
FRØYA KOMMUNE 

FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 

Møterom Midtsian 12.01.2023 09:00  

 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  

Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 

 

 

Sakliste: 

 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

1/23 22/2637   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.11.22  

 

2/23 22/2699   

 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2023  

 

3/23 23/9   

 ÅRSMELDING 2022 - FEB - FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD  

 

4/23 23/13   

 REFERATSAK  

 

5/23 23/16   

 ORIENTERING/SPØRRERUNDE  

 

6/23 INNFØRING AV BRUKERVALGSORDNINGEN FOR LEVERING AV 

BRUKERUTSTYR PERSONLIG ASSISTANSE  

 (Saken ettersendes så fort den er ferdig utredet fra saksbehandler) 

 

 

 

 

Sistranda, 05.01.23 

 

  Sigbjørn Hellevik  

  Leder 

  Siv-Tove Skarshaug 

  Sekretær 

  
Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 

 

www.froya.kommune.no. 

 



Saknr: 1/23 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

12.01.2023 

Arkivsaksnr: 

22/2637 

Sak nr: 

1/23 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

1/23 Frøya eldre- og brukerråd 12.01.2023 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.11.22  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 03.11.22 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 03.11.22 

 



Saknr: 2/23 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

12.01.2023 

Arkivsaksnr: 

22/2699 

Sak nr: 

2/23 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

2/23 Frøya eldre- og brukerråd 12.01.2023 

 

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 

 

FEB 11.01 08.02 15.03 12.04 10.05 14.06 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Møteplan 1. halvår 2023 
 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 

 

KST 24.01 

Nb! Tirsdag 

 

  01.03 

29.03 

26.04 24.05 21.06 

FSK 17.01 

31.01 

 

14.02 07.03 

21.03 

18.04 02.05 

16.05 

06.06 

 

HOAT 10.01 07.02 

 

14.03 

TSU 

 

11.04 09.05 

 

13.06 

TSU 

HOOK 12.01 

 

09.02 16.03 13.04 12.05 

Nb! 

Fredag 

15.06 

 

KU             

FEB 11.01 08.02 15.03 12.04 10.05 14.06 

FUR             

 
Møtedager og tidspunkt: 
 

 Kommunestyret (KST)     Onsdager med møtestart kl. 10.00 

 Formannskapet (FSK)      Tirsdager med møtestart kl. 10.00 

 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV, kultur (HOOK) Torsdager med møtestart kl. 09.00  

 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester (HOAT) Tirsdager med møtestart kl. 09.00 
o Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) i mars og juni  

 Frøya eldre- og brukerråd;      Onsdager med møtestart kl. 10.00 

 Frøya ungdomsråd;       Mandager med møtestart kl. 15.30 

 Kontrollutvalget;       Onsdager med møtestart kl. 10.00 
 
 



Saknr: 2/23 

Merknader til møteplanen: 
 

 Møter kan bli avlyst dersom lite saker, dette avgjøres av ordfører 

 Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  
 

 Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund 10 og 11. mai, Hitra 

 



Saknr: 3/23 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

12.01.2023 

Arkivsaksnr: 

23/9 

Sak nr: 

3/23 

Saksbehandler: 

Marit Wisløff Norborg 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

3/23 Frøya eldre- og brukerråd 12.01.2023 

 

ÅRSMELDING 2022 - FEB - FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya eldre- og brukerråd tar årsmelding for 2022 til orientering.  

 

 

Vedlegg: 

 

1. Årsmelding for Frøya eldre- og brukerråd.  

 

Saksopplysninger: 

   

Kommuneloven 

Eldre- og brukerrådet er hjemlet i kommuneloven §§ 5 – 2 og 5 – 12 med bestemmelser som for øvrig i 

folkevalgte organer (§ 5 -1).  

Rådets formål, oppgaver, sammensetning og organisering er nærmere presisert i Forskrift om Kommunale og 

Fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (§§ 1, 2, 3 og 4).  

 

§ 2 i Forskriften hjemler årsmelding som skal refereres i kommunestyret.  

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren legger fram årsmelding fra Frøya eldre- og brukerråd som skal refereres i Hovedutvalg for 

omsorg, oppvekst, kultur og NAV, samt kommunestyret.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Saknr: 4/23 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

12.01.2023 

Arkivsaksnr: 

23/13 

Sak nr: 

4/23 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

4/23 Frøya eldre- og brukerråd 12.01.2023 

 

REFERATSAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Møteplan 1. halvår 2023 

Møteprotokoll fra Trøndelag eldreråd 21. og 28.11.22 

 

 

Saksopplysning/ diskusjon 

 

Formannskapet er opptatt av åpenhet og innbyggernes tilgang til å høre og se politiske møter. Dette betyr at FSK 

at alle politiske møter blir streamet og lagt ut i etterkant av møtene. 

Rådet må selv ta en vurdering på dette.   

Det er også et ønske om at opptaket legges på hjemmesiden, samt at opptaket blir sporbart med tanke på saker 

som er behandlet. 

 

 



Saknr: 5/23 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

12.01.2023 

Arkivsaksnr: 

23/16 

Sak nr: 

5/23 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

5/23 Frøya eldre- og brukerråd 12.01.2023 

 

ORIENTERING/SPØRRERUNDE  

 

 

Orientering fra PVC ang. legevaktsamarbeidet. 

Ca. kl 10.30 Orientering om Psykolog Ane Nagelhus arbeidsområde.  

Orientering ang. Leve hele livet. 

Brukerombudets orienteringer. 

Svar ang. tilbringertjenesten AtB. 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2637    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.11.22  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 03.11.22 godkjennes som framlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 03.11.22 
 
 
 
 



FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Frøya eldre- og brukerråd: I
Møtested:
Kommunestyresalen

Møtedato:
03.11.2022

Møtetid:
09:00  -  13:45

Av utvalgets medlemmer motte ]
5av7

I Fra og med sak:
Til og med sak:

38/22
40/22 I

Faste representanter  i Frøya eldre- og brukerråd i  perioden 2019-2023

Faste medlemmer:
Sigbjorn Hellevik (leder)
Hans Ulrik Hammer Nestleder
Laila Wedø
Åse Kristiansen
Rigmor Mathisen
Eva Foss
Brukerombud

Faste representanter med forfall:

[Laila Wedo

Vararepresentanter som møtte:

Merknader:

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.

Underskrift: • 

11 

(

is! +s
Leder

el a»
Sibel Spahui

Protokollunderskriver

Ma±hsle( A»la-<
'  krt wislor Norborg I

Sekretær



HOVED UTSKRIFT

Utvalg:
Møtedato:

Frøya eldre- og brukerråd
03.11.2022

SAKSLISTE

Saksnr.

38/22

39/22

40/22

Arkivsaksnr.
Innhold

22/2010
GODKJENNING A V PROTOKOLL FRA MOTE 12.10.22

22/2011
ORIENTERING/SPØRRERUNDE

22/2028
FEB  -  BUDSJETT OG OKONOMIPLAN 2023  -  2026

2



38/22
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.10.22

Vedtak:

Protokoll fra mote 12.10.22 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 12.10.22 godkjennes som framlagt.

39/22
ORIENTERING/SPØRRERUNDE

• BAM orientering og omvisning ved virksomhetsleder Ann Kristin Sandvik

• CRPD-fagdag - tilbakemelding fra Leder i FEB

• 0-24 tilbakemelding fra møte 26/10 v/Eva Foss

• Brukerombudets orientering

• Spørrerunde

o Svar på spørsmål fra sist

o Evt. nye spørsmål

o Skriftlig svar på spørsmål til AtB

• Detvil bli sendt ut innkalling til ekstraordinært møte tirsdag 15.11.22 kl 10.00 for b.I.a
behandling av formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan 2023 - 2026

• Besvarte spørsmål:
o Om tilbringertjenesten fra AtB. Tas opp igjen neste møte
o Om hva som blir gjort for holde BC-plasser ledig for tiltenkt brukergruppe

Eldre- og brukerrådets behandling i møte 03.11.22:

• Besvarte spørsmål:

o Om tilbringertjenesten fra AtB. Tas opp igjen neste møte

o Om hva som blir gjort for aholde BC-plasser ledig for tiltenkt brukergruppe

• Nye spørsmål:

o Ingen

3



38/22
GODKJENNING A V PROTOKOLL FRA MØTE 12.10.22

Vedtak:

Protokoll fra mote 12.10.22 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 12.10.22 godkjennes som framlagt.

39/22
ORIENTERING/SPØRRERUNDE

• BAM orientering og omvisning ved virksomhetsleder Ann Kristin Sandvik

• CRPD-fagdag- tilbakemelding fra Leder i FEB

• 0-24 tilbakemelding fra møte 26/10 v/Eva Foss

• Brukerombudets orientering

• Spørrerunde

o Svar på spørsmål fra sist

o Evt. nye spørsmål

o Skriftlig svar på spørsmål til AtB

• Detvil bli sendt ut innkalling til ekstraordinært møte tirsdag 15.11.22 kl 10.00 for b.I.a
behandling av formannskapets innstilling til budsjett og okonomiplan 2023 - 2026

• Besvarte spørsmål:
o Om tilbringertjenesten fra AtB. Tas opp igjen neste møte
o Om hva som blir gjort for aholde BC-plasser ledig for tiltenkt brukergruppe

Eldre- og brukerrådets behandling i møte 03.11.22:

• Besvarte spørsmål:

o Om tilbringertjenesten fra AtB. Tas opp igjen neste møte

o Om hva som blir gjort for aholde BC-plasser ledig for tiltenkt brukergruppe

3



40/22
FEB - BUDSJETT OG OKONOMIPLAN 2023 - 2026

Vedtak:

Frøya eldre- og brukerråd gir følgende innspill til formannskapets behandling av budsjett 2023 og
okonomiplan 2023-2026
Frøya eldre- og brukerråd har følgende innspill til budsjett og okonomiplan 2023-2026:

• Rådet slutter seg til hovedtrekkene i budsjett og økonomiplan, herunder investeringsprosjektet

• Rådet vil spesielt si seg fornøyd med at det foreslås økt innsats for tiltaket  Livsglede for eldre.

•  Frivilligsentralen,  som har en viktig oppgave innen det nasjonale satsningsområdet  Aldersvennlig
lokalsamfunn,  må tilgodesees med tilstrekkelig midler og kapasitet.

• FN's rettighetskonvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), som er ratifisert
av Norge og skal inkorporeres i norsk lov, må nå synliggjøres i kommunens
handlingsdokumenter/satsningsområder, ikke minst siden Frøya er en av 8 pilotkommuner i
Trøndelag hva gjelder implementering. Konvensjonen gir funksjonshemmede de samme
rettigheter på alle samfunnsområder som alle andre, og er således en likestillingsreform.

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya eldre- og brukerråd gir følgende innspill til formannskapets behandling av budsjett 2023 og økonomiplan
2023-2026

4



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2699    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
MØTEPLAN 1. HALVÅR 2023  
 
 
Forslag til vedtak: 
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni  
FEB 11.01 08.02 15.03 12.04 10.05 14.06 

 
 
 
 
Saksopplysninger:   
 

Møteplan 1. halvår 2023 
 
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni  
KST 24.01 

Nb! 
Tirsdag  

 
01.03 
29.03 

26.04 24.05 21.06 

FSK 17.01 
31.01 

 

14.02 07.03 
21.03 

18.04 02.05 
16.05 

06.06 
 

HOAT 10.01 07.02  14.03 
TSU  

11.04 09.05  13.06 
TSU 

HOOK 12.01  09.02 16.03 13.04 12.05 
Nb! 

Fredag 

15.06  

KU 
      

FEB 11.01 08.02 15.03 12.04 10.05 14.06 
FUR 

      

 
Møtedager og tidspunkt: 
 
• Kommunestyret (KST)     Onsdager med møtestart kl. 10.00 
• Formannskapet (FSK)      Tirsdager med møtestart kl. 10.00 
• Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV, kultur (HOOK) Torsdager med møtestart kl. 09.00  
• Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester (HOAT) Tirsdager med møtestart kl. 09.00 

o Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) i mars og juni  
• Frøya eldre- og brukerråd;      Onsdager med møtestart kl. 10.00 
• Frøya ungdomsråd;       Mandager med møtestart kl. 15.30 



• Kontrollutvalget;       Onsdager med møtestart kl. 10.00 
 
Merknader til møteplanen: 
 
• Møter kan bli avlyst dersom lite saker, dette avgjøres av ordfører 
• Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  
• Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  
 
• Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund 10 og 11. mai, Hitra 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 23/9    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
ÅRSMELDING 2022 - FEB - FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya eldre- og brukerråd tar årsmelding for 2022 til orientering.  
 
 
Vedlegg: 

1. Årsmelding for Frøya eldre- og brukerråd.  
 
Saksopplysninger: 
   
Kommuneloven 
Eldre- og brukerrådet er hjemlet i kommuneloven §§ 5 – 2 og 5 – 12 med bestemmelser som 
for øvrig i folkevalgte organer (§ 5 -1).  
Rådets formål, oppgaver, sammensetning og organisering er nærmere presisert i Forskrift om 
Kommunale og Fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdom (§§ 1, 2, 3 og 4).  
 
§ 2 i Forskriften hjemler årsmelding som skal refereres i kommunestyret.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren legger fram årsmelding fra Frøya eldre- og brukerråd som skal refereres 
i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst, kultur og NAV, samt kommunestyret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frøya eldre- og brukerråd - årsrapport 2022

Om Frøya eldre-og brukerråd, mandat og sammensetning

Kommuneloven
Eldre-og brukerrådet er hjemlet i Kommuneloven §§5-2 og 5-12 med bestemmelser
som for øvrige folkevalgte organer (§5-1)

Rådets formål, oppgaver, sammensetning og organisering er nærmere presisert i
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med
funksjonsnedsettelse og ungdom §§ 1,2,3 og 4.
§2 i forskriftene hjemler årsmelding som skal legges fram for kommunestyret.

