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Saksframlegg 
 

 
Arkivnr.   Saksnr.  2020/58238-1 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Regionrådet i Trøndelag sør 42/20 11.12.2020 

Saksbehandler: Mari Løvli Yri 

Regional beredskapsplan smittevern 

 
 
Dokumenter i saken: 
1 S Regional beredskapsplan smittevern  

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn for saken  

Ved rådsmøte 17.november orienterte ordfører Geir Arild Espnes om utbrudd av Covid-19 i 
Oppdal kommune medio oktober. Oppdal kommune har siden mars opplevd to betydelige 
smitteutbrudd. Orienteringen munnet ut i en oppfordring til samarbeid om en regional 
beredskapsplan for smittehåndtering.  Rådet fattet vedtak om å be kommunedirektørutvalget utrede 
behov for og eventuelt innhold i en regional beredskapsplan. Utvalgets utredning presenteres i 
styremøte 14.desember.  

Utbruddet av Covid-19 har på flere måter tydeliggjort behovet for regionalt samarbeid. Trøndelag 
Sør-Interkommunalt politisk råd har tidligere i år tilrettelagt for samarbeidsmøter hvor 
deltakerkommunenes ordførere og kommunedirektører har møttes via digitale flater for å diskutere 
kommunenes håndteringer av Covid-19. Tilbakemeldinger tyder på at møtene har opplevdes som 
nyttige. 

 
 
Faktiske opplysninger 
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Utbruddet av Covid-19 har på flere måter tydeliggjort behovet for regionalt samarbeid. Trøndelag 
Sør-Interkommunalt politisk råd har tidligere i år tilrettelagt for samarbeidsmøter hvor 
deltakerkommunenes ordførere og kommunedirektører har møttes via digitale flater for å diskutere 
kommunenes håndteringer av Covid-19. Tilbakemeldinger tyder på at møtene har opplevdes som 
nyttige. 

I tillegg bør det understrekes at Region Trøndelag Sør utgjør til dels et felles bo- og arbeidsmarked 
med betydelig pendling kommunene i mellom. Betydelig pendling mellom kommunene gjør 
regionen sårbar for overføring av smitte over kommunegrensene. 
 
 

Vurdering 
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan 
 
Utbruddet av Covid-19 har utgjort en betydelig prøvelse for det kommunale beredskapsapparatet. 
Per desember 2020 kan det se ut til at vi kan vente et vaksineprogram i løpet av 2021. Utrullingen er 
forventet å skje gradvis, signaler fra nasjonale myndigheter peker mot at eldre, særlig utsatte grupper 
og helsepersonell kan komme til å prioriteres for vaksine i første omgang (FHI 2020). 
Folkehelseinstituttet stipulerer at innføring av vaksineprogram vil kunne påvirke pandemien 
betydelig og på sikt gi lettelser i smitteverntiltak. Folkehelseinstituttet advarer likevel om at «(..)det vil 
kunne ta tid fra oppstart av vaksinasjon til vi er tilbake til normalen (FHI 2020)». 
Folkehelseinstituttet regner av den grunn med at andre smitteverntiltak, beredskap og 
behandlingskapasitet i helsetjenesten kommer til å være viktig i lang tid etter de første vaksinene 
kommer (FHI 2020).  
 
Geir Arild påpekte i sin orientering at kommunenes beredskap er sårbare ved smitteutbrudd. Dette 
gjelder særlig i det kommunene i regionen er forholdsvis små kommuner hvor man kan se for seg at 
Covid- 19 smitte og karantene kan komme til å utfordre kommunens beredskap i helsevesen og 
administrasjon. Innleggsholder fremhever at en regional beredskapsplan hvor kommunene kan be 
om støtte til beredskap seg imellom kan være en sikkerhetsventil for regionens kommuner i et slikt 
scenario. 
 
Covid-19-vaksinen vil inngå som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, dette vil si at 
kommunene plikter å sørge for vaksinasjonstilbud til personer som bor eller oppholder seg i 
kommunen (FHI 2020). Folkehelseinstituttet ber kommunene forberede seg på at «(..) det vil kunne 
komme ulike vaksiner med ulike egenskaper, for ulike målgrupper med ulike krav til oppbevaring 
(FHI 2020)». Isak Veierud Busch, nestleder i rådet, melder om at vaksinering etter hvert kan bli et 
aktuelt tema for mindre kommuner å samarbeide om. Temaet har blitt drøftet i Ordførerforum 
Trøndelag, hvor flere har påpekt at mindre kommuner kan komme til å finne utrulling av vaksine 
utfordrende med de ressursene kommune i dag har til rådighet. Problemstillingen kan vise seg å være 
aktuell for region Trøndelag Sør ettersom flere av kommunene i regionen er relativt små kommuner.  
 
En regional beredskapsplan vil kunne avhjelpe flere problemstillinger kommunene står ovenfor med 
hensyn til håndtering av smitteutbrudd og senere utrulling av vaksine.  

Rådgivers innstilling 
Kommunedirektørutvalget bes med bakgrunn i sin innsikt i administrative og praktiske forhold i 
deltakerkommunene vurdere hvorvidt det er praktisk mulig og ønskelig å utarbeide en regional 
beredskapsplan. Dersom utvalget mener en regional plan er et hensiktsmessig verktøy som lar seg 
gjennomføre rent praktisk, bes utvalget komme med innspill til innhold i en regional plan. 
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Saksframlegg 
 

 
Arkivnr.  026 Saksnr.  2020/10212-2 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Regionrådet i Trøndelag sør 43/20 11.12.2020 

Saksbehandler: Mari Løvli Yri 

Behandling av Samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk 
råd i deltakerkommunene 

 
 
Dokumenter i 
saken: 

 

1 Utkast til saksfremlegg for 
behandling av 
Samarbeidsavtale i 
deltakerkommunene 

2 Samarbeidsavtale for 
Trøndelag Sør-
Interkommunalt politisk råd 

 

Saksopplysninger 
Bakgrunn for saken 
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtok revidert utgave av Samarbeidsavtale for 
Trøndelag-Interkommunalt politisk råd i SAK 2020-Revidert Samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-
Interkommunalt politisk råd i rådsmøte 17.november. Avtalen rådet tok stilling til ble revidert i 
samarbeid med juridisk seksjon hos Fylkesmannen i Trøndelag, dette for å sikre at revidert utgave 
ivaretar krav i den nye kommuneloven (2018). Dette førte til at eksisterende samarbeidsavtale ble 
endret på vesentlige punkter.  
 
