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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 31.08.2016 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 16/- Dato: 05. september 2016  
 

Sted: Storsalen, Rådhuset Trondheim kommune. 

Tidsrom: Onsdag 31. august 2016 kl 1300-1600 

Til stede:  Kjetil Mjøsund, Carl Jakob Midttun, Katrine Lereggen, Jan Yngvar Kiel, Ola By Rise, Bård Eidet, 
Sigmund Knutsen, Astrid Haugslett, Esther Balvers.  

Forfall: Morten Wolden, Odd Inge Mjøen,  Kai Terje Dretvik, Ingvill Kvernmo, Knut Dukane, Vigdis 
Bolås, Tore Rømo. 

 
 

RF 30/16 Referat fra møte 01.06 2016 

Vedtak: Referat rådmannsforum 01.06.2016 godkjent. 

 

 

RF 31/16 Planprogram ny fylkesplan. 

Fra møtet: Viktig at det skapes trygghet for hele Trøndelag i prosessen. Noen av formuleringene kan 

avrundes litt, og det bør uttrykkes at Trondheimsregionen gjerne vil bidra. 

 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta denne uttalelsen til planprogrammet: 

 

Regionrådet for Trondheimsregionen støtter helhjertet opp om å lage en felles Fylkesplan, det 

vil være en god start på arbeidet med å samkjøre de to fylkeskommunene til en ny Trøndelag 

fylkeskommune. Det betinger gode involverende prosesser, samtidig som planen blir tydelig 

nok til å kunne fungere som et styringsinstrument. Trondheimsregionen vil gjerne være med i 

prosessen som en aktiv støttespiller. 

 

De tematiske innretningene ser fornuftig ut, men det som bør diskuteres er om ikke også den 

nye fylkeskommunens arbeidsmåte bør være et eget tema eventuelt et gjennomgående tema, 

ikke minst ovenfor kommunene og regionrådene. Med sammenslåingen må nødvendigvis det 

endres, med omtrent dobbelt så mange kommuner å forholde seg til verken kan eller bør dagens 

arbeidsmåter og strukturer videreføres uten kritiske vurderinger. Forholdet til Trondheim og 

Trondheimsregionen bør også være en del av et slikt tema, med Trondheim sin rolle som 

landsdelshovedstad og tyngdepunkt både når det gjelder befolkning, forskning og utvikling og 

næringsmessig utvikling, er den nye fylkeskommunens slagkraft avhengig av at man blir 

konstruktive medspillere i et likeverdig partnerskap. Godt regionalt samarbeid er en 

konkurransefaktor i seg selv, der har Trøndelag tradisjonelt vært god; det må tas vare på i et nytt 

Trøndelag.  

  

Når det gjelder temaet Verdiskaping og naturressurser støtter vi tanken om å gjennomføre en 

analyse av næringsstrukturen, som grunnlag for politikkutforming. En slik analyse må også ta 

inn i seg de analyser som allerede finnes, for eksempel Impello-analysen som etter hvert har en 

lang tidsserie, og identifiserer teknologibedriftene. Like viktig som å analysere det vi har vil det 

være å identifisere endringsprosesser og trendbrudd, der bør både SINTEF sine tanker om 

Industri 4.0 og tankegangen rundt oppretting av et Toppindustrisenter legges til grunn. 

Gründerskap og innovasjon bør også være viktig del av temaet.  
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Temaet Senterstruktur og kommunikasjoner er sentralt for å styrke Trøndelag som en 

funksjonell region, der det blir viktig å komme fram til en politikk som legger til rette for 

regionforstørring innen klimavennlige rammer. Forholdet til IKAP må avklares, gjennom IKAP 

har Trondheimsregionen kommet et langt stykke på vei til å formulere og etterleve felles 

klimavennlige prinsipper for arealplanlegging. Trøndelag i tall viser at klimagassutslippene er 

lavest pr innbygger i Trondheimsregionen, en regional politikk som også bidrar til lavere utslipp 

i resten av Trøndelag er nødvendig. Det har også startet opp et arbeid med utarbeidelse av en 

byutredning som vil legge viktige premisser for utviklingen av samferdselsløsninger i 

Trondheimsregionen, arbeidet med fylkesplanen må samspille tett med arbeidet med 

nyutredning. 