I formålsparagrafen heter det bl.a. at:
Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra a) eldre gjennom
eldrerådet i alle saker som gjelder dem, og b) personer med funksjonsnedsettelse
gjennom rådet for funksjonsnedsettelse i alle saker som gjelder dem.

Kommunestyret
Kommunestyret har bestemt at rådet skal ha 7 medlemmer, hvorav 3 medlemmer fra
eldres representanter og 3 medlemmer fra brukerrepresentanter, samt brukerombud
i 20% stilling.

Kommunestyret har for øvrig sagt at:
● Eldre- og brukerråd skal forelegges alle saker som angår eldres levekår og

alle saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne før beslutning
foretas i kommunestyret.

● Eldre- og brukerråd skal avgi uttalelse til formannskap/kommunestyret om
handlingsplan (økonomiplan/budsjett) og kommuneplan.

● Eldre- og brukerråd kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre og
mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

● Representanter fra eldre- og brukerrådet har møte og talerett i kommunestyret
i saker som rådet har behandlet.

31.12.22/SH side1



Rådets sammensetning
Frøya eldre- og brukerråd (FEB) har i 2022 hatt slik sammensetning:

● 3 valgte representanter for eldre: Hans Ulrik Hammer (nestleder), Laila Wedø
og Åse Kristiansen, og med varamedlemmer Albert Stålskjær, Harald
Johansen og Astrid Madsvåg.

● 3 valgte representanter for brukere: Sigbjørn Hellevik (leder), Eva Foss og
Rigmor Mathisen, og med varamedlemmer Halgeir Sandvik og Catrine
Gaarder Overn.

● Brukerombud: Connie Bonita Ramberg tom 06.04.22, Sibel Spahiu fom
01.08.22 med første møtedeltakelse 14.09.22.

Skolering
Rådet er i 2022- bl.a. ved hjelp av kommunedirektøren og hennes mannskap - gitt
informasjon/orientering/oppdatering - muntlig eller skriftlig - på følgende områder,
bl.a. slik:

● ASK (Alternativ supplerende kommunikasjon) (09.03.22)
● Psykisk helse (09.03.22)
● Frøya helsetun - orientering og omvisning v/ Ann Karin Sæther og Kristin

Grønskag (06.04.22)
● Livsglede for eldre v/ Camilla Røstad og Rachel Tørum (06.04.22)
● Badeland v/ Thomas Sandvik (06.04.22)
● Flyktninger fra Ukraina v/ Beathe Sandvik Meland (06.04.22)
● Virksomheten BAM - orientering og omvisning v/ Ann Kristin Sandvik

(03.11.22)

Andre aktiviteter
● FEB-leder deltok på åpning av Frøya helsetun 04.03.22
● FEB-nestleder deltok på Trøndelags eldrerådskonferanse 19.09.22
● FEB-leder og nestleder, samt Marit W.Nordborg fra kommunedirektøren,

deltok på årskonferansen for eldreråd i Trøndelag på Steinkjer 7. og 8.
september.

● Eldres dag 30.09.22 ble i regi av Frivilligsentralen arrangert på Hotell Frøya
● FEB-leder og nestleder deltok på FFO’s fagdag om CRPD på Stjørdal

01.11.22
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Møtevirksomhet og saksbehandling

Møtedeltakelsen

12/1 9/2 9/3 6/4 11/5 8/6 13/9 12/10 3/11 7/12

Faste 7 5 5 4 6 6 6 6

Vara 0 2 0 1 0 1 1 0

Deltakere 7 7 5 5 6 7 7 6

Fravær *) 0 0 2 2 1 0 0 1

*) Fravær ikke dekket av varamedlem

Saksbehandling
Rådet har i 2022 hatt 8 møter, med i alt 40 saker, registrert slik: 1/22-40/22

Bestillinger og spørsmål til kommunedirektøren med virkning for 2022

Besvarte
● Universell utforming av herredshuset - status (09.02.22)
● Status ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon) (09.03.22)
● Digital opplæring av eldre (09.03.22 og 11.05.22))
● Kommunale boliger - omfang, venteliste og kriterier
● Situasjonen for eldre pårørende (12.10.22)
● Ansvar for brøyting av HC-plasser (03.11.22)

Aktuelle
● Statusorientering om  CRPD (Convention on the Rights of Persons with

Disabilities)
● Frikort for varig uførhet
● Renovasjon for personer med hjemmebasert omsorg
● Bruken av fleksibel transport

31.12.22/SH side3



Tabellarisk oversikt over rådets møtevirksomhet i 2022

Møtedato Tittel Sak

12.01.22 (Avlyst)

09.02.22 Protokoll fra møte 08.12.21 1/22

Trafikksikkerhetsplanen - høring 2/22

FEB-årsmelding 2021 3/22

Universell utforming av Herredshuset - plan 4/22

Referatsaker
● FEB-bestillingsoversikt per 03.01.22 til kommunedirektøren
● Kartlegging av kommunale boliger (Brev fra FFO/Trøndelag

17.01.22)
● Møteprotokoll Trøndelag eldreråd  06.12.21

5/22

Orienteringer
● FEB-informasjon til kommunestyret mars-22 (leder)
● Effektiv og robust hjelpemiddelformidling (Brev fra FFO og

SAFO/Trøndelag 30.11.21) (leder)
● Brukerombud-oppsigelse (kommunedir.)
● FEB-budsjett 2022 (leder)

6/22

Spørrerunde - besvarte spørsmål
● Responstid legekontoret (Hans U. Hammer)
● Teleslynge k-sal (Halgeir Sandvik)
● Link fra kommunens hjemmeside til lag/organisasjoner (leder)

Spørrerunde - nye spørsmål
● Psykisk helse blant ungdom-oppfølging av arrangement

15.11.21 (Hans U. Hammer)

7/22

09.03.22 Protokoll fra møte 09.02.22 8/22

Amfi Sistranda sentrum 9/22

Selvstendig lærebedrift og Trøndelagsmodellen 10/22

Område for boliger til boligsosiale formål 11/22

Referatsaker
● Kartlegging kommunale boliger
● Hjelpemiddelformidling- status
● Trøndelag eldreråd møteprotokoll 14.02.22
● Brukerombud
● Bestillingsoversikten
● Årsmelding 2021 Trøndelag fylke - Pasient og brukerombud

12/22
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Orienteringer
● ASK (Alternativ supplerende kommunikasjon) v/ Frode

Larsen
● Digital opplæring for eldre v/ Frivilligsentralen
● Psykisk helse (svar på spørsmål fra 09.02.22)

Spørrerunde - besvarte  spørsmål
● Psykisk helse blant ungdom-oppfølging av arrangement

15.11.21 (Spørsmål fra Hans U. Hammer 09.02.22)
Spørrerunde - nye spørsmål

● (Ingen)

13/22

Lokal avtale for å rekruttere og beholde fastleger 14/22

Ny organisering av Frisklivssentralen 15/22

06.04.22 Protokoll fra møtet 09.03.22 16/22

Bruk av Øya-fondet 17/22

Referatsaker
● Bestillingsoversikten 09.03.22

18/22

Orienteringer
● Frøya helsetun - orientering og omvisning v/ Ann Karin

Sæther og Kristin Grønskag
● Livsglede for eldre v/ Camilla Røstad og Rachel Tørum
● Brukerombud v/ Beathe S. Meland
● Badeland v/ Thomas Sandvik
● Flyktninger fra Ukraina v/ Beathe S. Meland
● Kommunale boliger

19/22

11.05.22 Protokoll fra møtet 06.04.22 20/22

Høring - bofellesskap Heia 2 21/22

Spørreskjema fra ABSOLUTT 22/22

Referatsaker
● Kartlegging kommunale boliger
● Invitasjon til å delta i Trøndelag eldreråd 19.05.22
● Møteprotokoll Trøndelag eldreråd 04.04.22

23/22

Orienteringer/Spørrerunde
● Status flyktninger
● Digital opplæring
● Brukerombud
● Spørrerunde - besvarte spørsmål

○ Ingen
● Spørrerunde - nye spørsmål

○ Ingen

24/22
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08.06.22 Protokoll fra møtet 11.05.22 25/22

Møteplan 2.halvår 2022 26/22

Referatsaker
● Trøndelag eldreråd - protokoll 19.05.22
● Trøndelag eldreråd - protokoll 20.05.22
● Trøndelag eldreråd - årskonferanse 2022
● Eldres dag 2022

27/22

Orienteringer/Spørrerunde
● Spørreundersøkelse ABSOLUTT
● Tilbakemelding fra Trøndelags eldrerådskonferanse 19.05.22

v/ Hans Ulrik Hammer
● Spørrerunde - besvarte spørsmål

○ Ingen
● Spørrerunde - nye spørsmål

○ Ingen

28/22

14.09.22 Protokoll fra møtet 08.06.22 29/22

Situasjonen for eldre pårørende 30/22

Referatsaker
● Nasjonal konferanse: Sammen for et aldersvennlig Norge
● Innspill fra Aldersvennlig Norge til kommunenes

samfunnsplaner
● Eldres dag 2022

31/22

Orienteringer/Spørrerunde
● Presentasjon av nytt brukerombud Sibel Spahiu
● NyBy - satsningsområde i Leve hele livet (St.meld 15)
● Årskonferanse for kommunale eldreråd Trøndelag, Steinkjer

07.-08.09.22
● 0-24: Orientering om møte 26/10 om forslag til

ressursgruppene
● Spørrerunde - besvarte spørsmål

○ Ingen
● Spørrerunde - nye spørsmål

○ Ingen

32/22

12.10.22 Protokoll fra møtet 14.09.22 33/22

Eldrepolitisk program 34/22

Situasjonen for eldre pårørende 35/22

Referatsaker
● CRPD-fagdag for kommunale råd 1/11-22
● FEB-bestillings rapport datert 14.09.22
● Møteprotokoll Trøndelag eldreråd 06.09.22
● Møteprotokoll Trøndelag eldreråd 26.09.22

36/22
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● Åpent brev fra Livsglede for eldre til eldrerådene

Orienteringer/Spørrerunde
● Presentasjon av 0-24 forslag til ressursgruppene
● Digital Leve hele livet - konferanse 16.11.22
● Sammen om et aldersvennlig Norge - konferanse 25.20.22
● Orientering fra brukerombudet
● Spørrerunde - besvarte spørsmål

○ Ingen
● Spørrerunde - nye spørsmål

○ Om tilbringertjenesten fra AtB blir brukt
○ Hva blir gjort for å holde HC-plasser ledig for

tiltenkt brukergruppe

37/22

03.11.22 Protokoll fra møte 12.10.22 38/22

Orienteringer/Spørrerunde
● BAM-orientering og omvisning
● CRPD-fagdag 01.11.22 - tilbakemelding
● 0-24 tilbakemelding fra møte 26/10
● Brukerombudets orientering
● Spørrerunde - besvarte spørsmål

○ Hva blir gjort for å holde HC-plasser ledig for tiltenkt
brukergruppe

○ (Spørsmål om tilbringertjenesten AtB - besvares
neste møte)

● Spørrerunde - nye spørsmål
○ Ingen

39/22

Budsjett og økonomiplan 2023-26 40/22

07.12.22 (Avlyst)

Sigbjørn Hellevik
FEB-leder
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 23/13    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
REFERATSAK  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
 
Møteplan 1. halvår 2023 
Møteprotokoll fra Trøndelag eldreråd 21. og 28.11.22 
 
 
Saksopplysning/ diskusjon 
 
Formannskapet er opptatt av åpenhet og innbyggernes tilgang til å høre og se politiske møter. 
Dette betyr at FSK at alle politiske møter blir streamet og lagt ut i etterkant av møtene. 
Rådet må selv ta en vurdering på dette.   
Det er også et ønske om at opptaket legges på hjemmesiden, samt at opptaket blir sporbart 
med tanke på saker som er behandlet. 
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E ld re rådet  2019-2023  

Møtepro toko l l  

 
 
Dato: 21.11.2022 kl. 10.00 
 Møteslutt klokka 13.40 
Sted: Møterom Kammerset, fylkets hus Steinkjer 
Møteleder: Egil Haugbjørg 

 
Til stede: Egil Haugbjørg 

Ann-Inger Leirtrø 
Kirsti Hamre Nilsen 
Rolf Inge Furuhaug 
Berit Kapelrud 
Sveinung Gundersen 
Aage Borrmann 
Ågot Glasø,møtte for Laila Roel 

  
 
Forfall:  Laila Roel 

Hildur Fallmyr 
  

 
For øvrig møtte: Sverre Vestvik, rådgiver økonomi, del av møtet 

Marit Moldjord, rådgiver organisasjon del av møtet 
Hanne Kongsvik, seksjonsleder, del av møte 

  
 
Protokollfører: Vegard Austmo 
  

 
 

SAKSLISTE   S ide  

44/22  Godkjenning av sakliste og møteinnkallelse 3 

45/22  Godkjenning av møteprotokoll, eldrerådets møte 26. september 
2022 

3 

46/22  Leders orientering 4 

47/22  Uttalelse til budsjett 2023 Eldrerådet 2023 5 

48/22  Økonomiplan 2023 - 2026 med budsjett 2023 5 

Trøndelagfylkeskommune
Trööndelagenfylhkentj'i"elte

E l d r e r å d e t 2 0 1 9 - 2 0 2 3

M ø t e p r o t o k o l l

21.11.2022 kl. 10.00
Møteslutt klokka 13.40

Sted: Møterom Kammerset, fylkets hus Steinkjer
Møteleder: Egil Haugbjørg

Dato:

Til stede: Egil Haugbjørg
Ann-Inger Leirtrø
Kirsti Hamre Nilsen
Rolf Inge Furuhaug
Berit Kapelrud
Sveinung Gundersen
Aage Borrmann
Ågot Glasø,møtte for Laila Roel

Forfall: Laila Roel
Hildur Fallmyr

For øvrig møtte: Sverre Vestvik, rådgiver økonomi, del av møtet
Marit Moldjord, rådgiver organisasjon del av møtet
Hanne Kongsvik, seksjonsleder, del av møte

Protokollfører: Vegard Austmo

S A K S L I S T E S i d e

44/22 Godkjenning av sakliste og møteinnkallelse

45/22 Godkjenning av møteprotokoll, eldrerådets møte 26. september
2022

46/22 Leders orientering

47/22 Uttalelse til budsjett 2023 Eldrerådet 2023

48/22 Økonomiplan 2023 - 2026 med budsjett 2023

3

3

4

5

5
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 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
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49/22  Orientering om generasjonskonferansen 13 

50/22  Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune 
2023 - 2026 

14 

51/22  Miljøpakkens handlingsprogram 2023-2026 14 

52/22  Tilskudd til regionale kultur og frivillighetsorganisasjoner - 
Sammenslåing av ordninger 

16 

53/22  Eldrepolitisk program 17 

54/22  Eventuelt 17 

Referatsaker 

30/22  Eldreråd Trøndelag - Møteprotokoll Råd for eldre og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 22.09.2022 

19 

31/22  Møteprotokoll råd for eldre - Midtre Gauldal kommune 19 

32/22  Møteprotokoll eldreråd 11.10.22, Nærøysund 19 

33/22  Møteprotokoll fra møtet i Sametingets eldreråd 7.-8. september 
2022 

19 

34/22  Protokoll fra møte i Eldrerådet 9.11.22 19 

Annet 

   
 
 
  

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte

49/22 Orientering om generasjonskonferansen 13

50/22 Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune 14
2023 - 2026

51/22 Miljøpakkens handlingsprogram 2023-2026 14

52/22 Tilskudd til regionale kultur og frivillighetsorganisasjoner - 16
Sammenslåing av ordninger

53/22 Eldrepolitisk program 17

54/22 Eventuelt 17

Referatsaker

30/22 Eldreråd Trøndelag - Møteprotokoll Råd for eldre og mennesker med 19
nedsatt funksjonsevne 22.09.2022

31/22 Møteprotokoll råd for eldre - Midtre Gauldal kommune 19

32/22 Møteprotokoll eldreråd 11.10.22, Nærøysund 19

33/22 Møteprotokoll fra møtet i Sametingets eldreråd 7.-8. september 19
2022

34/22 Protokoll fra møte i Eldrerådet 9.11.22 19

Annet
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 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
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Saker  t i l  behand l ing   

 
 

44/22  Godk jenn ing  av  sak l i s te  og  møte innka l l e l se  

 
Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  
Sakliste og møteinnkallelse godkjennes. 
 
Behandling 
 
 
Votering 
Fylkesdirektørens innstilling Enstemmig vedtatt 

 
 
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
Sakliste og møteinnkallelse godkjennes. 
 
 
[Lagre vedtak]  
 
 
 
 
 
 
 

45/22  Godk jenn ing  av  møtepro toko l l ,  e ld re rådets  
møte  26 .  sep tember  2022  

 
Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  
Møteprotokoll fra eldrerådets møte 26. september 2022 godkjennes. 
 
Behandling 
 
 
Votering 
Fylkesdirektørens innstilling Enstemmig vedtatt 

 
 

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte

S a k e r t i l b e h a n d l i n g

4 4 / 2 2 G o d k j e n n i n g av s a k l i s t e og m ø t e i n n k a l l e l s e

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak
Sakliste og møteinnkallelse godkjennes.

Behandling

Votering
I Fylkesdirektørens innstilling I Enstemmig vedtatt

F y l k e s d i r e k t ø r e n s i n n s t i l l i n g :
Sakliste og møteinnkallelse godkjennes.

[Lagre vedtak]

4 5 / 2 2 G o d k j e n n i n g av m ø t e p r o t o k o l l , e l d r e r å d e t s
m ø t e 2 6 . s e p t e m b e r 2 0 2 2

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak
Møteprotokoll fra eldrerådets møte 26. september 2022 godkjennes.

Behandling

Votering
I Fylkesdirektørens innstilling I Enstemmig vedtatt

side 3 av 19



  
 
 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
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Fylkesdirektørens innstilling: 
Møteprotokoll fra eldrerådets møte 26. september 2022 godkjennes.  
 
 
[Lagre vedtak]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46/22  Leders  o r i en te r ing  

 
Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  
Eldrerådet tar leders orientering til orientering. 
 
Behandling 
Leder orienterte om styringsgruppa «leve hele livet», møte på Stjørdal 1. desember. 
Fått flere henvendelser om at flere kommuner vurderer å slå sammen eldreråd og råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.  
Reaksjoner på endringer av fastlegeordninga. 
Spenning knytta til innføring av helseplattformen. 
 
Kirsti Hamre Nilsen og Ann Inger Leitrø orienterte om møte i ungdommens fylkesting. 
 
Votering 
Fylkesdirektørens innstilling Enstemmig vedtatt 

 
 
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
Eldrerådet tar leders orientering til orientering. 
 
[Lagre vedtak]  
 
 
 
 
 
 

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte

F y l k e s d i r e k t ø r e n s i n n s t i l l i n g :
Møteprotokoll fra eldrerådets møte 26. september 2022 godkjennes.

[Lagre vedtak]

4 6 / 2 2 L e d e r s o r i e n t e r i n g

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak
Eldrerådet tar leders orientering til orientering.

Behandling
Leder orienterte om styringsgruppa «leve hele livet», møte på Stjørdal 1. desember.
Fått flere henvendelser om at flere kommuner vurderer å slå sammen eldreråd og råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Reaksjoner på endringer av fastlegeordninga.
Spenning knytta til innføring av helseplattformen.

Kirsti Hamre Nilsen og Ann Inger Leitrø orienterte om møte i ungdommens fylkesting.

Votering
I Fylkesdirektørens innstilling I Enstemmig vedtatt

F y l k e s d i r e k t ø r e n s i n n s t i l l i n g :
Eldrerådet tar leders orientering til orientering.

[Lagre vedtak]
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 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
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47/22  Ut ta le l se  t i l  buds je t t  2023  E ld re rådet  2023  

 
Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  
1. Budsjettrammen 2023 for eldrerådet Trøndelag foreslås satt til kr 450.000,-.  
2. Saken legges fram for forretningsutvalget i forbindelse med deres behandling av 

detaljert budsjett for politiske organer for 2023. 
 
 
Behandling 
 
 
Votering 
Fylkesdirektørens innstilling Enstemmig vedtatt 

 
 
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
1. Budsjettrammen 2023 for eldrerådet Trøndelag foreslås satt til kr 450.000,-.  
2. Saken legges fram for forretningsutvalget i forbindelse med deres behandling av 

detaljert budsjett for politiske organer for 2023. 
 
 
 
 
[Lagre vedtak]  
 
 
 
 
 
 
 

48/22  Økonomip lan  2023  -  2026  med  buds je t t  2023  

 
Eldrerådet 2019-2023 sin uttalelse  

1. Eldrerådet støtter fylkesdirektørens innstilling med følgende merknader: 
Eldrerådet i Trøndelag vil gi uttrykk for at dokumentet er meget tydelig på hvilke 
utfordringer vår fylkeskommune står  overfor i årene framover. 
Eldrerådet er enig i at vi ikke kan forvente at alle kan løses samtidig, og i tilfelle 
dette skal endres vesentlig, må man ha betydelige økninger av overføring fra 

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte

4 7 / 2 2 U t t a l e l s e t i l b u d s j e t t 2 0 2 3 E l d r e r å d e t 2 0 2 3

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak
1. Budsjettrammen 2023 for eldrerådet Trøndelag foreslås satt ti l kr 450.000,-.
2. Saken legges fram for forretningsutvalget i forbindelse med deres behandling av

detaljert budsjett for politiske organer for 2023.

Behandling

Votering
I Fylkesdirektørens innstilling I Enstemmig vedtatt

F y l k e s d i r e k t ø r e n s i n n s t i l l i n g :
1. Budsjettrammen 2023 for eldrerådet Trøndelag foreslås satt ti l kr 450.000,-.
2. Saken legges fram for forretningsutvalget i forbindelse med deres behandling av

detaljert budsjett for politiske organer for 2023.

[Lagre vedtak]

4 8 / 2 2 Ø k o n o m i p l a n 2 0 2 3 - 2 0 2 6 m e d b u d s j e t t 2 0 2 3

Eldrerådet 2019-2023 sin uttalelse
1. Eldrerådet støtter fylkesdirektørens innstilling med følgende merknader:

Eldrerådet i Trøndelag vil gi uttrykk for at dokumentet er meget tydelig på hvilke
utfordringer vår fylkeskommune står overfor i årene framover.
Eldrerådet er enig i at vi ikke kan forvente at alle kan løses samtidig, og i tilfelle
dette skal endres vesentlig, må man ha betydelige økninger av overføring fra
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 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
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Staten gjennom rammebevilgninger og øremerkede midler f.eks.  til  vedlikehold 
av fylkesveiene, trafikksikkerhetstiltak, utbedring/fornying av brusystemer, 
ferjeleier osv. 

2. Eldrerådet støtter forslaget om å beholde den spredte skolestrukturen på 
videregående nivå. 
Den desentraliserte strukturen er en forutsetning for å opprettholde bosetting og 
videre næringsaktivitet i hele fylket. 
Disse skolene bringer også med seg utviklingsmiljøer og mange 
kompetansearbeidsplasser i distriktene. 
 
Men den desentraliserte strukturen må balanseres opp mot ressursbehovet til de 
større kombinerte skolene i bynære strøk. Det betyr i praksis at 
ressursberegningsmodellen for slike skoler med kompleks elevmasse  må  
vurderes på nytt. 
 
De eldres rike og omfattende kompetanse bør kunne trekkes aktivt inn i 
opplæringa av fagarbeidere og ulike spesialiseringer. Vi ber om at 
fylkeskommunen snarest setter igang et arbeid med sikte på å finne praktiske 
ordninger  for dette 
 
Eldrerådet foreslår at de videregående skolene får større ansvar for å gi våre nye 
landsmenn raskere godkjenning av sin kompetanse de bringer med seg, gjennom 
et system  av lærearbeidsplasser.  

 
Eldrerådet foreslår at de videregående skolene kan tildeles større ansvar for 
norskopplæring og samfunnsopplæring for voksne asylsøkere, flyktninger og 
annen tilflytting av arbeidskraft m.v. 
  
Man må påregne at vårt land vil  stadig  ta imot  flere innvandrere for bl.a. å 
dekke vårt behov for arbeidskraft, men også på grunn av sosial uro  og 
krigssituasjoner ute i verden. Vi viser til situasjonen innen forskjellige helsefag 
som eksempel.  
Fylkeskommunen må intensivere  sitt samarbeid med primærkommunene og 
næringslivet for å fremskaffe flere lærlingeplasser bl.a. for å unngå at mange 
faller utenfor arbeidslivet. 
De eldres rike og omfattende kompetanse bør kunne trekkes inn i den aktive 
opplæringa av fagarbeidere og ulike spesialiseringer. Vi oppfordrer 
fylkeskommunen snarest til å sette i gang arbeid  med å finne praktiske 
ordminger for dette. 

3. Eldrerådet vil understreke behovet for å opprettholde og fornye kollektivtilbudet i 
distriktene dersom man vil oppnå at bosettinga opprettholdes og at alle 
innbyggere – uansett alder – får tilfredsstillende tilbud. 
Eldrerådet støtter derfor forslag om en kritisk gjennomgang av dagens 
anbudssystem. Ved siste endring ble taxinæringen den store taperen i bl.a. 
distriktene. 
 
Før nye anbud blir lagt ut , må man se på mulighetene for å samordne tilbudene 
bedre – gjerne i nært samarbeid med næringen og de ansatte i denne næringen. 

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte

Staten gjennom rammebevilgninger og øremerkede midler f.eks. til vedlikehold
av fylkesveiene, trafikksikkerhetstiltak, utbedring/fornying av brusystemer,
ferjeleier osv.

2. Eldrerådet støtter forslaget om å beholde den spredte skolestrukturen på
videregående nivå.
Den desentraliserte strukturen er en forutsetning for å opprettholde bosetting og
videre næringsaktivitet i hele fylket.
Disse skolene bringer også med seg utviklingsmiljøer og mange
kompetansearbeidsplasser i distriktene.

Men den desentraliserte strukturen må balanseres opp mot ressursbehovet til de
større kombinerte skolene i bynære strøk. Det betyr i praksis at

0ressursberegningsmodellen for slike skoler med kompleks elevmasse ma
vurderes på nytt.

De eldres rike og omfattende kompetanse bør kunne trekkes aktivt inn i
opplæringa av fagarbeidere og ulike spesialiseringer. Vi ber om at
fylkeskommunen snarest setter igang et arbeid med sikte på å finne praktiske
ordninger for dette

Eldrerådet foreslår at de videregående skolene får større ansvar for å gi våre nye
landsmenn raskere godkjenning av sin kompetanse de bringer med seg, gjennom
et system av lærearbeidsplasser.