De viktigste endringene knytter seg paragraf 3, 4 og 5. Paragraf 3 definerer at rådets 
representantskap består av folkevalgte representanter oppnevnt av deltakerkommunenes 
kommunestyrer, i Trøndelag Sør omfatter representantskapet ordfører med representant for politisk 
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mindretall i hver av deltakerkommunene. Representantskapet regnes i kommuneloven som et 
folkevalgt organ, hvilket medfører at stemmerett og stemmegivning i representantskapet må følge 
bestemmelser i Kommunelovens kapittel 8. Disse endringene er tatt inn i Samarbeidsavtalens 
paragraf 4 og 5. 
 
Av betydning for rådets daglige virke er at stemmeretten i rådet utvides til å gjelde samtlige 
medlemmer av representantskapet, og videre at representantskapet fatter avgjørelser med simpelt 
flertall.  
  
Rådet ble bedt om å ta stilling til flere av bestemmelsene i avtalen hvor kommuneloven ikke legger 
føringer. Rådet vedtok revidert Samarbeidsavtale med følgende endringer:  
 
« §2: Bestemmelse i §2 i utkast til Samarbeidsavtale for Trøndelag-Interkommunalt politisk råd 
«Andre kommuner som aksepterer Samarbeidsavtalen kan etter vedtak i rådet tas inn som medlemmer.» 
videreføres. 
 
§5: Bestemmelse i §5 i utkast til Samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd «I 
tilfeller hvor en deltakerkommunes medlemmer i representantskapet er uenige om sin kommunes deltakelse i prosjekt i 
regi av rådet tilbakeføres avgjørelsen til deltakerkommunenes kommunestyre.», endres til «I saker hvor en 
deltakerkommunes medlemmer i representantskapet er uenige om sin kommunes deltakelse i prosjekt i regi av rådet 
tilbakeføres avgjørelsen til deltakerkommunen». 

Vurdering 
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan 
 
Vedtatt samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd er når kvalitetssikret ved 
gjennomgang i samarbeid med juridisk seksjon hos Fylkesmannen i Trøndelag. Avtalen slik den 
foreligger er etter Fylkesmannens vurdering i tråd med bestemmelser i den nye kommuneloven. 
Avtalen treer i kraft etter den er vedtatt i deltakerkommunenes kommunestyrer (Kommuneloven 
kapittel 8 §4).  
 
Vedlagt følger utkast til saksfremlegg som kan benyttes i forbindelse med behandling av 
samarbeidsavtalen i deltakerkommunens kommunestyrer. Utvalget bes gi innspill til dette. Vedlagt 
følger også en beskrivelse av rådets aktivitet og prosjekter i 2020, denne kan benyttes i forbindelse 
med behandling i kommunestyret. 
 

Rådgivers innstilling 
Utvalget bes gi innspill til utkast til saksfremlegg for behandling av Samarbeidsavtale for Trøndelag 
Sør-Interkommunalt politisk råd i deltakerkommunenes kommunestyrer.  
 
 

9



   

 

  

 
Notat 

 
Til: Kommunedirektørutvalget i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd  

 

Fra: Mari Løvli Yri 
 
 

Referanse Dato 
2020/10212-3 04.12.2020 

 
 

Utkast til saksfremlegg for behandling av Samarbeidsavtale i 
deltakerkommunene 

 
 
Saksopplysninger 
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd (tidl. Regionrådet Trøndelag Sør) er et samarbeid 
mellom kommunene Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu, Melhus og Oppdal. Rådet ble 
opprettet i 2017 med mål om å stimulere til økt bosetting og næringsutvikling i regionen. Foruten et 
målrettet næringsutviklingsarbeid har rådets i 2020 utvidet sin portefølje til å inkludere prosjekter 
innen samferdsel og utdanning. Vi samarbeider tett med regionens næringsapparat, 
samferdselsforum og Trøndelag fylkeskommune. 
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt råd er nå inne i en omstillingsfase hvor en innretter samarbeidet 
etter Lov om kommuner og fylkeskommuners (Kommuneloven 2018) bestemmelser for 
samarbeidsformen «Interkommunalt politisk råd». Kommunelovens kapittel 18§4 pålegger rådet å 
utarbeide en skriftlig samarbeidsavtale, videre presiseres det at «de enkelte kommunestyrene (..) i alle 
deltakerkommunene skal selv vedta samarbeidsavtalen». Samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-
Interkommunalt politisk råd må altså først gyldig etter den er vedtatt i deltakerkommunenes 
kommunestyrer.  
 
