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Arkivnr.  033 Saksnr.  2020/31077-2 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Regionrådet i Trøndelag sør 46/20 14.12.2020 

Saksbehandler: Mari Løvli Yri 

Strategimøte for styret i Trøndelag Sør 

 
 
Dokumenter i saken: 
1 S Strategimøte for styret Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd  
2 S Strategimøte for styret i Trøndelag Sør  

 

Saksopplysninger 
Bakgrunn for saken 
 
Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd behandlet SAK 2020-11. Strategimøte for styret i 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd i styremøte 21.oktober. Styrets vedtak viser at styret 
ønsker å gjennomføre strategimøte i januar og at kostnader i forbindelse med møtet bekostes over 
kommunenes eget budsjett.  
 
Styret ønsket videre å avgjøre møtedato og møtested i neste styremøte. Rådgiver undersøker mulige 
møtearena og fremstiller prisoverslag i forkant av møtet.  
 
Formålet med strategimøte vil være å samle ordførerne i regionen for å diskutere regionens 
muligheter og utfordringer. På strategimøte vil styremedlemmene videre ha mulighet til å diskutere 
rådets prioriteringer, satsinger og strategi i tiden som kommer. Strategimøtet etterfølges av middag 
og overnatting.  
 

Vurdering 
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan 
 
Styret bes ta stilling til aktuelle tema og saker for møtet. Hittil har Geir Arild, ordfører i Oppdal, 
foreslått innovative anskaffelser som sak for møtet. Det anbefales at styret i strategimøte diskuterer 
rådets økonomi med henblikk på vårt rådets arbeid med næringsutvikling, frem til 2019 mottok 
rådet 200 000,- per kommune i regionale utviklingsmidler av Trøndelag fylkeskommune. Fra 2020 er 
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fylkeskommunens regionale utviklingsmidler gjort søkbare, det er ikke lengre automatikk i at rådet 
mottar tilskuddsmidler til næringsutvikling.  
 
Styremedlemmene ble i etterkant av forrige styremøte forespørsel om forslag til egnede møtearena. 
Under følger en oversikt over aktuelle hoteller i regionen med prisoverslag for leie av møtelokale, 3-
retters middag og overnatting. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Styremedlemmene ble i etterkant av forrige styremøte forespørsel om forslag til egnede møtearena. 
Under følger en oversikt over aktuelle hoteller i regionen med prisoverslag for leie av møtelokale, 3-
retters middag og overnatting. 
 
 

 

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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Arkivnr.  233 Saksnr.  2020/58311-4 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Regionrådet i Trøndelag sør 47/20 14.12.2020 

Saksbehandler: Mari Løvli Yri 

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

 
 
Dokumenter i 
saken: 
1 S Søknad om tilskudd over 

næringsfond til utvidelse 
av TreRek prosjekt v/NiT 

 

Vedlegg 

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 
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 
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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.  
 
 
Faktiske opplysninger 
 
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/samfunnsplan 
 
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 
VSP. VSP definerer videre at arbeidet med næringsutvikling skal ha tydelig regional overbygning og 
være langsiktig.  
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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,- 

 
Kommunedirektørutvalgets behandling 
 
Utvalget vurderer at søknaden treffer godt innenfor satsningsområder og kriterier definert i 
Verdiskapingsprogram for Trøndelag Sør (2019). Kommunedirektørutvalgets innstilling er at 
søknaden innvilges tilskudd tilsvarende kr 200 000,-.  
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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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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
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2 S Regional beredskapsplan smittevern (for behandling i styret)  

 
 
 
 

Sammendrag 

 

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. 

 
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.  
 
Kommunedirektørutvalgets innstilling 
 
Kommunedirektørutvalget behandlet SAK 2020-15 Regional beredskapsplan smittevern i 
utvalgsmøte 11.desember. Utvalget påpeker i sin behandling av saken at utvikling av regional 
beredskapsplan vil være svært ressurs-og tidskrevende. Utvalget ser vurderer likevel 
problemstillingen som aktuell. Behovet for nabohjelp identifiseres som en kritisk faktor i situasjoner 
hvor viktig kommunalt beredskap settes ute av spill. Utvalget advarer her om at den enkelte 
kommunes beredskap ofte er såpass presset i egen kommune at det kan være utfordrende å få til en 
bindende avtale om nabohjelp.  
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Utvalget vurderer at utfordringer forbundet med utvikling av regional beredskapsplan med bindende 
avtale om nabohjelp kan omgås ved å utvikle en regional intensjonsavtale. Utvalget anbefaler at 
intensjonsavtalen inneholder en oppfordring til nabohjelp i situasjoner hvor den enkelte kommunes 
beredskap er hardt presset. Intensjonsavtalen forankres i den enkelte deltakerkommune og suppleres 
med oversikt og kommuneoverleger og kontaktinformasjon. Utvalget peker på kommuneoverlegen 
og legesenter som særlig sårbare ressurser. Kommuneoverleger i nabokommuner trenger ikke 
frikjøpes, men kan ved akutt situasjon bistå nabokommune med nødvendige godkjenninger, 
anbefalinger og underskrifter. Kommunedirektørutvalget ser ikke behov for at samarbeid om 
vaksinasjonsprogram inngår i intensjonsavtale.  
 

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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