 

Til slutt vil vi kommentere Nord-Trøndelag fylkeskommune sitt vedtak om forslag til nytt tema: 

”Balansert utvikling – i et distriktspolitisk perspektiv.” Balansert utvikling er et uttrykk som har 

vært diskutert mye i Trøndelag de siste årene, der man har kommet fram til en relativt avstemt 

forståelse av hva som ligger i det. Selv om det er upresist formulert så kan vedtaket i Nord-

Trøndelag sies å utfordre den enigheten. En bokstavelig tolkning vil være at alle deler av det 

nye fylket skal ha lik vekst. Det kan forstås slik at man forsøker å begrense vekst i 

Trondheimsregionen, som er den delen som vokser mest. En slik politikk vil minske den nye 

fylkeskommunens legitimitet, det må legges opp til en politikk som stimulerer til vekst i alle 

delene av fylket. Næringspolitikkens overordnete mål er å stimulere til størst mulig vekst innen 

bærekraftige rammer, slik blir den samlede kaka som skal til politisk fordeling størst mulig. Da 

må det føres en næringspolitikk som utløser det fulle potensialet for vekst i alle deler av 

regionen, også Trondheimsregionen. Det er jo heller ikke slik at Trondheimsregionens vekst 

utarmer resten av Trøndelag, det er relativt god balanse når det gjelder flytting.  

 
 

 

 

RF 32/16 Omdømmeundersøkelse - hvilke spørsmål skal vi stille? 

 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

 

RF 33/16 Innspill til tema mellom ordførerne og fylkesordfører i Sør-Trøndelag og 

fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag 14. september. 

Fra møtet: Det er viktig å ta opp hvilken rolle regionrådene skal ha.  
  

Vedtak: Saken diskutert. 

 

 

RF 34/16 Forslag til ny toårs avtale med Ungt Entreprenørskap. 

 
 

Vedtak: Rådmannsforum anbefaler Regionrådet å videreføre avtalen med Ungt Entreprenørskap 
Trøndelag i perioden 2016-2018. 
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RF 35/16 Orientering om arbeidet med strategi for næringsarealutvikling. 

Orientering: Esther Balvers innledet.  Kjernespørsmål: Har vi nok egnet areal til alle?  

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

RF 36/16 Byutviklingsavtale – mulig avtale om knutepunktsutvikling. 

Orientering: Esther Balvers innledet. Spørsmålet er om en egen Byutviklingsavtale med kommunene 
Stjørdal, Malvik, Melhus og Trondheim og staten kan bidra til at kommunene får statlig 
drahjelp til å utvikle stasjonsområdene som knutepunkt. 

Fra møtet: Positivt at det gås videre med saken. 

 

Vedtak: Rådmannsforum ber om at det jobbes videre med en egen Byutviklingsavtale om 
knutepunktsutvikling. 

 

RF 37/16 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 16.09. 2016 

 

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

RF 38/16 Orienteringer. 

 Startup Guide: En egen guide for Trondheim utarbeides før jul. 

 Distribusjon av The List til omegnskommunene. Trondheimsregionen går inn med en 

støtte til distribusjon og stoffproduksjon fra omegnskommunene. 

 Innovative offentlige anskaffelser – videre prosess: NHO tar arbeidsgiveransvaret, og 

fordeler mest sannsynlig tilskuddet over tre år.  

 

 

RF 39/16 Åpen post/eventuelt. 

 

Samarbeid om høringsuttalelser: 

Vanskelig for den enkelte kommune å holde følge, mange og store saker. Det legges 

fram en sak på det neste Rådmannsforum om det. 

 

Et tettere samarbeid mellom kommunene om næringsspørsmål bør settes på dagsorden 

på det neste møtet.  

 

 

Bård Eidet 
Daglig leder  