Utkast til samarbeidsavtale ble utarbeidet i samarbeid med juridisk seksjon hos Fylkesmannen i 
Trøndelag for å sikre at samarbeidsavtalen oppfyller de krav som stilles i Kommuneloven.  Utkast til 
samarbeidsavtale ble behandlet i rådsmøte 17.november og vedtatt med følgende presiseringer og 
endringer:  
 
«§2: bestemmelse i §2 i utkast til Samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 
«Andre kommuner som aksepterer Samarbeidsavtalen kan etter vedtak i rådet tas inn som medlemmer.» 
videreføres.» 
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Side 2 av 2 

 
§5: Bestemmelse i §5i utkast til Samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd «I 
tilfeller hvor en deltakerkommunes medlemmer i representantskapet er uenige om sin kommunes deltakelse i prosjekt i 
regi av rådet tilbakeføres avgjørelsen til deltakerkommunens kommunestyre.», endres til «I saker hvor en 
deltakerkommunes medlemmer i representantskapet er uenige om sin kommunes deltakelse i prosjekt i regi av rådet 
tilbakeføres avgjørelsen til deltakerkommunen.» 
  

(Saksprotokoll SAK 2020-13, Rådsmøte i Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd 17.november) 
 
Vurdering 
 
Samarbeidsavtalen fremstår som gjennomarbeidet. Gjennomgang av avtalen i samarbeid med juridisk 
seksjon hos Fylkesmannen i Trøndelag sikrer at avtalen oppfyller krav i Kommuneloven. Avtalen har 
i tillegg vært gjenstand for behandling i rådets kommunedirektørutvalg, innspill herfra så vel som i 
rådet sikrer at avtalen er godt egnet til å ivareta rådets virke og funksjoner. 
 
Innstilling 
 
Samarbeidsavtalen vedtas.   
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Mari Løvli Yri 
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SAMARBEIDSAVTALE FOR TRØNDELAG SØR-INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD (NY) 

 

§1 Forankring i kommuneloven 

Samarbeidet er forankret i kommunelovens §18 om interkommunalt politisk råd til løsning av felles 
oppgaver. Samarbeidet utgjør ikke et eget rettssubjekt. Midtre Gauldal kommune administrer 
samarbeidet. 

§2 Medlemmer 

Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd er et felles samarbeidsorgan for kommunene Melhus, 
Midtre Gauldal, Røros, Holtålen, Rennebu og Oppdal kommune. Andre kommuner som aksepterer 
samarbeidsavtalen kan etter vedtak i rådet tas inn som medlemmer. 

§3 Rådets sammensetning og valg av medlemmer til rådets representantskap 

Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd består av representantskapet, deltakerkommunenes 
kommunedirektører og observatører oppnevnt av representantskapet. 

Representantskapet er rådets øverste folkevalgte organ. Representantskapet består av to folkevalgte 
fra hver av rådets deltakerkommuner. Den enkelte deltakerkommunes kommunestyre velger selv to 
medlemmer og minst like mange varamedlemmer til representantskapet. Det anbefales at 
kommunestyrene velger ordfører og en representant for politisk mindretall i kommunen. 
Representantskapet velges for fire år av gangen.  

 Deltakerkommunenes kommunedirektører møter i rådet med talerett.  

§ 4 Stemmerett og ledelse 

Representantskapets medlemmer plikter å møte i rådsmøter hvis de ikke har gyldig forfall. 
Representantskapets medlemmer som er til stede når en sak tas opp til avstemming plikter å 
stemme. Deltakerkommunenes kommunedirektører og oppnevnte observatører deltar i rådsmøter 
med møte- og talerett. Rådet konstituerer seg selv, leder og nestleder velges for en 2-årsperiode av 
rådets representantskap.  

Representantskapet kan selv oppnevne andre organer og utvalg til styring av rådet.  

§ 5 Samarbeidets avgjørelser 

Representantskapet fatter ordinære vedtak i rådet med minst 2/3 flertall. Representantskapet 
etterstreber konsensus i vedtak som fattes. Den enkelte deltakerkommunes har reservasjonsrett i 
saker og prosjekt der de ikke ser det som aktuelt å delta. I saker hvor en deltakerkommunes 
medlemmer i representantskapet er uenige om sin kommunes deltakelse i prosjekt i regi av rådet 
tilbakeføres avgjørelsen til deltakerkommunen. 

§ 6 Området for rådets virksomhet 

Rådet skal være deltakerkommunenes felles drøftings- og samordningsorgan og har som formål å 
ivareta felles interesser og å styrke regionens utvikling. Rådet kan selv initiere handlingsprogram, 
prosjekter og utredninger i saker av regional karakter, herunder fastsette og følge opp 
intensjonsavtaler om interkommunalt samarbeid. Rådet kan fungere som 
styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle utredningsarbeider og opprette arbeidsgrupper knyttet 
til særskilte saker etter behov. 
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§ 7 Forankring 

Etter kommune- og fylkestingsvalg skal det ny-konstituerte interkommunalt politisk råd foreta en 
vurdering av rådets virksomhet i foregående periode. Ut fra evaluering av perioden skal 
representantskapet med innspill fra øvrige rådsmedlemmer drøfte hva som er de viktigste aktuelle 
utfordringene regionen står overfor og hvordan rådets skal arbeide for å møte disse.  

§ 8 Sekretariat  

Rådet skal ha en egen sekretariatsordning. Representantskapet fastsetter sekretariatets 
ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk etter behov. 

§ 9 Saksbehandling 

Saker til rådet skal behandles på grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av 
sekretariatet. Saker som krever beslutning i beslutning i kommunestyrer/formannskap må behandles 
i disse fora etter vedtak i rådet. 

§ 10 Innskudd i virksomheten/økonomiske forpliktelser 

Drift av Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd finansieres ved at deltakerkommunene betaler 
en årskontingent fastsatt av rådet i plenum, kontingenten er lik for samtlige medlemskommuner. 
Årskontingenten justeres årlig opp mot kommunal deflator i statsbudsjettet.  

