteringssaker: 

 Innledning ved leder, tidligere leder Jan Håvard Refsethås/rådgiver Mari Løvli Yri 

- Regionrådet Trøndelag Sør, prioriterte aktiviteter. 

 Lansering av regionrådets nettside v/Mari Løvli Yri. 

 Møtekalender 1.halvår 2020 

10.20 Presentasjon v/arbeidsgruppa: Søknad om tilsagn til regionrådets Verdiskapingsprogram 2019-

2022 – arbeidet fremover. 

10.45 Sak 2019-08 Valg av leder og nestleder. 

11.15 Lunsj 

11.45 Sak 2019-09 Nedleggelse av linje for Service og samferdsel ved. Gauldal vgs./Skolebruksplan 

Oppdal vgs. v/ordfører Sivert Moen og ordfører Geir Arild Espnes 

12.15 Sak 2019-10 Opprettelse av rådmanns/kommunaldirektørutvalg 

12.30 Pause 

12.45 Eventuelt 

13.15 Presentasjon v/Fylkesrådmannen i Trøndelag: Utfordringsbildet og samarbeidsmuligheter for 

landbruket i regionen. 

 
 
Orientering v/ rådgiver 

Regionrådet Trøndelag Sør har siden opprettelsen med rette benyttet tid på å definere 
samarbeidsområder og utarbeide en hensiktsmessig struktur.  

Arbeidet som er lagt til grunn gir seg nå utslag i konkrete resultater. Arbeidsgruppa for 
næringsutvikling har nå ferdigstilt søknad om tilskudd til regionrådets verdiskapingsprogram. 
Arbeidsgruppa har gitt signal om at arbeidet med verdiskapingsprogrammet kan påbegynnes dersom 
søknaden innvilges.  

Regionrådet har frem til i dag samarbeidet om tema knyttet samferdsel, kollektivtilbud og 
kompetanse, samarbeidet rundt disse tema har imidlertid savnet en formell struktur. I den siste tid 
har rådgiver tatt initiativ til å utrede en hensiktsmessig struktur for regionrådets samarbeid om 
samferdselsspørsmål. Rådgiver deltar som observatør i Bygg-vei og politisk styringsgruppe for fv30, 
deltakelse i disse fora er nyttig med tanke på å utrede mulige strukturer for systematisk innstas på 



samferdselsområdet. Mulige modeller for regionrådets arbeid på samferdselsfeltet har blitt drøftet 
med medlemmene i Bygg-vei, vi har kommet frem til en modell som i fremtiden må vedtas både av 
regionrådet og Bygg-vei. 

Hovedelementet i regionrådets struktur for samarbeid samferdselsspørsmål dreier seg rundt et 
tettere samarbeid mellom Bygg-vei og regionrådet. Per i dag deltar fire av seks kommuner i 
samarbeidsorganet Bygg-vei, hvis formål er å arbeide for utbyggingen av E6 langt strekningen Melhus 
sentrum-Ulsberg. Ettersom fire av seks kommuner i regionrådet deltar i samarbeidsorganet Bygg-vei, 
kan det foreligge gjensidig nytte i en samarbeidsform hvor Bygg-vei kan søke regionrådets støtte i 
form av uttalelser i saker knyttet til utbyggingen av nye E6 i regionen. Felles uttalelser fra regionrådet 
til støtte for Bygg-vei vil kreve vedtak i regionrådet.  

Regionrådets nettside med tilhørende Facebookside ble lansert på regionrådsmøtet. Nettsiden har 
som formål å støtte opp under regionrådets prioriteringer fremover. Arbeidsgruppa for 
næringsutvikling ventes å ta fatt på verdiskapingsprosjektet snarlig dersom søknad til 
fylkeskommunen om tilsagn blir innvilget. Utviklingsprosjekter i regi av arbeidsgruppa vil bli fulgt opp 
av rådgiver som utarbeider nyhetssaker for nettsiden. En ser også at det foreligger potensiale for å 
utarbeide saker til regionrådets nettside i forbindelse med utbyggingen av ny E6, en regner med at 
regionrådets samarbeid med Bygg-vei vil komme til nytte med tanke på å identifisere potensielle 
nyhetssaker. Det foreligger en klar ambisjon om at publikasjoner på regionrådets nettside aktivt 
promoteres til regionale media.  

I forbindelse med kommune-og fylkestingsvalget foreligger det et behov for å gjøre ny-konstituerte 
kommunestyrer og formannskap kjent med regionrådet Trøndelag Sørs arbeid og visjon. For å møte 
dette behovet er det planlagt at rådgiver med representant fra arbeidsgruppa for næringsutvikling, 
og eventuelt leder i regionrådet besøker kommunestyrene i regionrådets kommuner. Representanter 
i de respektive kommunestyrer og formannskap vil bli oppfordret til å følge regionrådets nettside, 
hvor man i tillegg til å lese nyhetssaker fra regionen kan lese møtereferat og uttalelser. Håpet er at 
dette vil gjøre det enkelt for den enkelte å følge regionrådets virksomhet. 

