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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 22.05.2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/- Dato: 27. mai 2015  
 

Sted: Statens hus 

Tidsrom: Fredag 22. mai 2015 kl 0900-1200 

Til stede: Stein A Ytterdahl, Kathrine Lereggen, Johnny Nilssen, Kjell Fosse, Steinar Gaustad, Morten 
Bostad, Hubertina Doeven, Bård Eidet, Esther Balvers, Sigmund Knutsen, Jon Hoem.  

Forfall: Knut Dukane, Kristian Rolstad, Grethe Metliaas, Odd Inge Mjøen, Vigdis Bolås, Kai Terje 
Dretvik, Morten Wolden. 

 
 

RF 19/15 Referat fra møte 18.03.2015 

Vedtak: Referat rådmannsforum 18.03.2015 godkjent. 

 

RF 20/15 Trondheimsregionen 2040. 

Orientering: Jon Hoem presenterte rapporten. Det totale investeringsbehovet er tatt ned litt til 17,5 mrd. 

Fra møtet: Veldig bra rapport. Viser godt at det er mulig å tenke annerledes, spesielt innen helse og om-
sorg. Interessant å se regionen under ett. De grepene vi tar i dag er avgjørende for utviklingen 
framover. Kan det være tema i et felles formannskapsmøte etter valget? 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 21/15 Kompetanseprosjekt Transport 2025 – ”Bærekraftig transport og næringsutvikling i 

Storbyregionene”. 

 

Vedtak: Trondheimsregionen sier ja til å delta i prosjektet «Bærekraftig transport og næringsutvikling 

i storbyområder», med en årlig økonomisk ramme på NOK 50 000,- over tre år..  

 

 

RF 22/15 Asplan Viak sin evaluering av planprosesser i Trondheimsregionen.. 

Orientering: Ingvild Nordtveit Asplan Viak presenterte rapporten. 

Fra møtet: Bør skilles mellom utbyggere og konsulentselskap. 
Kan brukes både administrativt og politisk. 

 

Vedtak: Evalueringen legges fram for Regionrådet for endelig behandling. 

 

 

RF 23/15 Årsrapport Ungt Entreprenørskap. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
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RF24/15 Gjensidig orientering om arbeidet med kommunereformen. 

 

Fra møtet: Trondheim: Snakker med Klæbu, Malvik og Skaun, administrativ prosess. Ser på bydelsorgani-
sering, og på hvilke oppgaver storbyen kan overta. Er også delvis kobla på fylkesprosessen. Sak 
i Formannskapet før ferien knytta til oppgavemeldinga. 
Orkdal: Invitert Agdenes, Snillfjord og Meldal til samtaler, døra åpen også for Skaun, Hemne og 
Rindal.  
Melhus: Vedtak om at førsteprioritet er egen kommune, og nei til sammenslåing med Trond-
heim. Åpen for samtaler med Skaun, Klæbu og Midtre Gauldal. Vil lage en SWOT analyse om 
fordeler og utfordringer. 
Skaun: Ser i alle retninger; Orkdal, Melhus og Trondheim. Innbyggerundersøkelsen minst pre-
feranse for Trondheim. Fylkesmannen vil at alle skal innsnevres til max to alternativer. 
Stjørdal: Innbyggerundersøkelsen viser at Værnes-regionen foretrekkes. Malvik noe annen 
prosess. Bruker ikke masse ressurser på utredninger før det blir klarere om hva som blir reali-
teten. En del av de andre kommunene tror at dette går over og vil fortsette med et styrket in-
terkommunalt samarbeid. 
Klæbu: I dialog med Trondheim, men vil ha politisk prosess, ikke bare administrativt. Ikke fått 
svar fra Melhus. 

Vedtak: Saken diskutert. 

 

 

RF25/15 Evaluering av samarbeidet i Trondheimsregionen. 

 Fra møtet: Viktig at politikerne utfordres. 
Det samarbeides tett med Trondheim, får mye igjen. Men politikerne skjønner og ser det ikke 
godt nok.  
Fin holdning til å unne hverandre suksess nå.  
 

Vedtak: Innspill fra møtet tas med i det videre evalueringsarbeidet. 

 

RF 26/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 17.04.2015 

 Esther: Byutviklingsavtaler mulig ny sak. 

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 

RF 27/15 Orienteringer. 

 Baltic Sea Region: Deltakelse i næringsprosjekt, krever kun arbeidstid fra oss. 

 Profileringsarbeidet: Jobbes med nettside, nye filmer og digital spredning. Mulighet for 

TV-reklame for regionen i forbindelse med TV-serie fra Kavli-instituttet, uavklart fi-

nansiering. 

 Ny tilskuddsordning på klimatilpasning: Formålet er å styrke kommunenes arbeid med 

klimatilpasning. Midlene skal gå til kunnskap om hvordan klimaendringene berører 

kommunens/fylkeskommunenes ansvarsområder og/eller hvilke tiltak kommunen må 

sette i verk for å være bedre rustet til å møte klimaendringene. 2 mill på årsbasis. Chin-

Yu Lee i STFK kontaktperson. 
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 Innovative offentlige anskaffelser – planer om workshop i september. 

 Deponisaken – innklaging til fylkesmannen med anmodning om lovlighetskontroll. 

 

 

RF 28/15 Åpen post 
Ingen saker. 

 

 

Stein Ytterdahl  Bård Eidet 
møteleder   daglig leder  