Representantskapet vedtar årshjul for rådets aktiviteter neste kalenderår. Sekretariatet utarbeider et 
årshjul for aktiviteter i rådet i kommende kalenderår. Årshjulet gir en pekepinn på rådets forventede 
driftsutgifter. Årshjul for kommende kalenderår fremstilles for behandling i representantskapet innen 
september i inneværende kalenderår. 

Den enkelte kommune kan fritt velge å investere i prosjekter i regi av regionrådet hvor finansiering 
går utenom ordinært driftsbudsjett. Rådet har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte 
pådra medlemmene økonomiske forpliktelser. Sistnevnte inkluderer ikke innskudd til prosjekter i regi 
av regionrådet hvor den enkelte kommune selv beslutter å delta. 

§ 12 Uttredelse 

Den enkelte kommune kan etter vedtak i kommunestyret tre ut av samarbeidet. Uttredelse får 
virkning fra utgangen av kommende budsjettår etter at melding om uttredelse er gitt. Den enkelte 
kommune betaler medlemskontingent ut kommende budsjettår. Frist for å melde uttredelse av rådet 
legges til 1.november. 
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Saksframlegg 
 

 
Arkivnr.  233 Saksnr.  2020/58311-1 
Kommunedirektørutvalget i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk 
råd 

Utvalgssak Møtedato 

Regionrådet i Trøndelag sør 44/20 11.12.2020 
Saksbehandler: Mari Løvli Yri 

Søknad om tilskudd over næringsfond til utvidelse av TreRek prosjekt v/NiT 

 
 
Dokumenter i 
saken: 
1 S Søknad om tilskudd over næringsfond til 

utvidelse av TreRek prosjekt v/NiT 
 

2 

1 Søknad tilskudd utvidelse av 
TreRek-prosjekt v/NiT 

2 Søknad utvidelse av TreRek-
prosjekt Trøndelag 
fylkeskommune 

  

  

 
 

 

Saksopplysninger 
Bakgrunn for saken 
 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd. Midtre Gauldal har søkt Trøndelag Sør-
Interkommunalt politisk råd om tilskudd tilsvarende kr 250 000,- til utvidelse og forlengelse av 
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TreRek-prosjektet. Søknad om tilskudd ble oversendt Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 
v/rådgiver 7.desember. Prosjektet er planlagt over en tidshorisont på to år med oppstart i januar 
2021 og har en kostnadsramme på kr 1 000 000 kr. Søknaden inkluderer kostnadsoversikt og 
finansieringsplan som viser at søkte tilskudd fra Trøndelag Sør er tenkt å delfinansiere prosjektet. 
Ytterligere finansiering er lagt til Trøndelag fylkeskommune og bedrifter/barnehager som deltar i 
prosjektet. Prosjektet er per dags dato innvilget kr. 350 000 av Trøndelag fylkeskommune gjennom 
tilskuddordningen «Samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-
/næringsliv».  
 
I søknad om tilskudd til videreføring av prosjektet til Trøndelag fylkeskommune(2020) beskrives  
prosjektets målsetting slik:  
 
«Øke rekruttering over tid til (tre)industrien i Gauldalen gjennom jevnlig kontakt mellom fremtidige arbeidstakere og 
bedriftene. Og dermed sikre eksistensen til bedriftene. Dette vil sikre sysselsettingen og bidra til god og lokal 
kompetanse.» 
 
I søknad til fylkeskommunen (2020) fremgår det også at: 
 
«Arbeid med rekruttering krever stor oppmerksomhet over tid og er et langsiktig arbeid. Det søkes derfor om 
videreføring av prosjektet og en utvidelse av geografi.» 
 
TreRek-prosjektet ble igangsatt i 2018 etter kartlegging av trearbeidene bedrifter i Midtre Gauldal, 
Melhus, Holtålen og Rennebu viser at bedriftene vil ha et stort behov for arbeidskraft i de neste fem 
årene (NiT 2020). Prosjektet har hittil hatt Midtre Gauldal som nedslagsfelt.  
 
Saksbehandling 
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtok retningslinjer for behandling av søknader om 
tilskudd over rådets næringsfond i SAK 2020-10 (PS 21/2020) Forvaltning av rådets næringsfond i 
rådsmøte 9.juni 2020. Søknad om utvidelse av TreRek-prosjektet er i tråd med rådets retningslinjer 
behandlet i rådets arbeidsgruppe for næringsutvikling. Rådets retningslinjer for forvaltning av 
næringsfond slår fast at rådet konsulterer arbeidsgruppa for næringsutvikling som faglig råd i det 
rådet vurderer å gi tilskudd til prosjekt over rådets næringsfond. Arbeidsgruppa har gitt sin 
tilslutning til prosjektet. Prosjekt og søknad ble presentert i rådsmøte 17.november, prosjektet ble 
godt mottatt i rådet. 
 
NiTs søknad om tilskudd til utvidelse av prosjektet presenteres for innspill i rådets 
kommunedirektørutvalg i hht. Rådets retningslinjer. Søknad behandles i rådets styre etter innspill fra 
rådets kommunedirektørutvalg. 
 

Vurdering 
Forholdet til overordnede mål og strategier 
 
Rådets arbeid med næringsutvikling reguleres av Verdiskapingsprogrammet for Trøndelag Sør 
(2019-2021) (VSP). VSP er en handlings- og strategiplan for rådets arbeids med næringsutvikling. 
Verdiskapingsprogrammet tar utgangpunkt i funn fra forprosjekt gjennomført at rådets 
arbeidsgruppe for næringsutvikling i 2017, VSP ble vedtatt i rådet i 2019.  
 