Eldrerådet foreslår at de videregående skolene kan tildeles større ansvar for
norskopplæring og samfunnsopplæring for voksne asylsøkere, flyktninger og
annen tilflytting av arbeidskraft m.v.

Man må påregne at vårt land vil stadig ta imot flere innvandrere for bl.a. å
dekke vårt behov for arbeidskraft, men også på grunn av sosial uro og
krigssituasjoner ute i verden. Vi viser til situasjonen innen forskjellige helsefag
som eksempel.
Fylkeskommunen må intensivere sitt samarbeid med primærkommunene og
næringslivet for å fremskaffe flere lærlingeplasser bl.a. for å unngå at mange
faller utenfor arbeidslivet.
De eldres rike og omfattende kompetanse bør kunne trekkes inn i den aktive
opplæringa av fagarbeidere og ulike spesialiseringer. Vi oppfordrer
fylkeskommunen snarest til å sette i gang arbeid med å finne praktiske
ordminger for dette.

3. Eldrerådet vil understreke behovet for å opprettholde og fornye kollektivtilbudet i
distriktene dersom man vil oppnå at bosettinga opprettholdes og at alle
innbyggere - uansett alder - får tilfredsstillende tilbud.
Eldrerådet støtter derfor forslag om en kritisk gjennomgang av dagens
anbudssystem. Ved siste endring ble taxinæringen den store taperen i bl.a.
distriktene.

Før nye anbud blir lagt ut , må man se på mulighetene for å samordne tilbudene
bedre - gjerne i nært samarbeid med næringen og de ansatte i denne næringen.
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F.eks. må man forsøke å samle anbudene for skolekjøring, pasientreiser og 
bestillingsskyss slik at utøverne kan sikres en trygg og forutsigbar inntjening på 
sin virksomhet. 
Dette står ikke i motsetning til å styrke buss- og togtrafikken i 
Trondheimområdet. 
En svekkelse av buss- og togtilbudet  i Trondheimsområdet vil gå på bekostning 
av planlagt reduksjon av privatbilismen.  Eldrerådet vil styrke kollektivtilbudet 
bl.a. ved å redusere alle unødvendige omstigninger og bytter av buss. 
 
Eldrerådet støtter den igangsatte gjennomgangen av TT-kortordningen slik at den 
er forutsigbar, og at den blir praktisert mest mulig likt i hele fylket. 
 
Eldrerådet mener man må samordne tilbudene slik  at overganger fra båt, bil, 
buss, ferjer, tog m.v. (Man opplever nå at  f. eks. tog går fra stasjonene ett 
minutt før korresponderende buss fra distriktet kommer inn på stasjonen). 
Eldrerådet vil videre oppfordre til bedre bekjentgjøring av tilbudene. For mange 
brukere er det ikke lett å finne fram på nettet og på ruteoppslag som er skrevet 
med meget liten skrift. 
Vi vil også be om at man bekjentgjør bedre når skolebussene til og fra tettstedene 
er innstilt p.g.a. skoleferier o.l. (Det er ikke alle reisende som har naturlig tilgang 
til skoleruta.) 

4. Eldrerådet  sier seg godt fornøyd med satsinga på kulturtiltak i alle deler av fylket. 
Vi ser behovet for å forsterke samarbeidet med alle typer lag og organisasjoner. 
Målrettede og økte tilskuddsmuligheter  samt god rådgiving er etter vår mening et 
hendig virkemiddel. 
Eldrerådet er takknemlig for at bevilgningene gjennom Den kulturelle 
Spaserstokken videreføres overfor alle kommuner. 
Eldrerådet støtter tanken om at folkebibliotekene skal bygges opp til 
kompetansesentra innen digitalisering, informasjon og kultur. 
Eldrerådet etterlyser imidlertid større engasjement både i kommunene og 
fylkeskommunen for å bevare og videreutvikle den sørsamiske kulturen. Videre 
må folkebibliotekene og skolebibliotekene ta større ansvar for at vi blir mer og 
mer et flerkulturelt samfunn. 
Eldrerådet vil videreutvikle samarbeidet med de samiske sentrene på Røros og 
Snåså m.fl. 
 
Eldrerådet vil også understreke at kultur er mye mer enn idrettssatsing i alle deler 
av fylket. 
 
Eldrerådet vil gjerne ha tilgang til en snarlig og forutsigbar plan for kultursatsinga 
i forbindelse med Tusenårsjubileet i 2030. 
Dette kan utvikles til en mye bredere plattform enn Stiklestad  og Nidaros. 
 

5. Eldrerådet er glad for satsinga på Folkehelsetilbudet i nært samarbeid med 
Folkehelsealliansen m.f. Fylkeskommunen bør aktivt støtte utvikling og 
informasjon omkring ABC-metoden innenfor det psykiske helsetilbudet m.m. 
 
Eldrerådet mener at fylkeskommunen aktivt må støtte de videre HUNT-
undersøkelsene som er foreslått. Disse undersøkelsene gir verdifull informasjon 
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F.eks. må man forsøke å samle anbudene for skolekjøring, pasientreiser og
bestillingsskyss slik at utøverne kan sikres en trygg og forutsigbar inntjening på
sin virksomhet.
Dette står ikke i motsetning til å styrke buss- og togtrafikken i
Trondheimområdet.
En svekkelse av buss- og togtilbudet i Trondheimsområdet vil gå på bekostning
av planlagt reduksjon av privatbilismen. Eldrerådet vil styrke kollektivtilbudet
bl.a. ved å redusere alle unødvendige omstigninger og bytter av buss.

Eldrerådet støtter den igangsatte gjennomgangen av TT-kortordningen slik at den
er forutsigbar, og at den blir praktisert mest mulig likt i hele fylket.

Eldrerådet mener man må samordne tilbudene slik at overganger fra båt, bil,
buss, ferjer, tog m.v. (Man opplever nå at f. eks. tog går fra stasjonene ett
minutt før korresponderende buss fra distriktet kommer inn på stasjonen).
Eldrerådet vil videre oppfordre til bedre bekjentgjøring av tilbudene. For mange
brukere er det ikke lett å finne fram på nettet og på ruteoppslag som er skrevet
med meget liten skrift.
Vi vil også be om at man bekjentgjør bedre når skolebussene til og fra tettstedene
er innstilt p.g.a. skoleferier o.l. (Det er ikke alle reisende som har naturlig tilgang
til skoleruta.)

4. Eldrerådet sier seg godt fornøyd med satsinga på kulturtiltak i alle deler av fylket.
Vi ser behovet for å forsterke samarbeidet med alle typer lag og organisasjoner.
Målrettede og økte tilskuddsmuligheter samt god rådgiving er etter vår mening et
hendig virkemiddel.
Eldrerådet er takknemlig for at bevilgningene gjennom Den kulturelle
Spaserstokken videreføres overfor alle kommuner.
Eldrerådet støtter tanken om at folkebibliotekene skal bygges opp til
kompetansesentra innen digitalisering, informasjon og kultur.
Eldrerådet etterlyser imidlertid større engasjement både i kommunene og
fylkeskommunen for å bevare og videreutvikle den sørsamiske kulturen. Videre
må folkebibliotekene og skolebibliotekene ta større ansvar for at vi blir mer og
mer et flerkulturelt samfunn.
Eldrerådet vil videreutvikle samarbeidet med de samiske sentrene på Røros og
Snåså m.fl.

Eldrerådet vil også understreke at kultur er mye mer enn idrettssatsing i alle deler
av fylket.

Eldrerådet vil gjerne ha tilgang til en snarlig og forutsigbar plan for kultursatsinga
i forbindelse med Tusenårsjubileet i 2030.
Dette kan utvikles til en mye bredere plattform enn Stiklestad og Nidaros.

5. Eldrerådet er glad for satsinga på Folkehelsetilbudet i nært samarbeid med
Folkehelsealliansen m.f. Fylkeskommunen bør aktivt støtte utvikling og
informasjon omkring ABC-metoden innenfor det psykiske helsetilbudet m.m.

Eldrerådet mener at fylkeskommunen aktivt må støtte de videre HUNT-
undersøkelsene som er foreslått. Disse undersøkelsene gir verdifull informasjon
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for fylkeskommunens egne innbyggere, for landets innbyggere og for verden 
forøvrig. 
 
Til sist vil eldrerådet rette oppmerksomheten mot fylkeskommunens ansvar for 
tannhelsetilbudet i fylket. 
Det må settes inn effektive tiltak for å fremme tannlegedekningen i alle deler av 
fylket. 
Kanskje bør man utrede støttetiltak til de som tar slik utdanning i Norge eller 
utlandet mot en plikttjeneste i distriktene etter endt utdanning?  Dårlig 
tannlegedekning går ut over de mest sårbare pasientene som eldre og kronisk 
syke. 
Dårlig tannhelse medfører ofte dårlig helse hos mange eldre. 
Eldrerådet støtter bl.a. Pensjonistforbundets krav om at frikortordningen for 
tannpleie bør omfatte alle over alle over 67 år i første omgang. 

 
 
Behandling/forslag 
Egil Haugbjørg, omforent forslag: 
 
1. Eldrerådet i Trøndelag vil gi uttrykk for at dokumentet er meget tydelig på hvilke 
utfordringer vår fylkeskommune står  overfor i årene framover. 
Eldrerådet er enig i at vi ikke kan forvente at alle kan løses samtidig, og i tilfelle dette 
skal endres vesentlig, må man ha betydelige økninger av overføring fra Staten gjennom 
rammebevilgninger og øremerkede midler f.eks.  til  vedlikehold av fylkesveiene, 
trafikksikkerhetstiltak, utbedring/fornying av brusystemer, ferjeleier osv. 
2. Eldrerådet støtter forslaget om å beholde den spredte skolestrukturen på vidg. 
nivå. 
Den desentraliserte strukturen er en forutsetning for å opprettholde bosetting og videre 
næringsaktivitet i hele fylket. 
Disse skolene bringer også med seg utviklingsmiljøer og mange 
kompetansearbeidsplasser i distriktene. 
 
Men den desentraliserte strukturen må balanseres opp mot ressursbehovet til de større 
kombinerte skolene i bynære strøk. Det betyr i praksis at ressursberegningsmodellen for 
slike skoler med kompleks elevmasse  må  vurderes på nytt. 
 
De eldres rike og omfattende kompetanse bør kunne trekkes aktivt inn i opplæringa av 
fagarbeidere og ulike spesialiseringer. Vi ber om at fylkeskommunen snarest setter igang 
et arbeid med sikte på å finne praktiske ordninger  for dette 
Eldrerådet foreslår at de videregående skolene får større ansvar for å gi våre nye 
landsmenn raskere godkjenning av sin kompetanse de bringer med seg, gjennom et 
system  av lærearbeidsplasser.  
 
Eldrerådet foreslår at de videregående skolene kan tildeles større ansvar for 
norskopplæring og samfunnsopplæring for voksne asylsøkere, flyktninger og annen 
tilflytting av arbeidskraft m.v. 
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for fylkeskommunens egne innbyggere, for landets innbyggere og for verden
forøvrig.

Til sist vil eldrerådet rette oppmerksomheten mot fylkeskommunens ansvar for
tannhelsetilbudet i fylket.
Det må settes inn effektive tiltak for å fremme tannlegedekningen i alle deler av
fylket.
Kanskje bør man utrede støttetiltak til de som tar slik utdanning i Norge eller
utlandet mot en plikttjeneste i distriktene etter endt utdanning? Dårlig
tannlegedekning går ut over de mest sårbare pasientene som eldre og kronisk
syke.
Dårlig tannhelse medfører ofte dårlig helse hos mange eldre.
Eldrerådet støtter bl.a. Pensjonistforbundets krav om at frikortordningen for
tannpleie bør omfatte alle over alle over 67 år i første omgang.

Behandling/forslag
Egil Haugbjørg, omforent forslag:

1. Eldrerådet i Trøndelag vil gi uttrykk for at dokumentet er meget tydelig på hvilke
utfordringer vår fylkeskommune står overfor i årene framover.
Eldrerådet er enig i at vi ikke kan forvente at alle kan løses samtidig, og i tilfelle dette
skal endres vesentlig, må man ha betydelige økninger av overføring fra Staten gjennom
rammebevilgninger og øremerkede midler f.eks. til vedlikehold av fylkesveiene,
trafikksikkerhetstiltak, utbedring/fornying av brusystemer, ferjeleier osv.
2. Eldrerådet støtter forslaget om å beholde den spredte skolestrukturen på vidg.

. 0niva.
Den desentraliserte strukturen er en forutsetning for å opprettholde bosetting og videre
næringsaktivitet i hele fylket.
Disse skolene bringer også med seg utviklingsmiljøer og mange
kompetansearbeidsplasser i distriktene.

Men den desentraliserte strukturen må balanseres opp mot ressursbehovet til de større
kombinerte skolene i bynære strøk. Det betyr i praksis at ressursberegningsmodellen for
slike skoler med kompleks elevmasse må vurderes på nytt.

De eldres rike og omfattende kompetanse bør kunne trekkes aktivt inn i opplæringa av
fagarbeidere og ulike spesialiseringer. Vi ber om at fylkeskommunen snarest setter igang
et arbeid med sikte på å finne praktiske ordninger for dette
Eldrerådet foreslår at de videregående skolene får større ansvar for å gi våre nye
landsmenn raskere godkjenning av sin kompetanse de bringer med seg, gjennom et
system av lærearbeidsplasser.

