
 

Rådmannsforum 27. 01. 2016 
 

 Side 1 av 2 

 

 
 

REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 27.01.2016 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 16/- Dato: 29. januar 2016  
 

Sted: Fylkesutvalgssalen, Fylkeshuset. 

Tidsrom: Onsdag 27. januar 2015 kl 1300-1600 

Til stede: Odd Inge Mjøen, Olaf Løberg, Knut Dukane, Kjetil Mjøsund, Kjell Fosse, Jan Yngvar Kiel, Kari 
Mostad, Kristian Rolstad, Kathrine Lereggen, Kristoffer Fjeldvær, Bård Eidet, Sigmund Knutsen, 
Astrid Haugslett.  

Forfall:  Morten Wolden, Vigdis Bolås, Kai Terje Dretvik 
 
 

RF 01/16 Referat fra møte 30.09.2015 

Vedtak: Referat rådmannsforum 30.09.2015 godkjent. 

 

 

RF 02/16 Forsker ut i bedrift 

Orientering: Sverre Konrad Nilsen forskingsleder SINTEF presenterte resultatene så langt. 
Trondheimsregionen har kommet mye lengre enn for eksempel Bergensregionen i å koble FoU 
mot lokalt næringsliv. Det vil nå jobbes for å få opp aktiviteten i kommunene 
Orkdal/Skaun/Melhus.  

Fra møtet: Fungerer bra flere steder, men avhengig av at kommunen engasjerer seg. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 03/16 Trøndelagsutredningen – høringsinnspill. 

Fra møtet: Sammenslåing støttes helhjertet, men behovet for balanse nasjonalt og internasjonalt 
underkommuniseres. Trondheim må anerkjennes som motor. Redd for at Trondheim kan 
svekkes varig – det må være robuste og naturlige løsninger. Økonomien i NTFK vil bli en 
utfordring.  
To konkrete endringforslag: 
Bør stå at både Trondheim og Steinkjer bør utpekes som administrasjonssenter. 
Det bør uttrykkes en bekymring for at den sørlige og sørvestlige delen av Sør-Trøndelag er 
glemt i utredningen, og at avstanden til Steinkjer blir stor. 

 

Vedtak: Rådmannsforum slutter seg til saksframlegget som høringsinnspill til 

Trøndelagsutredningen. Endringsforslagene følger saken til AU.  

 

 

RF 04/16 Program for samling av formannskapene 17-18 mars. 

Fra møtet: Det må passes på at eventuelle innledere fra næringsliver forfølger sine private 
næringsinteresser i en slik sammenheng, kanskje kan en næringsmegler være bedre.  
NTP legges fram tre uker før, Elisabeth Enger kan inviteres for å fortelle om jernbanesatsing, 
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samferdsel er viktig næringsutvikling. 
  

Vedtak: Programmet justeres etter innspill i møtet. 

 

 

RF 05/16 Samarbeid om flyktninge-/innvandrerutfordringen. 

Fra møtet: Det er mange aktører på banen, KS og Fylkesmannen skal arrangere konferanse om temaet om 
ikke lenge, foreslås at man venter med å ta noen initiativer i Trondheimsregionens regi inntil 
situasjonen er mer avklart. 
 

Vedtak: Trondheimsregionen tar inntil videre ikke noe initiativ i saken. 

 

 

RF 06/16 Leverandørutviklingsprosjektet – forslag til samarbeid og videreutvikling. 

Fra møtet: Viktig å ha en positiv holdning, avhengig av å gjøre det i lag. 
Viktig å gjøre ting både i smått og stort.  
Fylkesavtaler kan virke begrensende. 
Et samarbeid mellom kommunene er avhengig av full aksept og støte fra rådmennene, og 
avsetting av noe arbeidstid fra nøkkelpersoner. 

Vedtak: Sekretariatet kommer tilbake med forslag til prosjektbeskrivelse. 

 

 

RF 07/16 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 12.02. 2016 

Fra møtet: Det settes av 2,5 time til innspillskonferanse om rullering av Strategisk næringsplan som en del 
av møtet. 

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 
 

RF 08/16 Orienteringer. 

 Møte med KMD om Byutviklingsavtaler 4-5 februar. 

 Møte med Kommunalkomiteen 19. februar. 

 Saker i Næringsrådet: Klyngedannelser og Technoport. 

 

 

RF 09/16 Åpen post 
Ingen saker. 

 

 

 

Bård Eidet 
Daglig leder  