 

SAK 2019-08 Valg av leder og nestleder i Regionrådet Trøndelag Sør 

Saksopplysninger 

Regionrådet er per i dag forankret i den gamle kommunelovens paragraf 27§, vi har fire år på oss til å 
utarbeide en samarbeidsavtale i henhold til den nye kommunelovens paragraf 18§. Regionrådets 
vedtekter fastslår at leder og nestleder i regionrådet velges for en 2-årsperiode, denne metoden for 
valg 
av leder og nestleder er i overensstemmelse med ny kommunelov. Regionrådet konstituerer seg selv. 
  
Behandling i regionrådet 

Enstemmig vedtatt. 

Regionrådets vedtak 

Ordfører i Rennebu kommune Øla Øie velges til leder i regionrådet Trøndelag Sør den kommende 2-
årsperioden, Isak Busch Veierud velges til nestleder i samme periode. 

 

 

 



SAK 2019-09 Nedleggelse av studieretning Salg og service v/ Gauldal vgs.- Skolebruksplan 
Oppdal vgs. 

Saksopplysninger 

1. Studieretningen service og samferdsel ved Gauldal videregående skole foreslås nedlagt i 
Trøndelag Fylkeskommunes høring «Det videregående opplæringstilbudet for 2020-21 og 
innfasing av ny yrkesfaglig struktur» (se vedlegg). En eventuell nedleggelse vil medføre at elever 
i Midtre Gauldal og omkringliggende kommuner vil måtte reise til Orkanger, Melhus eller 
Trondheim for å benytte seg av dette studietilbudet. Regionrådet ble gjort oppmerksom på av 
saken av administrativ ledelse i Holtålen kommune. 
 
2. Fylkesmannen har i sin skolebruksplan «Trøndelag skolebruksplan- Oppdal 
videregåendeskoleprosjektomfang 
og videre fremdrift» (se vedlegg), anbefalt at Oppdal videregående skole bygges 
ut i henhold til alternativ 1.1(se vedlegg). Dette alternativet omfatter ikke planer om å bygge 
lokaler for opplæring i bygg-og anleggsteknikk ved skolens hovedbygg og er kostnadsberammet 
til 110 millioner. Per i dag ligger lokaler for opplæring bygg- og anleggsteknikk 1,6 kilometer fra 
skolen. Oppdal kommune foretrekker at Oppdal vgs bygges om i henhold til alternativ 1.3 
ettersom dette alternativet legger til rette for opplæringslokaler for bygg-og anleggsteknikk på 
skoleanleggets nordside. 
Fylkesmannen anbefaler videre en gradvis videreutvikling av skolebygget mot løsning 1.3 med 
utgangspunkt i alternativ 1.1. Skolebruksplanen stipulerer at videreutvikling av skolebygget 
gjennom to byggetrinn medfører en merkostnad på 22 millioner kroner sammenlignet med 
gjennomføring av byggeprosjektet beskrevet i alternativ 1.3 i ett byggetrinn. Byggeprosjektet 
beskrevet i alternativ 1.1 planlegges ferdigstilt til skolestart i 2022. 
Sakene behandles i Fylkeskommunens hovedutvalg for utdanning den 20.11 i forkant av 
oversendelse til Fylkestinget. 
 
Vurdering 
 
1. Nedleggelsen av studieretning Salg og Service ved Gauldal videregående skole slik den foreligger 
i høringen vil medføre flere uønskede konsekvenser for kommunene i regionrådet. Det fremstår 
som svært sannsynlig at ungdomsskoleelever i kommunene Midtre Gauldal, Rennebu og 
Holtålen som ønsker å gå studieretningen Service og samferdsel vil måtte flytte til Melhus, 
Trondheim eller Orkanger og pendle mellom studiested og hjemkommune. Dette er en uheldig 
utvikling ettersom den bidrar til økt fraflytting og medfører betydelig ulempe for elevene. Den 
foreslåtte nedleggelsen må ses i sammenheng med en bredere trend mot nedbygging av 
kompetansetilbudet i distriktet, en konsekvens av dette er at næringslivet i regionen mister 
attraktive arbeidstakere med riktig kompetanse. 
 
2. Fylkesmannens innstilling til fylkestinget hvor de anbefaler byggeprosjekt 1.1 oppfattes ikke som 
tilfredsstillende. Utbyggingen mot alternativ 1.3 fordelt over er ikke tidsberammet, og vil ta lang 
tid med tanke på at byggeprosjektet beskrevet i alternativ 1.1 planlegges ferdigstilt i 2022. 

Behandling i regionrådet 

Enstemmig vedtatt. 

 Regionrådets vedtak 

1.)    Regionrådet Trøndelag Sør utarbeider og sender en felles uttalelse adressert til 
Hovedutvalget for utdanning hvor vi ber om at studieretningen Service og Samferdsel ved 
Gauldal videregående skole får bestå. 