Eldrerådet foreslår at de videregående skolene kan tildeles større ansvar for
norskopplæring og samfunnsopplæring for voksne asylsøkere, flyktninger og annen
tilflytting av arbeidskraft m.v.
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Man må påregne at vårt land vil  stadig  ta imot  flere innvandrere for bl.a. å dekke vårt 
behov for arbeidskraft, men også på grunn av sosial uro  og krigssituasjoner ute i 
verden. Vi viser til situasjonen innen forskjellige helsefag som eksempel.  
Fylkeskommunen må intensivere  sitt samarbeid med primærkommunene og 
næringslivet for å fremskaffe flere lærlingeplasser bl.a. for å unngå at mange faller 
utenfor arbeidslivet. 
De eldres rike og omfattende kompetanse bør kunne trekkes inn i den aktive opplæringa 
av fagarbeidere og ulike spesialiseringer. Vi oppfordrer fylkeskommunen snarest til å 
sette i gang arbeid  med å finne praktiske ordminger for dette. 
3. Eldrerådet vil understreke behovet for å opprettholde og fornye kollektivtilbudet i 
distriktene dersom man vil oppnå at bosettinga opprettholdes og at alle innbyggere – 
uansett alder – får tilfredsstillende tilbud. 
Eldrerådet støtter derfor forslag om en kritisk gjennomgang av dagens anbudssystem. 
Ved siste endring ble taxinæringen den store taperen i bl.a. distriktene. 
 
Før nye anbud blir lagt ut , må man se på mulighetene for å samordne tilbudene bedre – 
gjerne i nært samarbeid med næringen og de ansatte i denne næringen. 
F.eks. må man forsøke å samle anbudene for skolekjøring, pasientreiser og 
bestillingsskyss slik at utøverne kan sikres en trygg og forutsigbar inntjening på sin 
virksomhet. 
Dette står ikke i motsetning til å styrke buss- og togtrafikken i Trondheimområdet. 
En svekkelse av buss- og togtilbudet  i Trondheimsområdet vil gå på bekostning av 
planlagt reduksjon av privatbilismen.  Eldrerådet vil styrke kollektivtilbudet bl.a. ved å 
redusere alle unødvendige omstigninger og bytter av buss. 
 
Eldrerådet støtter den igangsatte gjennomgangen av TT-kortordningen slik at den er 
forutsigbar, og at den blir praktisert mest mulig likt i hele fylket. 
 
Eldrerådet mener man må samordne tilbudene slik  at overganger fra båt, bil, buss, 
ferjer, tog m.v. (Man opplever nå at  f. eks. tog går fra stasjonene ett minutt før 
korresponderende buss fra distriktet kommer inn på stasjonen). Eldrerådet vil videre 
oppfordre til bedre bekjentgjøring av tilbudene. For mange brukere er det ikke lett å 
finne fram på nettet og på ruteoppslag som er skrevet med meget liten skrift. 
Vi vil også be om at man bekjentgjør bedre når skolebussene til og fra tettstedene er 
innstilt p.g.a. skoleferier o.l. (Det er ikke alle reisende som har naturlig tilgang til 
skoleruta.) 
4. Eldrerådet  sier seg godt fornøyd med satsinga på kulturtiltak i alle deler av fylket. 
Vi ser behovet for å forsterke samarbeidet med alle typer lag og organisasjoner. 
Målrettede og økte tilskuddsmuligheter  samt god rådgiving er etter vår mening et 
hendig virkemiddel. 
Eldrerådet er takknemlig for at bevilgningene gjennom Den kulturelle Spaserstokken 
videreføres overfor alle kommuner. 
Eldrerådet støtter tanken om at folkebibliotekene skal bygges opp til kompetansesentra 
innen digitalisering, informasjon og kultur. 
Eldrerådet etterlyser imidlertid større engasjement både i kommunene og 
fylkeskommunen for å bevare og videreutvikle den sørsamiske kulturen. Videre må 
folkebibliotekene og skolebibliotekene ta større ansvar for at vi blir mer og mer et 
flerkulturelt samfunn. 
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Man må påregne at vårt land vil stadig ta imot flere innvandrere for bl.a. å dekke vårt
behov for arbeidskraft, men også på grunn av sosial uro og krigssituasjoner ute i
verden. Vi viser til situasjonen innen forskjellige helsefag som eksempel.
Fylkeskommunen må intensivere sitt samarbeid med primærkommunene og
næringslivet for å fremskaffe flere lærlingeplasser bl.a. for å unngå at mange faller
utenfor arbeidslivet.
De eldres rike og omfattende kompetanse bør kunne trekkes inn i den aktive opplæringa
av fagarbeidere og ulike spesialiseringer. Vi oppfordrer fylkeskommunen snarest til å
sette i gang arbeid med å finne praktiske ordminger for dette.
3. Eldrerådet vil understreke behovet for å opprettholde og fornye kollektivtilbudet i
distriktene dersom man vil oppnå at bosettinga opprettholdes og at alle innbyggere -
uansett alder - får tilfredsstillende tilbud.
Eldrerådet støtter derfor forslag om en kritisk gjennomgang av dagens anbudssystem.
Ved siste endring ble taxinæringen den store taperen i bl.a. distriktene.

Før nye anbud blir lagt ut , må man se på mulighetene for å samordne tilbudene bedre -
gjerne i nært samarbeid med næringen og de ansatte i denne næringen.
F.eks. må man forsøke å samle anbudene for skolekjøring, pasientreiser og
bestillingsskyss slik at utøverne kan sikres en trygg og forutsigbar inntjening på sin
virksomhet.
Dette står ikke i motsetning til å styrke buss- og togtrafikken i Trondheimområdet.
En svekkelse av buss- og togtilbudet i Trondheimsområdet vil gå på bekostning av
planlagt reduksjon av privatbilismen. Eldrerådet vil styrke kollektivtilbudet bl.a. ved å
redusere alle unødvendige omstigninger og bytter av buss.

Eldrerådet støtter den igangsatte gjennomgangen av TT-kortordningen slik at den er
forutsigbar, og at den blir praktisert mest mulig likt i hele fylket.

Eldrerådet mener man må samordne tilbudene slik at overganger fra båt, bil, buss,
ferjer, tog m.v. (Man opplever nå at f. eks. tog går fra stasjonene ett minutt før
korresponderende buss fra distriktet kommer inn på stasjonen). Eldrerådet vil videre
oppfordre til bedre bekjentgjøring av tilbudene. For mange brukere er det ikke lett å
finne fram på nettet og på ruteoppslag som er skrevet med meget liten skrift.
Vi vil også be om at man bekjentgjør bedre når skolebussene til og fra tettstedene er
innstilt p.g.a. skoleferier o.l. (Det er ikke alle reisende som har naturlig tilgang til
skoleruta.)
4. Eldrerådet sier seg godt fornøyd med satsinga på kulturtiltak i alle deler av fylket.
Vi ser behovet for å forsterke samarbeidet med alle typer lag og organisasjoner.
Målrettede og økte tilskuddsmuligheter samt god rådgiving er etter vår mening et
hendig virkemiddel.
Eldrerådet er takknemlig for at bevilgningene gjennom Den kulturelle Spaserstokken
videreføres overfor alle kommuner.
Eldrerådet støtter tanken om at folkebibliotekene skal bygges opp til kompetansesentra
innen digitalisering, informasjon og kultur.
Eldrerådet etterlyser imidlertid større engasjement både i kommunene og
fylkeskommunen for å bevare og videreutvikle den sørsamiske kulturen. Videre må
folkebibliotekene og skolebibliotekene ta større ansvar for at vi blir mer og mer et
flerkulturelt samfunn.
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Eldrerådet vil videreutvikle samarbeidet med de samiske sentrene på Røros og Snåså 
m.fl. 
 
Eldrerådet vil også understreke at kultur er mye mer enn idrettssatsing i alle deler av 
fylket. 
 
Eldrerådet vil gjerne ha tilgang til en snarlig og forutsigbar plan for kultursatsinga i 
forbindelse med Tusenårsjubileet i 2030. 
Dette kan utvikles til en mye bredere plattform enn Stiklestad  og Nidaros. 
 
5. Eldrerådet er glad for satsinga på Folkehelsetilbudet i nært samarbeid med 
Folkehelsealliansen m.f. Fylkeskommunen bør aktivt støtte utvikling og informasjon 
omkring ABC-metoden innenfor det psykiske helsetilbudet m.m. 
 
Eldrerådet mener at fylkeskommunen aktivt må støtte de videre HUNT-undersøkelsene 
som er foreslått. Disse undersøkelsene gir verdifull informasjon for fylkeskommunens 
egne innbyggere, for landets innbyggere og for verden forøvrig. 
 
Til sist vil eldrerådet rette oppmerksomheten mot fylkeskommunens ansvar for 
tannhelsetilbudet i fylket. 
Det må settes inn effektive tiltak for å fremme tannlegedekningen i alle deler av fylket. 
Kanskje bør man utrede støttetiltak til de som tar slik utdanning i Norge eller utlandet 
mot en plikttjeneste i distriktene etter endt utdanning?  Dårlig tannlegedekning går ut 
over de mest sårbare pasientene som eldre og kronisk syke. 
Dårlig tannhelse medfører ofte dårlig helse hos mange eldre. 
Eldrerådet støtter bl.a. Pensjonistforbundets krav om at frikortordningen for tannpleie 
bør omfatte alle over alle over 67 år i første omgang. 
 
Votering 
Fylkesdirektørens innstilling Enstemmig vedtatt 
Omforent forslag Enstemmig vedtatt 

 
 
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
Fylkesdirektørens innstilling: 

1. Fylkestinget vedtar det framlagte forslaget til økonomiplan 2023-2026 med 
budsjett for 2023, med de endringer som er beskrevet i dette saksframlegget. 
Forslag til økonomiplan med budsjett består av drifts- og investeringsbudsjett for 
2023-2026 og forslag til økonomiplan for kontrollarbeidet 2023-2026, med 
budsjett for 2023. 
 

2. De finansielle målene er styrende for den langsiktige styringen av 
fylkeskommunens økonomi, jf. kommuneloven § 14-2, pkt. c og 
økonomiplandokumentets kapittel 2.7 

• Netto driftsresultat 4 % 
• Gjeldsgrad 113 % 
• Disposisjonsfond 8 % 

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte

Eldrerådet vil videreutvikle samarbeidet med de samiske sentrene på Røros og Snåså
m.fl.

Eldrerådet vil også understreke at kultur er mye mer enn idrettssatsing i alle deler av
fylket.

Eldrerådet vil gjerne ha tilgang til en snarlig og forutsigbar plan for kultursatsinga i
forbindelse med Tusenårsjubileet i 2030.
Dette kan utvikles til en mye bredere plattform enn Stiklestad og Nidaros.

5. Eldrerådet er glad for satsinga på Folkehelsetilbudet i nært samarbeid med
Folkehelsealliansen m.f. Fylkeskommunen bør aktivt støtte utvikling og informasjon
omkring ABC-metoden innenfor det psykiske helsetilbudet m.m.

Eldrerådet mener at fylkeskommunen aktivt må støtte de videre HUNT-undersøkelsene
som er foreslått. Disse undersøkelsene gir verdifull informasjon for fylkeskommunens
egne innbyggere, for landets innbyggere og for verden forøvrig.

Til sist vil eldrerådet rette oppmerksomheten mot fylkeskommunens ansvar for
tannhelsetilbudet i fylket.
Det må settes inn effektive tiltak for å fremme tannlegedekningen i alle deler av fylket.
Kanskje bør man utrede støttetiltak til de som tar slik utdanning i Norge eller utlandet
mot en plikttjeneste i distriktene etter endt utdanning? Dårlig tannlegedekning går ut
over de mest sårbare pasientene som eldre og kronisk syke.
Dårlig tannhelse medfører ofte dårlig helse hos mange eldre.
Eldrerådet støtter bl.a. Pensjonistforbundets krav om at frikortordningen for tannpleie
bør omfatte alle over alle over 67 år i første omgang.

Votering
F lkesdirektørens innstillin Enstemmi vedtatt
Omforent forslag Enstemmig vedtatt

F y l k e s d i r e k t ø r e n s i n n s t i l l i n g :
Fylkesdirektørens innstilling:

1. Fylkestinget vedtar det framlagte forslaget til økonomiplan 2023-2026 med
budsjett for 2023, med de endringer som er beskrevet i dette saksframlegget.
Forslag til økonomiplan med budsjett består av drifts- og investeringsbudsjett for
2023-2026 og forslag til økonomiplan for kontrollarbeidet 2023-2026, med
budsjett for 2023.

