
  Møteprotokoll 

 
Utvalg: Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 
Møtested: Teams 
Dato: 14.12.2020 
Tidspunkt: 14:00-15:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ola Øie Leder Rennebu kommune 
Isak Veierud Busch Nestleder Røros kommune 
Stine Estenstad Medlem Melhus kommune 
Arve Hitterdal Medlem Holtålen kommune 
Sivert Moen Medlem Midtre Gauldal kommune 
Geir Arild Espnes Medlem Oppdal kommune 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   
   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   
   

 

Merknader  
 
Ola Øie og Arve Hitterdal deltok på deler av møtet. 

 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Mari Løvli Yri Rådgiver 
  

 
 
  



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 45/20 Referatsaker   

PS 46/20 Strategimøte for styret i Trøndelag Sør  2020/31077 

PS 47/20 Søknad om tilskudd over næringsfond til utvidelse av 
TreRek prosjekt v/NiT (for behandling i styret) 

 2020/58311 

PS 48/20 Regional beredskapsplan smittevern (for behandling i 
styret) 

 2020/58238 

 
 

PS 45/20 Referatsaker 
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1.) Henvendelse fra Oi! Trøndersk mat og drikke. 
Enstemmig vedtatt. 

2.) Henvendelse om deltakelse i forskningsprosjekt v/NTNU Kelly Pitera 
Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

1.) Forespørsel v/ Oi! Trøndersk mat og drikke om tilskudd til administrasjon av Trøndersk 
Matfestival 2021 rettes til kommunene. 

2.) Isak, Geir Arild, Stine og Sivert kontakter administrasjon i egen kommune for å utrede 
interesse for deltakelse i prosjektet. Arve og Ola underrettes per e-post. 

 
 

PS 46/20 Strategimøte for styret i Trøndelag Sør 

 

Rådgivers innstilling 

Styret bes gi innspill til aktuelle tema og saker for strategimøtet. Styret bes videre enes om dato for 
gjennomføring og hotell. Styret bes angi to aktuelle hotell i prioritert rekkefølge, dette slik at vi har 
et alternativ dersom tilgjengelighet og kapasitet på foretrukne hotell endrer seg.  
 
 
 

Hotell Prisoverslag  Tilgjengelighet 

Nordpå Fjellhotell 2490,-/2190,- (uten lunsj) Hotellet kun for følget 

Røros Hotell 2000,- Tilgjengelig, andre priser uke 7 

Skifer Hotell 3440,-  

Bortistu Gjestegard 2210,-/1860,- (uten lunsj) Ledig fra mandag 8.februar 

Bergstaden Hotell 2885,-   

Gammeltunet Hanshus 2990,-  
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Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Strategimøte for styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd gjennomføres ved Skifer Hotell 
2.februar med oppstart klokken 15:00. Geir Arild ordner med innleder om næringsutvikling og 
attraktive bosted. Tema for møtet er regionale utviklingsmidler, og hvordan posisjonere region 
Trøndelag Sør som en attraktiv region. 
 
 

PS 47/20 Søknad om tilskudd over næringsfond til utvidelse av TreRek 

prosjekt v/NiT (for behandling i styret) 

 

 

 

Rådgivers innstilling 

Styret innvilger NiTs søknad om tilskudd til utvidelse av TreRek-prosjektet kr 200 000,-. 
 
 
Budsjettendring: 

År / Konto / Art Ram.omr. / Ansvar Tjeneste / Funksj. Prosjekt Beløp (Kr) 

2021 881020  TreRek 100 000,- 

2022 881020  TreRek 100 000,- 
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Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak 

Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd innvilger søknad om tilskudd til utvidelse av 
TreRek-prosjekt i region Trøndelag Sør kr 200 000,-. 
 
 

PS 48/20 Regional beredskapsplan smittevern (for behandling i styret) 

Rådgivers innstilling 

Styret vedtar regional intensjonsavtale som oppfordrer og tilrettelegger for nabohjelp i 

situasjoner hvor beredskap i en av deltatakerkommunenes beredskap er hardt presset. 

Intensjonsavtalen suppleres med kontaktinformasjon til hjelp i overnevnte situasjon. 

Intensjonsavtalen forankres i hver av deltakerkommunene.  
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Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtar at rådets utvikler en intensjonsavtale om 
samarbeid ved smitteutbrudd. Hensikten med intensjonsavtalen er å opprette et rammeverk som 
gjør det mulig for rådets deltakerkommuner å be om og yte bistand seg imellom i tilfeller hvor én 
eller flere av rådets kommuners beredskap utfordres som følge av smitteutbrudd.   
Intensjonsavtalen oppfordrer til samarbeid på frivillig grunnlag. Intensjonsavtalen inkluderer 
følgende: 
 

1.) Beskrivelse av intensjon om samarbeid om kommuneoverlegens funksjon i tilfeller hvor 
denne er utfordret i deltakerkommune. Intensjonsavtalen suppleres med 
kontaktinformasjon og distribueres i hver av deltakerkommunene.  

2.) Beskriver plan for å samle kommunedirektørutvalget i Trøndelag Sør-Interkommunalt 
politisk råd på kort varsel. Dette tiltaket inngår slik at kommunene kan forespørre hverandre 
om nabohjelp i tilfeller hvor situasjon i én eller flere av kommunene er prekær. 

3.) Beskriver plan for varsling om smitteutbrudd kommunene imellom. Deltakerkommunenes 
hjemmesider lenker til de andre deltakerkommunene. Tiltaket iverksettes ettersom regionen 
utgjør et felles bo-og arbeidsmarked. Integrasjon av kommunenes hjemmesider vil gjøre det 
lettere for hver innbyggere som pendler å følge med smittesituasjonen i arbeidskommunen. 

4.) Beskriver plan for å opprette et forum for deltakerkommunenes kommuneoverleger. 
Forumet møtes ukentlig over Teams og er ment som en arena hvor en kan utveksle 
erfaringer og dele informasjon. 

 
 
 

 