2.)    Regionrådet Trøndelag Sør utarbeider og sender en felles uttalelse hvor vi argumenterer 
for at Oppdal videregående skole utbygges i henhold til alternativ 1.3 skissert i Trøndelag 
fylkeskommunes skolebruksplan. 

 

SAK 2019-10 Opprettelse av kommunaldirektørutvalg i Regionrådet Trøndelag Sør 

Saksopplysninger 

Regionrådets rådmenns/kommunaldirektører har avholdt møte i forbindelse med Arena Trøndelag 
den 
06.11, rådgiver i regionrådet deltok også. Formålet med møtet var å utrede behovet for å opprette et 
rådmannsutvalg/kommunaldirektørutvalg tilknyttet Regionrådet Trøndelag Sør, og videre avklare 
hvilke 
oppgaver et eventuelt rådmannsutvalg skal ha. Møtet kom til etter initiativ fra rådmann i Midtre 
Gauldal, Alf-Petter Tenfjord. 
Møtedeltakerne var samstemte i at det foreligger et behov for et rådmanns/kommunaldirektørutvalg 
tilknyttet regionrådet. Behovet for et rådmannsutvalg begrunnes med at et slikt utvalg vil kunne bistå 
med å følge opp regionrådets vedtak i medlemskommunene. Videre ble det påpekt at 
rådmannsutvalget 
kan bidra med sin kompetanse og innsikt i kommunale forhold i forbindelse med utforming av 
saksfremlegg til møter i regionrådet. Rådgiver i regionrådet vil påta seg sekretærfunksjon i et 
eventuelt 
rådmanns/kommunaldirektørutvalg. 
 
Vurdering 
 
Et rådmanns/kommunaldirektørutvalg vil dekke et behov for oppfølging av vedtak i regionrådet og 
formidling av regionrådets arbeid i regionrådets medlemskommuner. Dette må ses som et 
velkomment 
tiltak som kan bidra til å sikre kvalitet i, og gjennomføring av regionrådets arbeid. I tillegg vurderes 
det 
som positivt at opprettelsen av et rådmannsutvalg vil kunne bidra til å styrke kommunenes kunnskap 
om regionrådets arbeid. Det er verdt å merke seg at et flertall av regionrådene i Trøndelag per i dag 
opererer med et rådmannsutvalg/kommunaldirektørutvalg. 
I følge regionrådets vedtekter kan «Representantskapet selv opprette andre organer til styring av 
rådet.» 
 
Behandling i regionrådet 

Enstemmig vedtatt. 

Regionrådets vedtak 

Regionrådet vedtar at det opprettes et kommunaldirektørutvalg. 

  

 

 

 

 



Orientering ved Fylkesrådmannen i Trøndelag Seksjon for skogbruk 

Fylkesrådmannen i Trøndelag ved seksjon for skogbruk og jordbruk orienterte om seksjonenes arbeid 
og ansvarsområder. Videre skisserte foredragsholderne viktige endringer knyttet til forvaltningen av 
jordbruks- og skogbruksrettede virkemidler. Ansvaret for forvaltning av regionale 
tilretteleggingsmidler, hvilket innebefatter tilskudd til skogsveg og regionale driftstilskudd, overføres 
til fylkeskommune. Videre vil ansvaret for forvaltning av jordbruksretta virkemidler overføres til 
kommunen fra og med 2020.  

Endringer i forvaltningsstrukturen forventes å forsterke utfordringer knyttet til midlene per i dag, 
hvor man har sett at tilgjengelige midler er for små til å gi tilfredsstillende gjennomføringsevne 
dersom de årlig fordeles likt mellom hver kommune. Fylkesrådmannen oppfordrer derfor regionrådet 
til å opprette et interkommunalt samarbeid hvor formålet er at kommunalt forvaltningsapparat 
møtes for å diskutere en hensiktsmessig fordeling. 

Regionrådet består av kommuner hvor landbrukssektoren står sterkt, presentasjonen ble derfor tatt 
imot med interesse. Problematikken knyttet til forvaltning av jordsbruks-og skogbruksrettede 
virkemidler berører også samtlige medlemskommuner. Det er usikkert om regionrådet anser at det 
er i stand til å opprette og drifte et interkommunalt samarbeid forbundet med forvaltning av disse 
midlene ettersom dette antas å ville kreve en betydelig økonomisk innsats. Regionrådet anser 
imidlertid problemstillingen som relevant, det oppsto derfor enighet om at muligheten for et 
interkommunalt samarbeid på dette området tas til utredning i regionrådets nyopprettede 
kommunaldirektørutvalg. Dersom kommunaldirektørutvalget anser at et interkommunalt samarbeid 
på området er hensiktsmessig og gjennomførbart, vil et slikt samarbeid presenteres for mulig vedtak 
i regionrådet. 

 

 

 