2. De finansielle målene er styrende for den langsiktige styringen av
fylkeskommunens økonomi, jf. kommuneloven § 14-2, pkt. c og
økonomiplandokumentets kapittel 2.7

• Netto driftsresultat 4 %
• Gjeldsgrad 113 %
• Disposisjonsfond 8 %

side 10 av 19



  
 
 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
  

side 11 av 19 

 
3. Fylkestinget vedtar, med hjemmel skatteloven, en sats for inntektsskatt til 

Trøndelag fylkeskommune på 2,45 % av skattbar inntekt for personlige 
skatteytere og dødsboer. Hvis Stortinget vedtar en annen maksimalsats for 2023 
gjøres denne gjeldende. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Fylkestinget vedtar følgende rammer for driftsbudsjettet: 
 
Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 

 
 
Bevilgningsoversikt avdelinger 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 
2021

Opprinnelig 
budsjett 

2022

Budsjett 
2023

Økonomiplan 
2024

Økonomiplan 
2025

Økonomiplan 
2026

Generelle driftsinntekter
Rammetilskudd -4 268 745 -4 053 895 -4 459 455 -4 490 392 -4 497 199 -4 486 428
Inntekts- og formuesskatt -3 164 642 -3 061 568 -3 192 987 -3 194 739 -3 195 325 -3 195 027
Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0
Andre generelle driftsinntekter -48 556 -30 000 -45 100 -42 300 -34 100 -27 050
Sum generelle driftsinntekter -7 481 943 -7 145 463 -7 697 542 -7 727 431 -7 726 624 -7 708 505

Netto driftsutgifter
Sum bevilgninger drift, netto 6 445 896 6 428 544 6 832 713 6 717 540 6 702 462 6 724 012
Avskrivninger 727 083 0 0 0 0 0
Sum netto driftsutgifter 7 172 980 6 428 544 6 832 713 6 717 540 6 702 462 6 724 012

Brutto driftsresultat -308 963 -716 919 -864 829 -1 009 891 -1 024 162 -984 493

Finansinntekter/Finansutgifter
Renteinntekter -39 204 -29 442 -43 828 -44 568 -39 443 -39 443
Utbytter -1 625 -1 623 -1 623 -1 623 -1 623 -1 623
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -2 955 0 0 0 0 0
Renteutgifter 192 276 270 988 443 107 484 335 495 500 515 392
Avdrag på lån 438 442 444 140 456 358 476 860 479 441 505 470
Netto finansutgifter 586 934 684 063 854 014 915 004 933 875 979 796
Motpost avskrivninger -727 083 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat -449 113 -32 857 -10 815 -94 887 -90 287 -4 697

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering 124 736 8 078 63 062 113 489 101 171 31 620
Avsetninger til bundne driftsfond 374 640 0 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond -309 005 -9 619 0 0 0 0
Avsetninger til disposisjonsfond 258 742 60 353 15 857 12 037 19 755 19 494
Bruk av disposisjonsfond 0 -25 955 -68 104 -30 639 -30 639 -46 417
Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0
Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 449 113 32 857 10 815 94 887 90 287 4 697

Fremført til inndekning i senere år 
( f b k)

0 0 0 0 0 0

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte

3. Fylkestinget vedtar, med hjemmel skatteloven, en sats for inntektsskatt til
Trøndelag fylkeskommune på 2,45 % av skattbar inntekt for personlige
skatteytere og dødsboer. Hvis Stortinget vedtar en annen maksimalsats for 2023
gjøres denne gjeldende.

4. Fylkestinget vedtar følgende rammer for driftsbudsjettet:

• • • • • .
Regnskap Opprinnelig Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2 0 2 1 budsjett 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6
Tall 1 1000 kroner 2 0 2 2
Generelle driftsinntekter
Rammetilskudd -4 268 745 -4 053 895 -4 459 455 -4 490 392 -4 497 199 -4 486 428
Inntekts- og formuesskatt -3 164 642 -3 061 568 -3 192 987 -3 194 739 -3 195 325 -3 195 027
Eiendamsskatt 0 0 0 0 0 0
Andre aenerelle driftsinntekter -48 556 -30 000 - 4 5 100 - 4 2 300 - 3 4 100 - 2 7 050
Sum aenerelle driftsinntekter -7 4 8 1 9 4 3 -7 1 4 5 4 6 3 -7 6 9 7 5 4 2 -7 7 2 7 4 3 1 -7 7 2 6 6 2 4 -7 7 0 8 sos
Netto driftsutgifter
Sum bevilgninger drift, netto 6 445 896 6 428 544 6 832 713 6 717 540 6 702 462 6 724 012
Avskrivninaer 727 083 0 0 0 0 0
Sum netto driftsutaifter 7 1 7 2 9 8 0 6 4 2 8 5 4 4 6 8 3 2 7 1 3 6 7 1 7 5 4 0 6 7 0 2 4 6 2 6 7 2 4 0 1 2

Brutto driftsresultat - 3 0 8 9 6 3 - 7 1 6 9 1 9 - 8 6 4 8 2 9 -1 0 0 9 8 9 1 - 1 0 2 4 1 6 2 - 9 8 4 4 9 3

Finansinntekter/Finansutgifter
Renteinntekter -39 204 -29 442 - 4 3 828 - 4 4 568 -39 443 - 3 9 443
Utbytter -1 625 -1 623 -1 623 -1 623 -1 623 -1 623
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -2 955 0 0 0 0 0
Renteutgifter 192 276 270 988 443 107 484 335 495 500 515 392
Avdrag på lån 438 442 444 140 456 358 476 860 479 441 505 470
Netto finansutaifter 5 8 6 9 3 4 6 8 4 0 6 3 8 5 4 0 1 4 9 1 5 0 0 4 9 3 3 8 7 5 9 7 9 7 9 6
Motpost avskrivninger -727 083 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat - 4 4 9 1 1 3 - 3 2 8 5 7 - 1 0 8 1 5 - 9 4 8 8 7 - 9 0 2 8 7 -4 6 9 7

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering 124 736 8 078 63 062 113 489 101 171 31 620
Avsetninger til bundne driftsfond 374 640 0 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond -309 005 -9 619 0 0 0 0
Avsetninger til disposisjonsfond 258 742 60 353 15 857 12 037 19 755 19 494
Bruk av disposisjonsfond 0 - 2 5 955 -68 104 - 3 0 639 - 3 0 639 - 4 6 417
Deknina av tidliaere års merforbruk 0 0 0 0 0 0
Sum disponeringer eller dekning av netto 4 4 9 1 1 3 32 8 5 7 10 8 1 5 94 8 8 7 90 2 8 7 4 6 9 7driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 0 0 0

Bevilgningsoversikt avdelinger
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5. Fylkestinget vedtar følgende rammer for investeringsbudsjettet: 
 
Bevilgningsoversikt investeringer etter budsjett- og regnskapsforskriften 
§ 5-5 

 
 
Bevilgningsoversikt fordelt på tjenesteområder 

 
 

6. Trøndelag fylkeskommune tar opp lån på inntil 1 282 921 000 kroner i 2023. 
 
 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 
2021

Opprinnelig 
budsjett 

2022

Budsjett 
2023

Økonomiplan 
2024

Økonomiplan 
2025

Økonomiplan 
2026

Netto driftsutgifter pr. enhet
Politisk ledelse og kontroll 59 579 59 915 59 421 58 864 58 471 58 471
Administrasjon 433 619 429 058 454 417 452 789 448 276 448 276
Avdeling for utdanning og kompetanse 2 923 504 3 089 862 3 156 303 3 077 497 3 089 797 3 112 010
Avdeling for plan, næring og kulturminner 204 242 171 347 185 004 176 584 173 519 173 519
Avdeling for kultur og folkehelse 281 484 260 610 261 072 257 211 253 358 253 358
Seksjon tannhelse 286 932 258 558 283 913 283 913 283 913 283 913
Avdeling for samferdsel 1 371 982 1 255 109 1 407 304 1 394 802 1 385 923 1 385 923
Avdeling for veg 961 192 914 427 1 030 512 1 021 113 1 014 438 1 014 438
Finansiering -76 637 -10 343 -5 233 -5 233 -5 233 -5 896
Til fordeling drift fra bevilgningsoversikt 6 445 896 6 428 544 6 832 713 6 717 540 6 702 462 6 724 012

Regnskap 
2021

Opprinnelig 
budsjett 

2022

Budsjett 
2023

Økonomiplan 
2024

Økonomiplan 
2025

Økonomiplan 
2026

Tall i 1000 kroner
Investeringsutgifter
Investeringer i varige driftsmidler 1 738 046 1 334 445 2 011 108 1 743 101 1 750 948 1 989 902
Tilskudd til andres investeringer 3 178 22 000 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 28 952 23 172 3 172 3 172 3 172 3 172
Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 4 581 0 0 0 0 0
Sum investeringsutgifter 1 774 756 1 379 617 2 014 280 1 746 273 1 754 120 1 993 074

Investeringsinntekter
Kompensasjon for merverdiavgift -306 485 -245 698 -361 555 -313 314 -314 727 -359 138
Tilskudd fra andre -365 135 -97 655 -306 742 -187 801 -420 965 -711 598
Salg av varige driftsmidler -3 465 0 0 -94 000 -25 000 0
Salg av finansielle anleggsmidler -950 0 0 0 0 0
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler -42 0 0 0 0 0
Bruk av lån -980 970 -977 457 -1 282 921 -1 037 669 -892 257 -890 718
Sum investeringsinntekter -1 657 047 -1 320 810 -1 951 218 -1 632 784 -1 652 949 -1 961 454

Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra drift -124 736 -3 172 -63 062 -113 489 -101 171 -31 620
Avsetninger til bundne investeringsfond 7 657 0 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond -631 0 0 0 0 0
Avsetninger til ubundet investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av ubundet investeringsfond 0 -55 635 0 0 0 0
Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -117 710 -58 807 -63 062 -113 489 -101 171 -31 620

Fremført til inndekning i senere år 
(udekket beløp)

0 0 0 0 0 0

Tjenesteområder
Regnskap 

2021

Opprinnelig 
budsjett 

2022

Budsjett 
2023

Økonomiplan 
2024

Økonomiplan 
2025

Økonomiplan 
2026

Tall i 1000 kroner
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 28 952 3 172 3 172 3 172 3 172 3 172
Administrasjon og adm.lokaler 41 829 3 000 1 500 15 300 45 000 0
Opplæring 746 450 649 600 963 405 831 670 352 280 266 700
Tannhelse 2 105 19 000 5 000 8 000 6 500 16 500
Nærings- og bostedsutvikling 529 20 000 0 0 0 0
Fylkesveger 918 704 673 570 887 068 832 996 1 017 033 1 271 567
Kollektivtrafikk 24 690 11 275 154 135 55 135 330 135 435 135
Kulturaktivitet 1 323 0 0 0 0 0
Finansiering 5 594 0 0 0 0 0

Sum fordelt 1 770 176 1 379 617 2 014 280 1 746 273 1 754 120 1 993 074

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte

Regnskap o : : g Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan
T a l l , 1000 kroner 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 2 0 2 5 2 0 2 6
Netto driftsutgifter pr. enhet
Politisk ledelse og kontrol l 59 579 59 9 1 5 59 421 58 8 6 4 58 4 7 1 58 471
Administrasjon 4 3 3 619 429 058 4 5 4 417 4 5 2 789 448 276 448 276
Avdeling for utdanning og kompetanse 2 9 2 3 504 3 089 8 6 2 3 1 5 6 3 0 3 3 077 4 9 7 3 089 7 9 7 3 1 1 2 010
Avdeling for plan, næring og kulturminner 204 242 1 7 1 347 1 8 5 004 1 7 6 584 1 7 3 519 1 7 3 5 1 9
Avdeling for kultur og folkehelse 281 484 260 610 261 072 257 211 253 358 253 358
Seksjon tannhelse 286 9 3 2 258 558 283 9 1 3 283 9 1 3 283 9 1 3 283 9 1 3
Avdeling for samferdsel 1 371 9 8 2 1 255 109 1 4 0 7 304 1 394 8 0 2 1 3 8 5 9 2 3 1 3 8 5 9 2 3
Avdeling for veg 9 6 1 192 914 427 1 0 3 0 5 1 2 1 0 2 1 1 1 3 1 014 4 3 8 1 014 438
Finansierina -76 637 - 1 0 3 4 3 -5 233 -5 233 -5 233 -5 896
Til fordeling drift fra bevilgningsoversikt 6 4 4 5 8 9 6 6 4 2 8 5 4 4 6 8 3 2 7 1 3 6 7 1 7 5 4 0 6 7 0 2 4 6 2 6 7 2 4 0 1 2

5. Fylkestinget vedtar følgende rammer for investeringsbudsjettet:

Bevilgningsoversikt investeringer etter budsjett- og regnskapsforskriften.
Regnskap Opprinnelig Budsjett Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan

2021 budsjett 2023 2024 2025 20262022
Tall i 1000 kroner
Investeringsutgifter
Investeringer i varige driftsmidler 1 738 046 1 334 445 2 011 108 1 743 101 1 750 948 1 989 902
Tilskudd til andres investeringer 3 178 22 000 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 28 952 23 172 3 172 3 172 3 172 3 172
Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0
Avdraa oå lån 4 581 0 0 0 0 0
Sum investeringsutgifter l 774 756 l 379 6 1 7 2 014 280 l 746 273 l 754 120 1 9 9 3 074

Investeringsinntekter
Kompensasjon for merverdiavgift -306 485 -245 698 -361 555 -313 314 -314 727 -359 138
Tilskudd fra andre -365 135 -97 655 -306 742 -187 801 -420 9 6 5 -711 598
Salg av varige driftsmidler -3 465 0 0 -94 000 -25 000 0
Salg av finansielle anleggsmidler -950 0 0 0 0 0
Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utLån av egne midler -42 0 0 0 0 0
Bruk av lån -980 970 -977 457 -1 282 921 -1 037 669 -892 257 -890 718
Sum investeringsinntekter -1 6 5 7 047 -1 3 2 0 8 1 0 -1 9 5 1 218 -1 6 3 2 784 - 1 6 5 2 9 4 9 - 1 9 6 1 454

Overføring fra drift og netto avsetninger
Overføring fra drift -124 736 -3 172 -63 062 -113 489 - 1 0 1 1 7 1 -31 620
Avsetninger til bundne investeringsfond 7 657 0 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond -631 0 0 0 0 0
Avsetninger til ubundet investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av ubundet investeringsfond 0 -55 635 0 0 0 0
Deknina av tidliaere års udekket beløo 0 0 0 0 0 0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -117 710 -58 8 0 7 -63 0 6 2 -113 489 - 1 0 1 1 7 1 -31 6 2 0

Fremført til inndekning i senere år 0 0 0 0 0 0( udekket beløp)

Tall i 1 0 0 0 kroner
Investerinaer i aksjer oa andeler i selskaper 28 952 3 172 3 172 3 172 3 172 3 172
Administrasjon og adm.lokaler 41 829 3 000 1 500 15 300 45 000 0
Opplæring 746 450 649 600 963 405 831 670 352 280 266 700
Tannhelse 2 105 19 000 5 000 8 000 6 500 16 500
Nærings- og bostedsutvikling 529 20 000 0 0 0 0
Fylkesveger 918 704 673 570 887 068 8 3 2 996 1 017 033 1 271 567
Kollektivtrafikk 24 690 11 275 154 135 55 1 3 5 330 1 3 5 435 135
Kulturaktivitet 1 323 0 0 0 0 0
Finansiering 5 594 0 0 0 0 0

Sum fordelt l 770 176 l 379 617 2 014 280 l 746 273 l 754 120 l 9 9 3 074

6. Trøndelag fylkeskommune tar opp lån på inntil 1 282 921 000 kroner i 2023.
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7. Fylkestinget vedtar at lånefondet avvikles og legges inn i regnskapet til Trøndelag 
fylkeskommune med virkning fra 1.1.2023. 
 

