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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 02.06 2017 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 17- Dato: 24.05.2017  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset i Trondheim 

Tidsrom: Fredag 02. juni 2017 kl 1100-1400 

Innkalt: Anne Kathrine Slungård, Carl Jakob Midttun, Morten Wolden, Ingvill Kvernmo, Kjetil Mjøsund, 
Jan Yngvar Kiel, Kathrine Lereggen, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Knut Aspås. 

Kopi Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, Astrid Haugslett, Ola By Rise. 
 

RF 20/17 Referat fra møte 22.03 2017 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 22.03.2017 

Forslag til vedtak: 

Referat/protokoll rådmannsforum 22.03 2017 godkjennes. 

 

RF 21/17 Oppfølging av Næringsforeningens undersøkelse av saksbehandlingstid og 

kommunale kostnader i byggesaker. 

Sak: I det siste Rådmannsforum ble det besluttet å jobbe videre med denne saken, og at Trondheim 

kommune blir invitert inn for å presentere sin løsning for heldigital saksbehandling, som 

byggesakssjef Trine Lill Johansen vil komme og gjøre. Arbeidsgruppen som ble nedsatt har 

også jobbet med et forslag til en halvdags samling for saksbehandlere/ledere, forslaget vedlagt.  

 

Vedlegg 2: Forslag til program. 

 

Forslag til vedtak:  

Rådmannsforum vedtar at det gjennomføres et seminar for aktuelle saksbehandlere og ledere 

høsten 2017. 

 

 

 

 

RF 22/17 Trondheim kommune sin plan for areal til offentlige tjenester 

Sak: Rådmannsforum har i flere omganger diskutert arealutfordringer for kommunale tjenester i et 

langsiktig perspektiv, både gjennom Trondheim kommune sitt prosjekt om arealbehov fram til 

2030 og gjennom prosjektet Trondheimsregionen 2040, som brukte mye av den samme 

metodikken på hele Trondheimsregionen. Nå har Trondheim kommune laget en egen plan for 

areal til offentlige tjenester, som kan være interessant også for de andre kommunene. 

Ann Margrit Harkjerr, arkitekt Eierskapsenheten, vil presentere planen. 

 

Vedlegg 3: Plan for areal til offentlige tjenester. 

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 
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RF 23/17 Revidering av målene i Bymiljøavtalene.  

Sak:   De nåværende målene i Bymiljøavtalene gjelder fram til 2018, og nå skal man se fram til 

2025/2029. Med tanke på de prosessene som går med diskusjon om omegnskommunene skal 

delta i neste generasjons Bymiljøavtaler så er det viktig at også kommunene utenfor Trondheim 

involveres i prosessen. Oddgeir Myklebust, rådgiver i sekretariatet for Miljøpakken vil 

orientere. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram for diskusjon. 

 

 

RF 24/17 Handlingsplan Strategisk næringsplan. 

Sak: Strategisk næringsplan skal konkretiseres i toårige handingsplaner, dette er den første etter 

vedtaket av den rullerte strategiske næringsplanen. Endringene er ikke store, det har heller ikke 

vært intensjonen, men på den andre siden skal dette være et levende dokument i mer eller 

mindre kontinuerlig endring. Regionrådet gjør det endelige vedtaket 16. juni.  

 

Ansvaret for gjennomføringen av tiltakene ligger for de fleste hos Trondheimsregionen, men 

også kommunene og næringslivet har viktige roller. Det som er rene kommunesaker er ikke en 

del av denne handlingsplanen, tiltakene må ha betydning ut over en enkeltkommune for at de 

skal være en del av planen.  

 

Vedlegg 4: Forslag til handlingsplan. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum anbefaler at Regionrådet vedtar handlingsplanen for Strategisk næringsplan 

for perioden 2017-2019. 

 

 

RF 25/17 Trondheimsregionens oppgaver, rolle og finansiering i tida framover. 

Sak: Det er naturlig å ta en diskusjon om dette i tida framover, av flere årsaker: 

 Som det tidligere er informert kan dagens aktivitetsnivå opprettholdes ut 2018, etter det må 

enten finansieringen økes eller aktiviteten tas ned. 

 Kommune- og regionreformen har gjort at rolle, ambisjoner og geografi er i spill, noen 

eksempler:  

o Det er signaler fra både fylkesmann og fylkeskommune om at regionrådene blir de 

sentrale samspillsarenaene framover, rett og slett ut fra lederkapasitet i et 

sammenslått Trøndelag. 

o Det er signaler om nye regionsamarbeid, og det gjør at diskusjonen om doble 

medlemskap kan komme opp igjen. 

o Trondheimsregionen kan få forespørsel om andre kommuner som vil være med.  

o Vi får uansett to kommuneslåinger innen nåværende geografi, hvilke konsekvenser 

vil det ha? 

o Og selv om TRR ikke skal handle om tjenestesamarbeid er også det i spill innen 

geografien Trondheimsregionen, som gjør at det kan være fruktbart å diskutere det i 

Rådmannsforum, ref den diskusjonen vi hadde i forrige møte. 

  

Dette er selvfølgelig en politisk diskusjon, men det vil uansett være fruktbart å diskutere det 
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med dere som rådmenn, ikke minst med tanke på hvordan en slik prosess skal legges opp. Dette 

vil være starten på en slik diskusjon. I 2015 ble det som en del av dere husker gjennomført en 

evaluering av samarbeidet, den legges ved her. 

 

Vedlegg 5: Evaluering av Trondheimsregionen 2015. 

Forslag til vedtak:  

Saken legges fra for diskusjon.. 

 

 

RF 26/17 Orientering omarbeidet med Byutviklingsplaner. 

 Arbeidet med Byutviklingsavtaler knyttet til stasjonsutvikling går framover, Esther Balvers vil 

informere om framdrift og mulig innhold 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

 

RF 27/17 Samferdselspolitisk fundament – årlig revidering. 

 I årshjulet legges det opp til en årlig revidering av Trondheimsregionens samferdselspolitiske 

fundament. Det er ambisiøst med tanke på hvor store debatter samferdselsprioriteringer utløser, 

men det er uansett lurt å ta jevnlige oppdateringer for å tilpasse kartet til terrenget, og for å ha en 

mulighet til å diskutere om våre prioriteringer bør endre seg. En problemstilling er når 

prioriteringer skal ut fordi de er gjennomført/i ferd med å bli gjennomført. Her er det forsøkt å 

legge til grunn at det tas ut når det fattet forpliktende vedtak om finansiering og byggestart. 

 

Vedlegg 6: Revidert samferdselspolitisk fundament. 

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 

RF 28/17 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 16.06.2017 

 Møtet vil være i Skaun. Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste: 

 Orientering om arbeidet med Byutredning. 

 Arbeidet med trafikkpakke Nord for jernbane og orientering om logistikknutepunkt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 

RF 29/17 Orienteringer. 
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RF 30/17 Åpen post/eventuelt. 

  

 

Bård Eidet 

Daglig leder 


