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Protokoll - styremøte i TRØNDELAG FYLKE 2021 - 06 

 
Møtet ble gjennomført på digital plattform Teams. 

21. september 2021. KL 14:00 – 15:30 

 

Til stede:      

Leder  Bjørn Skjelstad  

Nestleder  Karsten Selseth Landrø 

Styremedlem  Vegar Snøfugl, forlot møte under sak 47.2 

Styremedlem Tonny Eliassen  

Styremedlem  Aslaug Hestø 

Styremedlem Mette Stene Ertzgaard 

Frafall:  

Styremedlem Toril Antonsen Aae 

 

Fra administrasjon: 

Hege Ivangen-Hagedal, rådgiver Trøndelag 
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2021.43 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Fylkesstyrets beslutning 

Fylkesstyret godkjenner innkalling og saksliste 

2021.44 Godkjenning av protokoll 2021.05 

 
Fylkesstyrets beslutning 

Fylkesstyret godkjenner protokollen som framlagt 

2021.45 Referatsaker 

 
Fylkesstyrets beslutning 

Fylkesstyret tar rådgivers rapport og kvartalsvis økonomisk rapport til orientering. 
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2021.46 Hovedstyremøte 19.08  
 
Fylkesstyrets beslutning 

Fylkesstyret tar redegjørelsen til orienteringen 

 

2021.47 Oppfølgingsaker fra styremøte 19.08.21 
 
47.1: Pilotprosjekt - Modell grunnskole og kulturskole 
 

Innspill 

Styreleder orienterte om piloten på ledersamling 2. september. Styreleder har vært i kontakt med 

fylkeskommune, KS og aktuelle pilotkommuner i Trøndelag om samarbeid. Styreleder ønsker 

avklaring om piloten skal fremmes som orientering eller vedtakssak for hovedstyret? Det stilles 

spørsmål ved hvorfor piloten må fremmes som sak i hovedstyret når fylkesstyret bruker 

egenkapitalen? Rådgiver er ønsket som prosjektleder. Styreleder ønsker økt stilling til rådgiver for å 

være prosjektleder for piloten, det er ikke nok innenfor 40% stilling som er øremerket Trøndelag. 

Ikke ønskelig med ekstern prosjektleder. Viktig å komme i gang raskt med piloten. Rådgiver er ønsket 

som prosjektleder ut over stillingsandel på 40%, med første arbeidsoppgave kvalitetssikre skissen 

prosjektbeskrivelsen. Stilles spørsmål med antall kommuner og om fylkesstyret har økonomi til å ha 

med så mange? 

 
Fylkesstyrets vedtak  
Styret vedtar piloten modell samarbeid grunnskole og kulturskole med følgende kommuner: Inderøy, 

Stjørdal, Steinkjer og Fosen-samarbeidet. Fylkesstyret ber fylkesrådgiver å være prosjektleder. 

 
47.2 Årsmøtet 27. november 2021 
 

Innspill 

Årsmøtekonferansen dag 2 vil Kari Anita Furunes, Fylkeskommunen avd. opplæring innlede om 

potensialet for ett samarbeid mellom kulturskole, grunnskole og MDD.  

For å sikre høy deltagelse så ønsker styret å ta en ringerundt til medlemskommunene etter at 

årsmøtekonferansens program er bekreftet. Hensiktsmessig å ringe til medlemskommunene ca. 1 

uke før årsmøtet for å sikre høy deltagelse. 

Fylkesstyret ønsker å utsette budsjettfastsettelse og programutforming årsmøtekonferanse. Innspill 

til virksomhetsplanens utviklingsområder og styrets berettelse sendes rådgiver snarest. 
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Fylkesstyres vedtak: 
Fylkesstyret beslutter å ta kontakt med medlemskommunene for å sikre høy deltagelse.  
 

2021.48 Nominasjon av valgkomite for 2022-2024  
 
Innspill 

Hele valgkomiteen er på valg. Styreleder forespør sittende valgkomite om de stiller til gjenvalg.   

Fylkesstyret vedtak 

Fylkesstyret innstiller sittende valgkomite for videreføring i perioden 2022-2024.  

 
2021.49 Orienteringssak – møte med KS  
 
Fylkesstyrets beslutning 

Fylkesstyret utsetter orienteringen til neste styremøte.  

 

2021.50 Eventuelt  
 
Saksdokumenter:  
 

Høring videregående opplæringstilbud 

Saksbehandler:  Bjørn R. Skjelstad, styreleder 

 

Innspill 

Det er på nytt kommet forslag fra fylkesdirektøren om nedlegging av MDD tilbudet ved Orkdal 
videregående skole. Frist for høringssvar er 1.oktober.  
  
Fylkeslagets beslutning 

Fylkesstyret ønsker å utforme en høringsuttalelse. Utformes og følges opp av styreleder. 
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