VSP definerer retningslinjer og satsingsområder for regionens arbeid med næringsutvikling. Trevirke 
og bioøkonomi ble i forprosjekt trukket frem som områder hvor region Trøndelag Sør har naturlige 
fortinn. Regionen er rik på tømmer, og samtlige deltakerkommuner har betydelig innslag av trevirke 
og treforedlingsindustri. Bioøkonomi og trevirke nevnes som konsekvens som satsingsområder i 
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VSP. VSP definerer videre at arbeidet med næringsutvikling skal ha tydelig regional overbygning og 
være langsiktig.  
 
Det vurderes at prosjektet treffer godt innenfor satsingsområde for regionens 
næringsutviklingsarbeid beskrevet i VSP. Trevirke og treforedlingsindustri utgjør som nevnt et 
betydelig innslag i regionens næringsstruktur og pekes ut som satsningsområde i VSP. Søknaden 
konkretiserer og aktualiserer målsetting for prosjektet i det den refererer til kartlegging som avdekker 
behov for arbeidskraft i industrien de neste årene. Søknaden viser videre en plan som detaljerer 
aktivikter i prosjektet og utvidelsen av prosjektet til samtlige av rådets deltakerkommuner. 
Aktivitetsplan viser videre at det planlegges et omfattende langsiktig arbeid med å øke rekrutteringen 
til regionens treindustri. Prosjektet slik det skisseres fremstår med tydelig regional overbygning og 
ambisjon om langsiktig arbeid mot målsettingen. Dette er trekk som peker i retning positivt svar på 
søknad.  
 
Dersom rådet beslutter å innvilge tilskudd bør rådet stille krav om rutiner for oppfølging underveis. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Prosjektet søker om tilskudd over rådets næringsfond tilsvarende kr 250 000,- kr fordelt over to år. 
Prosjektet søker i utgangpunktet 50 000,- mer enn hva som ble forespeilet ved presentasjon av 
prosjektet i rådsmøte 17.november. Søknaden viser til at dette har utgangpunkt i at prosjektet ble 
innvilget mindre enn ventet av Trøndelag fylkeskommune. 
 
Dersom utvalget vurderer søknaden bør innvilges tilskudd, bes utvalget ta stilling til hvorvidt 
søknaden innvilges hhv. kr 200 000,- eller 250 000,- kr med utgangpunkt i de opplysninger som 
fremgår i søknaden. 
  
Tabell under viser beholdning i rådets næringsfond etter samtlige næringsutviklingsprosjekter er 
innvilget tilskudd i styremøte 17.juni 2020 er utbetalt, og videre beholdningen dersom rådet innvilger 
TreRek-prosjektet. 
 
BEHOLDSNING NÆRINGSFOND 
TRØNDELAG SØR 

KR 2 575 574,- 

UTGIFTER  
PROSJEKTER VSP (17.06.2020) - Kr 690 000,- 
TRE-REK-PROSJEKT - Kr 250 000,- 
DRIFT VERDISKAPINGSPROGRAM 
(=2020+2021) 

- Kr 950 000,- 

SUM (BEHOLDNING 
NÆRINGSFOND) 

Kr 685 574,- 

 

Rådgivers innstilling 
Kommunedirektørutvalget bes gi en vurdering av søknaden. Dersom utvalgets innstilling er at 
søknaden bør innvilges bes utvalget gi innspill til rutiner for oppfølging av prosjektet og syn på 
hvorvidt prosjektet bevilges hhv. 200 000,- eller 250 000 kr. 
 
Budsjettendring: 

År / Konto / Art Ram.omr. / Ansvar Tjeneste / Funksj. Prosjekt Beløp (Kr) 
2021 881020  TreRek 125 000,- 
2022 881020  TreRek 125 000,- 
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NiT Midtre Gauldal 
Postboks 87 
7291 STØREN 
 
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 
Rørosveien  
7290 Støren       Støren 07.12.2020 
 
 
Søknad om støtte til utvidelse og forlengelse av TreRek-prosjektet. 
 
TreRek Gauldal ble opprettet som eget prosjekt i 2018, og har siden vært driftet med 
omsøkte midler fra Trøndelag Fylkeskommune. 
 
Prosjektet ble opprinnelig ferdig 01.01.2020, men man har opprettholdt aktiviteten også 
i 2020, dog delvis under spesielle omstendigheter. Styringsgruppa for TreRek har 
drøftet videreføring og utvidelse av prosjektet, og støtter denne søknaden.  
 
Arbeid med rekruttering krever stor oppmerksomhet over tid og er et langsiktig arbeid. 
Det søkes derfor om videreføring av prosjektet og en utvidelse av  
geografi til hele Trøndelag Sør. Prosjektplanene er presentert for Trøndelag Sør-
Interkommunalt politisk råd 17.11.20. 
 
Det er søkt midler fra Trøndelag Fylkeskommune, og man har muntlig fått bekreftet et 
tilsagn på 350 000,-. Dette innebærer at prosjektsøknaden fikk 50 000,- mindre fra 
Trøndelag Fylkeskommune enn omsøkt med bakgrunn i stor søknadsmengde. Det søkes 
derfor om 50 000,- mer fra Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd og 
Verdiskapningsprogrammet for Trøndelag Sør enn det som ble presentert 17.11.20 med 
bakgrunn i tabell 1 og 2 (under) for at prosjektet skal kunne utføres i sin helhet. 
 

 
Tabell 1: Opprinnelig finansieringsplan sendt Trøndelag Fylkeskommune i forbindelse med 
innsending av søknad om videreføring. 
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Arbeidet er planlagt som en fordeling av oppgaver mellom de tre aktørene i 
Verdiskapningsprogrammet for Trøndelag Sør; Nasjonalparken Næringshage (NNH), 
Rørosregionen Næringshage (RNH) og Næringsforeningen i Trondheimsregionen(NiT). 
NiT v/ prosjektleder Aina Midthjell Reppe vil ha det overordnede ansvaret, mens de 
andre aktørene blir lokalt ansvarlige for å gjennomføre forankring og bedriftsbesøk 
lokalt i sine områder/kommuner.  
 