 
 
 
[Lagre vedtak]  
 
 
 
 
 
 
 

49/22  Or ien te r ing  om generas jonskon fe ransen  

 
Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  
Saken tas til orientering.  
Til planleggingsgruppa velges: 
1) Kirsti Hamre Nilsen 
2) Aage Borrmann 
Vara: 
Sveinung Gundersen 
 
 
Behandling/forslag 
Omforent forslag i møtet: 
Til planleggingsgruppa velges: 
1) Kirsti Hamre Nilsen 
2) Aage Borrmann 
Vara: 
Sveinung Gundersen 
 
Votering 
Fylkesdirektørens innstilling Enstemmig vedtatt 

 
 
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
Saken tas til orientering.  
Til planleggingsgruppa velges: 
1) 
2) 
 
 

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte

7. Fylkestinget vedtar at lånefondet avvikles og legges inn i regnskapet til Trøndelag
fylkeskommune med virkning fra 1.1.2023.

[Lagre vedtak]

4 9 / 2 2 O r i e n t e r i n g om g e n e r a s j o n s k o n f e r a n s e n

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak
Saken tas til orientering.
Til planleggingsgruppa velges:
1) Kirsti Hamre Nilsen
2) Aage Borrmann
Vara:
Sveinung Gundersen

Behandling/forslag
Omforent forslag i møtet:
Til planleggingsgruppa velges:
1) Kirsti Hamre Nilsen
2) Aage Borrmann
Vara:
Sveinung Gundersen

Voterin
Fylkesdirektørens innstilling Enstemmig vedtatt

F y l k e s d i r e k t ø r e n s i n n s t i l l i n g :
Saken tas til orientering.
Til planleggingsgruppa velges:
1)
2)
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[Lagre vedtak]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50/22  Samarbe idsav ta le  me l lom Samet inge t  og  
T rønde lag  f y lkeskommune  2023  -  2026  

 
Eldrerådet 2019-2023 sin uttalelse  
Eldrerådet støtter fylkesdirektørens innstilling i saken. 
 
Behandling 
 
 
Votering 
Fylkesdirektørens innstilling Enstemmig vedtatt 

 
 
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
Fylkestinget vedtar samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune 
2023 – 2026. Avtalen blir gjort gjeldende fra og med januar 2023. 
 
 
[Lagre vedtak]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51/22  M i l j øpakkens  hand l ingsprogram 2023-2026  

 
Eldrerådet 2019-2023 sin uttaelse 

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte

[Lagre vedtak]

5 0 / 2 2 S a m a r b e i d s a v t a l e m e l l o m S a m e t i n g e t og
T r ø n d e l a g f y l k e s k o m m u n e 2 0 2 3 - 2 0 2 6

Eldrerådet 2019-2023 sin uttalelse
Eldrerådet støtter fylkesdirektørens innstilling i saken.

Behandling

Votering
I Fylkesdirektørens innstilling I Enstemmig vedtatt

F y l k e s d i r e k t ø r e n s i n n s t i l l i n g :
Fylkestinget vedtar samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune
2023 - 2026. Avtalen blir gjort gjeldende fra og med januar 2023.

[Lagre vedtak]

5 1 / 2 2 M i l j ø p a k k e n s h a n d l i n g s p r o g r a m 2 0 2 3 - 2 0 2 6

Eldrerådet 2019-2023 sin uttaelse

side 14 av 19



  
 
 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
  

side 15 av 19 

Eldrerådet støtter fylkesdirektørens innstilling i saken. 
 
 
Behandling 
 
 
Votering 
Fylkesdirektørens innstilling Enstemmig vedtatt 

 
 
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
1. Følgende prosjekt innarbeides i hovedtabeller: 

a. TS tiltak, Fv 707 Berg-Høstadkorsen. Det fastsettes en styringsramme på 
96,5 mill. 2022-kr og en oppstartsbevilgning på 30 mill. kr i 2023. 

b. Sykkel tiltak, Fv 950 Homla bru med styringsmål justeres til 54 mill. kr. 
Planleggingsmidler i 2023 innarbeides i årsbudsjettet med 5 mill. kr. 

c. Kongens gate midlertidige tiltak innarbeides i årsbudsjett 2023 med en 
ramme på 18,5 mill. kr til oppgradering av fylkesvegen. 

2. Prosjekt mobilitetspakke finansieres for minimum 2 år (kr. 16 mill. i 2023 og kr. 
32 mill. i 2024). 
a. Fv. 6654 Ringvålveien, fortau Lund snuplass. Styringsramme settes til 15 
mill. 2022-kr. 
b. Fv. 707 Brå bru. Styringsramme presiseres å være 79,2 mill. 2021-kr. 
c. Fv. 704 Tanem – Tulluan. Styringsrammen presiseres å være 596,5 mill. 
2021-kr. 

3. Budsjett 2023 endres i følgende prosjekt for å redusere sannsynligheten for 
mindre forbruk: 

a. Fv. 704 Tanem – Tulluan. Budsjett 2023 settes til 140 mill. kr. 
b. Fv. 707 Brå bru. Budsjett 2023 settes til 20 mill. kr. 
c. Fv. 6692 Innherredsveien øst (gateprosjekt). Budsjett 2023 settes til 10 

mill. kr. 
d. Fv. 950 Reppe – Være. Budsjett 2023 settes til 35 mill. kr. 

4. Fylkestinget vedtar at følgende prosjekt innarbeides i hovedtabeller: 
a. TS tiltak, Fv 707 Berg-Høstadkorsen. Det fastsettes en styringsramme på 

96,5 mill. 2022-kr og en oppstartsbevilgning på 30 mill. kr i 2023. 
b. Sykkel tiltak, Fv 950 Homla bru med styringsmål justeres til 54 mill. kr. 

Planleggingsmidler i 2023 innarbeides i årsbudsjettet med 5 mill. kr. 
c. Kongens gate midlertidige tiltak innarbeides i årsbudsjett 2023 med en 

ramme på 18,5 mill. kr til oppgradering av fylkesvegen. 
5. Prosjekt mobilitetspakke finansieres for minimum 2 år (kr. 16 mill. i 2023 og kr. 

32 mill. i 2024). 
 

 
 
[Lagre vedtak]  
 

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte

Eldrerådet støtter fylkesdirektørens innstilling i saken.

Behandling

Voterin
Fylkesdirektørens innstilling Enstemmig vedtatt

F y l k e s d i r e k t ø r e n s i n n s t i l l i n g :
1. Følgende prosjekt innarbeides i hovedtabeller:

a. TS tiltak, Fv 707 Berg-Høstadkorsen. Det fastsettes en styringsramme på
96,5 mill. 2022-kr og en oppstartsbevilgning på 30 mill. kr i 2023.

b. Sykkel tiltak, Fv 950 Hamla bru med styringsmål justeres til 54 mill. kr.
Planleggingsmidler i 2023 innarbeides i årsbudsjettet med 5 mill. kr.

c. Kongens gate midlertidige tiltak innarbeides i årsbudsjett 2023 med en
ramme på 18,5 mill. kr til oppgradering av fylkesvegen.

2. Prosjekt mobilitetspakke finansieres for minimum 2 år (kr. 16 mill. i 2023 og kr.
32 mill. i 2024).
a. Fv. 6654 Ringvålveien, fortau Lund snuplass. Styringsramme settes til 15
mill. 2022-kr.
b. Fv. 707 Brå bru. Styringsramme presiseres å være 79,2 mill. 2021-kr.
c. Fv. 704 Tanem - Tulluan. Styringsrammen presiseres å være 596,5 mill.
2021-kr.

3. Budsjett 2023 endres i følgende prosjekt for å redusere sannsynligheten for
mindre forbruk:

a. Fv. 704 Tanem - Tulluan. Budsjett 2023 settes til 140 mill. kr.
b. Fv. 707 Brå bru. Budsjett 2023 settes til 20 mill. kr.
c. Fv. 6692 Innherredsveien øst (gateprosjekt). Budsjett 2023 settes til 10

mill. kr.
d. Fv. 950 Reppe - Være. Budsjett 2023 settes til 35 mill. kr.

4. Fylkestinget vedtar at følgende prosjekt innarbeides i hovedtabeller:
a. TS tiltak, Fv 707 Berg-Høstadkorsen. Det fastsettes en styringsramme på

96,5 mill. 2022-kr og en oppstartsbevilgning på 30 mill. kr i 2023.
b. Sykkel tiltak, Fv 950 Hamla bru med styringsmål justeres til 54 mill. kr.

Planleggingsmidler i 2023 innarbeides i årsbudsjettet med 5 mill. kr.
c. Kongens gate midlertidige tiltak innarbeides i årsbudsjett 2023 med en

ramme på 18,5 mill. kr til oppgradering av fylkesvegen.
5. Prosjekt mobilitetspakke finansieres for minimum 2 år (kr. 16 mill. i 2023 og kr.

32 mill. i 2024).

[Lagre vedtak]
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52/22  T i l skudd  t i l  r eg iona le  ku l tu r  og  
f r i v i l l i ghe tsorgan i sas joner  -  Sammens lå ing  av  
o rdn inger  

 
Eldrerådet 2019-2023 sin uttaelse  
Eldrerådet støtter fylkesdirektørens innstilling i saken. 
 
 
Behandling 
 
 
Votering 
Fylkesdirektørens innstilling Enstemmig vedtatt 

 
 
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
1. Fylkestinget vedtar å slå sammen støtteordningene «Kulturtilskudd til barne og 

ungdomsorganisasjoner» og «Drifts- og aktivitetstilskudd til kulturorganisasjoner» 
til en ny ordning kalt «Tilskudd til regionale kultur- og frivillighetsorganisasjoner». 

2. Fylkestinget vedtar vedlagte forslag til retningslinjer for den nye ordningen 
«Tilskudd til regionale kultur og frivillighetsorganisasjoner» med virkning fra 
søkeråret 2023. 

 
 
[Lagre vedtak]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte

5 2 / 2 2 T i l s k u d d t i l r e g i o n a l e k u l t u r og
f r i v i l l i g h e t s o r g a n i s a s j o n e r - S a m m e n s l å i n g av
o r d n i n g e r

Eldrerådet 2019-2023 sin uttaelse
Eldrerådet støtter fylkesdirektørens innstilling i saken.

Behandling

Voterin
Fylkesdirektørens innstilling Enstemmig vedtatt

F y l k e s d i r e k t ø r e n s i n n s t i l l i n g :
1. Fylkestinget vedtar å slå sammen støtteordningene «Kulturtilskudd til barne og

ungdomsorganisasjoner» og «Drifts- og aktivitetstilskudd til kulturorganisasjoner»
til en ny ordning kalt «Tilskudd til regionale kultur- og frivillighetsorganisasjoner».

2. Fylkestinget vedtar vedlagte forslag til retningslinjer for den nye ordningen
«Tilskudd til regionale kultur og frivillighetsorganisasjoner» med virkning fra
søkeråret 2023.

[Lagre vedtak]
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53/22  E ld repo l i t i sk  p rogram 

 
Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  
Eldrerådet vedtar eldrepolitisk program med de endringer som fremkommer i møtet. 
 
Behandling 
 
 
Votering 
Fylkesdirektørens innstilling Enstemmig vedtatt 

 
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
Eldrerådet vedtar eldrepolitisk program med de endringer som fremkommer i møtet. 
 
 
[Lagre vedtak]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54/22  Eventue l t  

 
Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  
Intet vedtak fattet i saken. 
 
Behandling 
 
 
 

Fylkesdirektørens innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling til vedtak. 
 
 
[Lagre vedtak]  
 
 
 

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte

5 3 / 2 2 E l d r e p o l i t i s k p r o g r a m

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak
Eldrerådet vedtar eldrepolitisk program med de endringer som fremkommer i møtet.

Behandling

Votering
I Fylkesdirektørens innstilling I Enstemmig vedtatt

F y l k e s d i r e k t ø r e n s i n n s t i l l i n g :
Eldrerådet vedtar eldrepolitisk program med de endringer som fremkommer i møtet.

