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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 02.06.2017 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 17/- Dato: 15. september 2017  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Fredag 08. september 2017 kl 0900-1200 

Til stede: Kjetil Mjøsund, Carl Jakob Midttun, Morten Wolden, Jan Yngvar Kiel, Bodil Brå Alsvik, Anne 
Kathrine Slungård, Bjørn Ståle Aalberg, Bård Eidet, Sigmund Knutsen, Esther Balvers.  

Forfall: Ingvill Kvernmo, Katrine Lereggen,,Knut Aspås. 
 
 
RF 30/17 Referat fra møte 02.06.2017 

 

Vedtak: Referat rådmannsforum 02.06.2017 godkjent. 

 

 
RF 31/17 Forskningsrådets nye programområde FORKOMMUNE. 
 Innledning: Ragnhild Setsaas presenterte FORKOMMUNE. 

Forskning og innovasjon i kommunesektoren vil bli viktigere framover. 
Tidligere: Ferdige prosjekter når de kommer til kommunen. Framover: Felles utvikling.  
Budsjett: 25 mill i året i første omgang. I andre omgang: Bare kommuner kan søke.  
82 søknader støtteverdig. 
2018: Ca 50 mill. 

 Fra møtet: Utfordringen er som oftest kapasitet – for lite stab og støttefunksjoner, kan ikke bruke 
driftsressurser. Dermed vanskelig å være en god bestiller. 
Midlene kan brukes til prosjektleder i kommunene.  
Samarbeid er nødvendig, kan Trondheim ta en lederrolle?  Kan vi plukke ut noen områder fram 
til nyåret? Egen sak på neste møte? 
Mange aktører innen velferdsteknologi – mulig å gjøre det mer effektivt? 
 
 

Vedtak: Saken tas til orientering, og settes på sakskartet i det neste møtet. 
  

 

 
RF 32/17 Oppfølging av Næringsforeningens undersøkelse av saksbehandlingstid og 

kommunale kostnader i byggesaker. 
 

Vedtak: Rådmannsforum slutter seg til det foreslåtte seminarprogrammet.. 

 
 
 
RF 33/17 Prosess Byutredning/Byvekstavtale. 

 
Innledning: Esther Balvers innledet. Regional transport (RTM) fungerer ikke godt nok, vanskelig å få 

kalibrert den. Har sitt grunnlag i bilbruk, ikke tilpasset gåing/sykling/kollektiv.  Satt av 1 mrd til 
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knutepunktutvikling i NTP, viktig pott for oss. Må sikre kobling mellom Byutredning og NTP, 
henger ikke godt nok sammen nå. Har midler til å supplere Byutredningen.  

 Fra møtet: Rådmannen satt på sidelinja i denne prosessen. Utrolig viktig det som blir resultater. Er ikke 
modellen god nok så kan ikke resultatene brukes.  
Bedre å stoppe opp litt enn å bruke dårlige resultater. Nye Veier har gjort en god ting: Brukt 
samfunnsnyttemodellen, men brukt andre miljø for å få fram andre konsekvenser. 
Jernbane er marginalt i RTM, hva gjør vi med det? Kommunene må være aktive bestillere mht 
bane.  
Høst 2018 ok for endelig vedtak for Bvekstavtalene. 

 

Vedtak: Saken diskutert. 

 

 

 

RF 34/17 Eventuell utvidelse av Visit Trondheim sitt virkeområde til å gjelde hele 
Trondheimsregionen. 

 
 Fra møtet: Fornuftig, nødvendig med mer effektiv drift. Må utvikle framtidas reiseliv. Vil fortsatt være 

behov for lokalt turistkontor.  

  

Vedtak: Rådmannsforum støtter forslaget til prosess. 

 
 

RF 35/17 Høring ”Samferdsel i Trøndelag – strategi og organisering av samferdselsområdet i 
Trøndelag, og Ny takst og sonestruktur”. 
 

 Fra møtet: Utvidelse av geografien må begrenses til kommunesenteret, ellers blir kostnadene for høye. 
Samkjøring takst tog og buss viktig.  

 

Vedtak: Høringsuttalelsen justert etter innspill i møtet. 
 
 
 

RF 36/17 Møteplan 2018. 
 

 

Vedtak: Rådmannsforum anbefaler Regionrådet å vedta den foreslåtte møteplanen for 2018. 

 
 
 

RF 37/17 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 22.09.2017 
 

Vedtak: Møteagendaen gjennomgått. 
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RF 38/17 Orienteringer. 

• IOA 
• UKA: Finansiering av teknologidag. 
• Finansiering av Trondheimsregionen og rolle Regionrådene, diskusjon starter i AU. 

Innspill i møtet:  
Nødvendig å diskutere, vil få konsekvenser. Verste er om Trondheim blir Trondheim 
alene. Viktig å skille interessepolitikk og tjenestesamarbeid – som må være pragmatisk.  
 

 

 
 

RF 39/17 Åpen post/eventuelt. 
Ingen saker. 
 

 

 

Bård Eidet 
Daglig leder  