Tabell 2: Oversikt fordeling mellom aktørene i prosjektperioden samt fordeling støttet mellom 
Trøndelag Fylkeskommune og Verdiskapningsprogrammet: 

Kostnadsoversikt  2021 2022 Totalt 
NNH  50 000,- 50 000,- 100 000,- 
RNH  50 000,- 50 000,- 100 000,- 
NiT(overordnet prosjektleder)  100 000,- 100 000,- 200 000,- 
Materiell til markedsføring, 
bedriftsbesøk o.l. 

 60 000,-  60 000 120 000,- 

Studietur  40 000,- 20 000,- 60 000,- 
Kurs, møter ol.  10 000,- 10 000,- 20 000,- 
Egenkostnad bedrifter og 
skoler/bhg 

 200 000,- 200 000,- 400 000,- 

Totalt kostnadsoverslag  510 000,- 490 000,- 1 000 000,- 
 

     
Finansieringsplan 2020 2021 2022  
Trøndelag Fylkeskommune* 350 000,-   350 000,- 
Verdiskapningsprogrammet 
for Trøndelag Sør 

 125 000,- 125 000,- 250 000,- 

Egenkostnad bedrifter og 
skoler/bhg 

 200 000,- 200 000,- 400 000,- 

Total finansiering 350 000,- 325 000,- 325 000,- 1 000 000,- 
*Trøndelag Fylkeskommune har sin bevilgning i inneværende år 

 
 
Planlagte aktiviteter ila. prosjektperioden over 2 år: 
 
1. halvår: 

• videreføre bedriftsbesøk i Midtre Gauldal 
• studietur til Agder 
• gjennomføre ny kompetansekartlegging i 6 kommuner 
• bidra til karrierevalg for 10.klassinger i Trøndelag Sør samt Vg1-elever bygg- og 

anleggsteknikk, blir gjennomført 
• spredning av film utarbeidet av Wood Works og deltagelse ved digitale 

karrieredager i 2021. 
• forankre utvidelsen av prosjektet i alle 6 kommuner 

 
2. halvår 

• starte med TreRek i Holtålen og Rennebu, bedriftsbesøk og forankring, samt 
videreføring i Midtre Gauldal 

• videre arbeid med karrierevalg 
• omdømmearbeid 
• kunnskapspakker, utarbeides med bransjen 
• videre arbeid med opplæringskontor 
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3. halvår 
• starte med TreRek i Oppdal og Røros, bedriftsbesøk og forankring, samt 

videreføring i andre kommuner 
• videre arbeid med karrierevalg 
• videre arbeid med opplæringskontor 

 
4. halvår 

• starte med TreRek i Melhus, bedriftsbesøk og forankring, samt videreføring i 
andre kommuner 

• videre arbeid med karrierevalg 
• omdømmearbeid 
• sluttrapport 

 
 
Det er naturlig at første del av utvidelsen går mot Rennebu og Holtålen, som med et godt 
utvalg trebearbeidende bedrifter, er godt rustet til å kunne ta imot barn og unge i et 
opplæringsløp på bedriftsbesøk.  
Det vises ellers til prosjektsøknad sendt Trøndelag Fylkeskommune som er vedlagt 
denne søknaden. 
 
 
Håper på positiv behandling slik at vi kan sette i gang ved årsskiftet. 
 
 
For Arbeidsgruppa i Verdiskapningsprogrammet. 
 
Aina Midthjell Reppe(sign) 
Daglig leder 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
Avd. Midtre Gauldal 
 
Tlf. 959 77 994 
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Søknad

Søknadsnr. 2020-1358 Søknadsår 2020 Arkivsak

Støtteordning Samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv

Prosjektnavn Videreføring og utvidelse av TreRek Gauldal

Kort beskrivelse

TreRek Gauldal ble opprettet som eget prosjekt i 2018, og har siden vært driftet med omsøkte midler. 

Prosjektet ble oopprinnelig ferdig 01.01.2020, men man har opprettholdt aktiviteten også i 202, dog 

delvis under spesielle omstendigheter. Styringsgruppa har drøftet videreføring og utvidelse av 

prosjektet, og støtter denne søknaden. Arbeid med rekruttering krever stor oppmerksomhet over tid 

og er et langsiktig arbeid. Det søkes derfor om videreføring av prosjektet og en utvidelse av geografi.

Beskrivelse

TreRek Gauldal ble omsøkt og bevilget oppstart 01.01.2018.

Følgende ble søkt midler til:

Kort beskrivelse

Mål: Øke rekruttering over tid til industrien i Gauldalen gjennom jevnlig kontakt mellom fremtidige

arbeidstakere og bedriftene, og dermed sikre eksistensen til bedriftene. Dette vil sikre sysselsettingen 

og bidra til god og lokal kompetanse.

I første omgang rettet mot treindustrien i Gauldalen, men prosjektet må kunne overføres til andre

bransjer på et senere tidspunkt.

Prosjekt utført i Verdal kommune, i samarbeid med industrien, er referanseprosjekt

Prosjektbeskrivelse

Mål: Øke rekruttering over tid til industrien i Gauldalen gjennom jevnlig kontakt mellom fremtidige

arbeidstakere og bedriftene, og dermed sikre eksistensen til bedriftene. Dette vil sikre sysselsettingen 

og bidra til god og lokal kompetanse.

I første omgang rettet mot treindustrien i Gauldalen, men prosjektet må kunne overføres til andre

bransjer.