[Lagre vedtak]

5 4 / 2 2 E v e n t u e l t

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak
Intet vedtak fattet i saken.

Behandling

F y l k e s d i r e k t ø r e n s i n n s t i l l i n g :
Saken legges frem uten innstilling til vedtak.

[Lagre vedtak]
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Refera tsaker   

 

Saknr Arkivsak Tittel 
30/22 202001103-64 Eldreråd Trøndelag - Møteprotokoll Råd for eldre og 

mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.09.2022 
 

31/22 202001103-66 Møteprotokoll råd for eldre - Midtre Gauldal kommune 
 

32/22 202001103-67 Møteprotokoll eldreråd 11.10.22, Nærøysund 
 

33/22 202001103-68 Møteprotokoll fra møtet i Sametingets eldreråd 7.-8. 
september 2022 
 

34/22 202001103-69 Protokoll fra møte i Eldrerådet 9.11.22 

 
 

Trøndelag fylkeskommune
Trööndelagen fylhkentjielte

R e f e r a t s a k e r

S a k n r A r k i v s a k T i t t e l
30/22 202001103-64 Eldreråd Trøndelag - Møteprotokoll Råd for eldre og

mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.09.2022

31/22 202001103-66 Møteprotokoll råd for eldre - Midtre Gauldal kommune

32/22 202001103-67 Møteprotokoll eldreråd 11.10.22, Nærøysund

33/22 202001103-68 Møteprotokoll fra møtet i Sametingets eldreråd 7.-8.
september 2022

34/22 202001103-69 Protokoll fra møte i Eldrerådet 9.11.22

side 19 av 19



  
 

side 1 av 5 

E ld r er ådet  2019 -2023  

Møt epro to ko l l  

 

 

Dato: 28.11.2022 kl. 10.00 

Møteslutt 28.11.2022 kl. 11.00 

Sted: Teams 

Møteleder: Hildur Fallmyr 

 

Til stede: Hildur Fallmyr 

Egil Haugbjørg 

Ann-Inger Leirtrø 

Tor Erik Jensen for Kirsti Hamre Nilsen 

Rolf Inge Furuhaug 

Sveinung Gundersen 

Aage Borrmann 

Laila Roel 

  

 

Forfall:  Kirsti Hamre Nilsen 

  

 

For øvrig møtte: Marit Moldjord, rådgiver 

 Berit Kapelrud 

 

 

Protokollfører: Vegard Austmo 

  

 

 

SA KSLI STE   S ide  

55/22  Høringssvar -  ytringsfrihetskommisjonens rapport NOU 2022:9 2 
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Saker  t i l  behand l ing   

 

 

55/22  Hø r ingssvar  -   y t r ings f r ihet sko mmis jo nens  

r appo r t  N OU 2022 :9  

 

Eldrerådet 2019-2023 sin uttalelse  

Fylkestinget gir følgende høringssvar til NOU 2022:9 - En åpen og opplyst 

offentlig samtale: 

1. Fylkestinget mener at kommisjonen har levert et omfattende og godt arbeid, og 

støtter kommisjonens hovedkonklusjoner og anbefalinger til offentlige myndigheter, 

partene i arbeidslivet og sivilsamfunnet. 

2. Fylkestinget er enig i at mangfold og toleranse kan anerkjennes som en fjerde 

begrunnelse for ytringsfriheten i Grunnlovens § 100. Dette er et sterkt signal om at 

aksept for uensartet meningsutveksling både er ønskelig og nødvendig for å ta gode 

politiske beslutninger i et stadig mer sammensatt og mangfoldig samfunn.  

3. Forskning kan øke den empiriske kunnskapen om utfordringer knyttet til ytringsfrihet 

og sosial medier, og vil kunne bidra til mer målrettede og presise tiltak. Fylkestinget 

er enig i at dette er viktig for å styrke ytringsfriheten for alle, og for å motvirke 

negative konsekvenser ved bruk av sosiale medier.   

4. Fylkestinget er enig i at utdanningsinstitusjonene er viktige arena for å stimulere 

medborgerne til deltagelse, og støtter kommisjonens anbefaling om utvikling av 

«Ytringspiloter eller veivisere for ytringsfrihet» og «Skolesekk for ytringsfrihet». 

Forslaget om å videreutvikle læreplaner slik at utdanningsløpene styrker den kritiske 

tenkningen samt den digitale kildekritikken og motstandskraften mot desinformasjon, 

støttes også.   

5. Det er både fordeler og ulemper ved at internett i dag en den viktigste infrastruktur 

for ytringsfrihet. Fylkestinget støtter kommisjonens forslag om regulering av og tilsyn 

med plattformselskapenes virksomhet. Kommisjonen mener det bør opprettes et 

uavhengig ytringsfrihetsråd i Norge som blant annet skal samle inn og vurdere 

kunnskap om plattformselskapenes effekt på samfunnet. Fylkestinget støtter tiltaket.  

6. Fylkestinget er enig i at arbeidet med å innlemme DSA i EØS-avtalen og norsk lov må 

prioriteres. Fylkestinget støtter anbefalingene som handler om å styrke brukernes 

rettigheter. Det er også fylkestingets vurdering at et forskningsløft kan bedre 

kunnskapen om plattformenes påvirkning på det norske samfunnet.  

7. Fylkestinget støtter kommisjonens hovedkonklusjoner knyttet til straffbare ytringer.  

Hatytringsparagrafen bør være mindre kasuistisk enn i dag, den bør gi god veiledning 

om hvilke ytringer som er straffbare. Fylkestinget mener det bør vurderes om den 

nedre grensen for hva som omfattes av trusselbegrepet i straffeloven § 155 er 

hensiktsmessig. 

8. Fylkestinget støtter kommisjonen i at det er behov for økt kunnskap om 

offentlighetsprinsippet og retten til informasjon i offentlig forvaltning samt 

tydeliggjøring av offentleglova og lovbestemmelser om taushetsplikt. 
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9. Fylkestinget er enig i at uavhengige og kritiske medier er avgjørende for et 

demokratisk samfunn. Det er behov for støtteordninger som tilrettelegger for et 

mangfold av medier og meningsmangfold. Større tilgang til gratis journalistikk i 

bibliotekene er etter fylkestingets vurdering et godt forslag. Fylkestinget er enig i 

Mediemangfoldsutvalgets anbefaling om å utrede NRKs eierskap for sikre 

uavhengigheten også i framtiden. Dette bør også inkludere en utredning av NRK 

Sápmis eierskap og uavhengighet.  

10. Fylkestinget støtter forslagene om å innarbeide i Kulturlova infrastrukturkravet i 

Grunnlovens § 100 og prinsippet om armlengdes avstand.  

11. Fylkestinget støtter kommisjonens syn på at taushetspliktreglene må forbedres. De er 

vanskelig å forstå, og det er mange spesialbestemmelser. Fylkestinget støtter også 

kommisjonen i at arbeidsgivere må sørge for å ha informasjon om rettigheter i 

arbeidslivet på flere språk. Fylkestinget mener det bør vurderes å lovfeste den 

arbeidsrettslige lojalitetsplikten slik at det blir lettere å forstå hvor langt 

ytringsfriheten strekker seg i arbeidsforhold 

 

Behandling 

 

 

Votering 

Fylkesdirektørens innstilling punkt 1-6, 8-

11 

Enstemmig vedtatt 

Fylkesdirektørens innstilling punkt 7 Vedtatt mot 1 stemme (Jensen) 

 

 

 

Fylkesdirektørens innstilling: 

 
Fylkestinget gir følgende høringssvar til NOU 2022:9 - En åpen og opplyst 

offentlig samtale: 

1. Fylkestinget mener at kommisjonen har levert et omfattende og godt arbeid, og 

støtter kommisjonens hovedkonklusjoner og anbefalinger til offentlige myndigheter, 

partene i arbeidslivet og sivilsamfunnet. 

2. Fylkestinget er enig i at mangfold og toleranse kan anerkjennes som en fjerde 

begrunnelse for ytringsfriheten i Grunnlovens § 100. Dette er et sterkt signal om at 

aksept for uensartet meningsutveksling både er ønskelig og nødvendig for å ta gode 

politiske beslutninger i et stadig mer sammensatt og mangfoldig samfunn.  

3. Forskning kan øke den empiriske kunnskapen om utfordringer knyttet til ytringsfrihet 

og sosial medier, og vil kunne bidra til mer målrettede og presise tiltak. Fylkestinget 

er enig i at dette er viktig for å styrke ytringsfriheten for alle, og for å motvirke 

negative konsekvenser ved bruk av sosiale medier.   

4. Fylkestinget er enig i at utdanningsinstitusjonene er viktige arena for å stimulere 

medborgerne til deltagelse, og støtter kommisjonens anbefaling om utvikling av 

«Ytringspiloter eller veivisere for ytringsfrihet» og «Skolesekk for ytringsfrihet». 

Forslaget om å videreutvikle læreplaner slik at utdanningsløpene styrker den kritiske 
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tenkningen samt den digitale kildekritikken og motstandskraften mot desinformasjon, 

støttes også.   

5. Det er både fordeler og ulemper ved at internett i dag en den viktigste infrastruktur 

for ytringsfrihet. Fylkestinget støtter kommisjonens forslag om regulering av og tilsyn 

med plattformselskapenes virksomhet. Kommisjonen mener det bør opprettes et 

uavhengig ytringsfrihetsråd i Norge som blant annet skal samle inn og vurdere 

kunnskap om plattformselskapenes effekt på samfunnet. Fylkestinget støtter tiltaket.  

6. Fylkestinget er enig i at arbeidet med å innlemme DSA i EØS-avtalen og norsk lov må 

prioriteres. Fylkestinget støtter anbefalingene som handler om å styrke brukernes 

rettigheter. Det er også fylkestingets vurdering at et forskningsløft kan bedre 

kunnskapen om plattformenes påvirkning på det norske samfunnet.  

7. Fylkestinget støtter kommisjonens hovedkonklusjoner knyttet til straffbare ytringer.  

Hatytringsparagrafen bør være mindre kasuistisk enn i dag, den bør gi god veiledning 

om hvilke ytringer som er straffbare. Fylkestinget mener det bør vurderes om den 

nedre grensen for hva som omfattes av trusselbegrepet i straffeloven § 155 er 

hensiktsmessig. 

8. Fylkestinget støtter kommisjonen i at det er behov for økt kunnskap om 

offentlighetsprinsippet og retten til informasjon i offentlig forvaltning samt 

tydeliggjøring av offentleglova og lovbestemmelser om taushetsplikt. 

9. Fylkestinget er enig i at uavhengige og kritiske medier er avgjørende for et 

demokratisk samfunn. Det er behov for støtteordninger som tilrettelegger for et 

mangfold av medier og meningsmangfold. Større tilgang til gratis journalistikk i 

bibliotekene er etter fylkestingets vurdering et godt forslag. Fylkestinget er enig i 

Mediemangfoldsutvalgets anbefaling om å utrede NRKs eierskap for sikre 

uavhengigheten også i framtiden. Dette bør også inkludere en utredning av NRK 

Sápmis eierskap og uavhengighet.  

10. Fylkestinget støtter forslagene om å innarbeide i Kulturlova infrastrukturkravet i 

Grunnlovens § 100 og prinsippet om armlengdes avstand.  

11. Fylkestinget støtter kommisjonens syn på at taushetspliktreglene må forbedres. De er 

vanskelig å forstå, og det er mange spesialbestemmelser. Fylkestinget støtter også 

kommisjonen i at arbeidsgivere må sørge for å ha informasjon om rettigheter i 

arbeidslivet på flere språk. Fylkestinget mener det bør vurderes å lovfeste den 

arbeidsrettslige lojalitetsplikten slik at det blir lettere å forstå hvor langt 

ytringsfriheten strekker seg i arbeidsforhold.   

 

 

 

[Lagre vedtak]  
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Møteplan 1. halvår 2023 
 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni  
KST 24.01 

Nb! 
Tirsdag  

 
02.03 
30.03 

27.04 25.05 22.06 

FSK 17.01 
31.01 

 

14.02 07.03 
21.03 

18.04 02.05 
16.05 

06.06 
 

HOAT 10.01 07.02  14.03 
TSU  

11.04 09.05  13.06 
TSU 

HOOK 12.01  09.02 16.03 13.04 12.05 
Nb! 

Fredag 

15.06  

KU 
      

FEB 11.01 08.02 15.03 12.04 10.05 14.06 
FUR 

      

 
Møtedager og tidspunkt: 
 
• Kommunestyret (KST)     Torsdager med møtestart kl. 10.00 
• Formannskapet (FSK)      Tirsdager med møtestart kl. 10.00 
• Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV, kultur (HOOK) Torsdager med møtestart kl. 09.00  
• Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester (HOAT) Tirsdager med møtestart kl. 09.00 

o Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) i mars og juni  
• Frøya eldre- og brukerråd;      Onsdager med møtestart kl. 10.00 
• Frøya ungdomsråd;       Mandager med møtestart kl. 15.30 
• Kontrollutvalget;       Onsdager med møtestart kl. 10.00 
 
Merknader til møteplanen: 
 
• Møter kan bli avlyst dersom lite saker, dette avgjøres av ordfører 
• Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  
• Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  
 
• Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund 10 og 11. mai, Hitra 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 23/16    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
ORIENTERING/SPØRRERUNDE  
 
 
Orientering fra PVC ang. legevaktsamarbeidet. 
Ca. kl 10.30 Orientering om Psykolog Ane Nagelhus arbeidsområde.  
Orientering ang. Leve hele livet. 
Brukerombudets orienteringer. 
Svar ang. tilbringertjenesten AtB. 
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