Prosjekt utført i Verdal kommune, i samarbeid med industrien, er referanseprosjekt

Delmål 1: Barnehagene og skolene i Midtre Gauldal besøker bedrifter i Gauldalen min. 2 ganger pr år

for å få kjennskap og eierskap til kommunens næringsliv
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Virkemidler for å få til dette er: Samarbeidsavtale med aktuelle bedrifter, møte med barnehagefaglige

og skolefaglige rådgivere, må innarbeides i barnehagenes og skolenes årsplaner.

Nyttige oppdrag for barna må planlegges på forhånd med bedriftene.

Delmål 2: Alle industribedrifter i Gauldalen tar årlig imot lærlinger

Fokus på trebedriftene først, som sliter med rekrutteringen.

Virkemidler for å nå dette målet: Kartlegging av kompetanse. Intensjonsavtale med bedriftene må

skrives. Elever og foreldre inviteres til tette bedriftsbesøk med meningsfullt innhold for å gjøre seg

attraktive. Utdanning innen Treteknikk finnes nå i Gauldalen gjennom et løp med 1 år skole- 3 år 

lærling , evt.andre fagbrev som f.eks. Industrisnekker, CNC-operatør, Logistikkoperatør, Møbelsnekker 

må vurderes opp mot hvilken kompetanse som er behovet fremover. Kartleggingen gjøres i samarbeid

og tett dialog med bedriftene og knyttes opp mot prosjektet Gauldal TreFokus Fase 2.

Del mål 3: Opprette teknisk fagskole med fokus på tre

Må utarbeides innholdsskisse i samarbeid med GVS, et viktig tiltak vil være å undersøke markedet for

å finne ut av behovet i nært samarbeid med bedriftene. Helt nødvendig å se til andre deler av Norge

for å finne riktig tilbud for Midtre Gauldal.

Delmål 4: Eget tverrfaglig opplæringskontor for Gauldalen

Aktørene må komme med ønsker og behov, samt vil det være en viss usikkerhet om det er mulig å

realisere rent økonomisk. Det må også undersøkes om dette har bred nok oppslutning i blant 

bedriftene.

Delmål 5: Opprette ressurssenter for tre i Gauldalen

Dette vil gi flere ringvirkninger:

- Brukes i undervisningssammenheng

- Vert for utstilling av treprodukter laget i Gauldalen

- Naturlig møtested for næringen og leverandører

Ressursenteret bør ha som mål å fokusere på mulighetene innen treindustrien

Trecentrum i Nässjö i Sverige vil være et nødvendig referansesenter, men ingen fasit

Delmål 6 : Omdømmebygging

Omdømmebygging i alle generasjoner

Virkemidler: Kjennskap til yrker og karrieremuligheter gjennom tidlig eierskap til bedriften, både for
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barn og foreldre.

Informasjon til foreldregenerasjonen gjennom felles kanaler med barna samt egne kanaler ved f.eks.

foreldremøter.

Delmål 7: Kunnskapsbygging

Det lages et kunnskapskompendium om tre tilpasset "Fra barnehage til videregående" som kan

brukes i undervisningssammenheng.

Kursserie for pedagoger- her vil det være nødvendig å knytte seg til ARENA Skog som Støren

Treindustri er en del av gjennom nettopp denne bedriften for å utnytte kunnskapen som ligger i 

prosjektet.

Kunnskap gir eierskap og engasjement.

Prosjektet har så langt gitt gode resultater gjennom besøk både for barnehage og grunnskole. Det ble 

igjen, etter et stort engasjement fra styringsgruppa, Gauldal Vgs og trebearbeidende bedrifter, 

opprettet Treteknikklinje ved Gauldal Vgs. Det gjenstår nå et arbeid med å sørge for at det blir søkere 

fra 2021 og at søkerantallet blir stabilt eller vokser videre. 

For å bidra til dette søkes det med dette om å videreføre og utvide prosjektet TreRek Gauldal til hele 

region Trøndelag Sør. Et slikt prosjekt er forankret i styringsgruppa for Verdiskapningsprogrammet for 

Trøndelag Sør. Det ønskes også å jobbe videre med et samarbeid med Orkland, som også har mange 

trebearbeidende bedrifter og et stort fagmiljø. Arbeidet mot Orkland vil gå gjennom Næringshagen i 

Orkdalsregionen.

I videreføring og utvidelsen, vil man på nytt gjennomføre en kompetansekartlegging blant bedriftene, 

samt bruke tid innledningsvis på forankring i utdanningsmiljøene i de 6 kommunene og informere og 

forankre hos politisk ledelse hovedaktivitetene i prosjektet.

I videreføringen vil punkt 1,2,4,6 og 7 settes mest fokus på. Punkt 3 og 5 vil bli videreført i andre 

prosjekter. man ser imidlertid behov for å søke kunnskap hos andre som har lykkes, og en studietur til

Agder kan bli aktuelt om den pågående pandemien tillater det.

Det vises ellers til et godt samarbeid med Skogselskapet i Trøndelag og WoodWorks som vil bli 

videreført i videreføring og utvidelsen av prosjektet.
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Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen avd. Midtre
Org.nr:938547955

Kjørkvollvn 1

7291 STØREN

95977994

Antall årsverk (heltid/deltid): 1 / 

Kontakt Aina Midthjell Reppe Kjørkvollvn 1

7290  STØREN

95977994

Prosjektleder Aina Midthjell Reppe Kjørkvollvn 1

7290  STØREN

95977994

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Prosjekter TreRek Gauldal ble startet i 2018 som en følge av manglende rekruttering til 

trebearbeidende bedrifter i Midtre Gauldal. Bedriftene viste gjennom en kartlegging utført våren 

2018, et stort behov for arbeidskraft de neste 5 årene. Undersøkelsen ble utført i 4 kommuner, MG, 

Melhus, Rennebu og Holtålen. Rekrutteringsarbeid er langsiktig og det må jobbes sammenhengende 

over flere år for å få resultater.

Effektmål

Sikker og forutsigbar rekruttering til trebearbeidende bedrifter i Trøndelag Sør samt god kjennskap til 

lokalt næringsliv blant barn og unge i regionen.

Resultatmål

10 nye arbeidstakere til trebearbeidende bedrifter i Trøndelag Sør hvert år de neste 5 årene. 

Rekruttering skjer via Treteknikk på Gauldal Vgs, voksenopplæring og 0+4 løp i bedrift- gjerne som et 

av tiltakene i kompetansepilot for Trøndelag Sør.

Stabil rekruttering som sikrer oppstart av Treteknikklinje på Gauldal Vgs de neste 5 årene.

Måleindikatorer

Antall nye sysselsatte i trebearbeidende bedrifter i Trøndelag Sør

Antall søkere til Treteknikk ved Gauldal Vgs

Antall bedriftsbesøk for barnehage og grunnskole i Trøndelag Slr

Aktiviteter

forankring i utdanningsinstitusjonene i alle 6 kommuner

ny kompetansekartlegging i hele Trøndelag sør hos trebearbeidende bedrifter

bedriftsbesøk skole og barnehager i hele region Trøndelag Sør

omdømmearbeid

kunnskapspakker til bruk i barnehage og grunnskole
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studietur til Tangen Vgs og Tresenteret i Agder

Målgrupper

Barn og unge i Trøndelag Sør

Voksne med behov for nytt yrkesvalg

Forankring

Prosjektet er forankret i TreRek Gauldal

Prosjektorganisering

Prosjektleder vil være Aina Midthjell Reppe, men et meget viktig samarbeid i arbeidsgruppa , 

Verdiskapningsprogrammet for Trøndelag Sør.

Styringsgruppen for TreRek Gauldal vil bli videreført, samt så vil det bli opprettet egne 

styringsgrupper for de andre kommunene i tråd med planlagt opptrapping av aktivitetene

Samarbeidspartnere

Trøndelag Fylkeskommune seksjon utdanning og næring

Gauldal Vgs

Bedrifter innen trebearbeiding i Trøndelag Sør(Støren Treindustri er medlem i dagens styringsgruppe)

Skogselskapet ved Asgeir Murvold

Rørosregionen Næringshage

Nasjonalparken Næringshage

Næringshagen i Orkdalsregionen v/ Jan Arild Sletvold

NAV

Midtre Gauldal Kommune

Melhus kommune

Holtålen kommune

Røros kommune

Oppdal kommune

Rennebu kommune

Wood Works Cluster

Tids-/milepælsplan

Startdato: 01.01.2021 Sluttdato: 31.12.2022 Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

1. halvår:

- videreføre bedriftsbesøk i Midtre Gauldal
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- studietur til Agder

- gjennomføre ny kompetansekartlegging i 6 kommuner

- bidra til karrierevalg for 10.klassinger i Trøndelag Sør samt Vg1-elever bygg- og anleggsteknikk, blir 

via film utarbeidet av Wood Works og digitale karrieredager i 2021.

- forankre utvidelsen av prosjektet i alle 6 kommuner

2. halvår

- starte med TreRek i Holtålen og Rennebu, bedriftsbesøk og forankring, samt videreføring i Midtre 

Gauldal

- videre arbeid med karrierevalg

- omdømmearbeid

- kunnskapspakker, utarbeides med bransjen

- videre arbeid med opplæringskontor

3. halvår

-starte med TreRek i Oppdal og Røros, bedriftsbesøk og forankring, samt videreføring i andre 

kommuner

- videre arbeid med karrierevalg

- videre arbeid med opplæringskontor

4. 

starte med TreRek i Melhus, bedriftsbesøk og forankring, samt videreføring i andre kommuner

- videre arbeid med karrierevalg

-omdømmearbeid

- sluttrapport

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Drift NiT Midtre Gauldal 2015-2020 1250 000 fordelt over 5 år

TreRek Gauldal 2018-2020 300 000 fordelt over 2 år

Gauldal TreFokus Fase 1 og 2 2016-2019 75000(TFK) og 750 000(Innovasjon Norge- hovedsøker 

Lillerønning)

Tredriver i Trøndelag(prosjektleder) 2018-2019 300 000
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Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Ja

se over

Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Egeninnsats bedrifter   200 000   200 000   400 000

Kurs, møter ol   10 000   10 000   20 000

Materiell til bedriftsbesøk,
markedsføring ol.   60 000   60 000   120 000

Prosjektleder   200 000   200 000   400 000

Studietur   40 000   20 000   60 000

Sum kostnad 510 000 490 000 1 000 000

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

*Trøndelag fylkeskommune   400 000   400 000

Egeninnsats bedrifter og 
skoler/bhg   200 000   200 000   400 000

Regionråd Trøndelag Sør   100 000   100 000   200 000

Sum finansiering 400 000 300 000 300 000 1 000 000

Geografi

5021-Oppdal, 5022-Rennebu, 5025-Røros, 5026-Holtålen, 5027-Midtre Gauldal, 5028-Melhus

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

180814Prosjektskisse TreRek Gauldal.pdf   224 985 01.11.2020

28


	Forside 
	Saksliste 
	PS 41/20 Referatsaker
	PS 42/20 Regional beredskapsplan smittevern
	Saksfremlegg

	PS 43/20 Behandling av Samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd i deltakerkommunene
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Utkast til saksfremlegg for behandling av Samarbeidsavtale i deltakerkommunene
	Samarbeidsavtale for Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd


	PS 44/20 Søknad om tilskudd over næringsfond til utvidelse av TreRek prosjekt v/NiT
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad tilskudd utvidelse av TreRek-prosjekt v/NiT
	Søknad utvidelse av TreRek-prosjekt Trøndelag fylkeskommune



