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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 31.01.2018 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 18/- Dato: 07. februar 2018  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Onsdag 32. januar 2018 kl 1300-1600 

Til stede: Carl Jakob Midttun, Katrine Lereggen, Kjetil Mjøsund, Morten Wolden, Jan Yngvar Kiel, Tore 
Rømo, Steinar Gaustad, Ørjan Dahl, Bård Eidet, Sigmund Knutsen, Esther Balvers.  

Forfall: Knut Dukane, Anne Kathrine Slungård, Odd Inge Mjøen. 
 
 
RF 01/18 Referat fra møte 01.12.2017 

 

Vedtak: Referat rådmannsforum 01.12.2017 godkjent. 

 

 
RF 02/18 Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen. 
 

 Fra møtet: Hva er sammenhengen mellom denne og IKAP? For mye Trondheim og for lite regionalt?  
Er den et strategisk dokument? Vil den følges opp? 
Arealer for store arealkrevende virksomhet spesielt vektlagt, derfor noe savnes.  
Hvor forpliktende er IKAP? Fylkesmannen tydelig på at de ikke forholder seg til IKAP. Skulle 
vært fylkeskommunens rolle. Nye Sveberg: Utvidelsesmulighetene kanskje ikke reell? Mer 
aktuelt langs veien mot Trondheim? Er det nok i 2020?  
Forankring helt avgjørende.  
Fylkesmannen inviteres på neste møte. 
Kvaliteten på arealene og infrastrukturen vil spille en viktigere rolle framover. 
Esther: KMD anerkjenner IKAP.  
Store kostnader for infrastruktur – hvordan får vi utviklet relevante arealer?  

 

Vedtak: Rådmannsforum slutter seg til forslag til framdriftsplan og ber Regionrådet sende Strategi 
for næringsarealutvikling ut på ekstern høring. 
  

 
RF 03/18 Høringsuttalelse om Byutredningen. 
  
 Fra møtet: Prognoser er vanskelig, finnes flere alternativ. 

 
 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta forslaget til uttalelse til Byutredningen for 
Trondheimsområdet. 

 
 
RF 04/18 Arbeidet med Byvekstavtaler: Forslag til program felles formannskap og gjensidig 

oppdatering på prosessen. 
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Fra møtet: Referat fra Kontaktutvalget: Partene i dagens avtaler blir invitert til møte med staten i februar, 
og avtalene ferdig ila et halvt år.  
Krevende, vanskelig for politikerne.  Programmet: Byutredningen først? Kort tid. Bør også 
forklare miljøpakke 4. 
Vanskelig å forstå for fritidspolitikere.  Ikke tatt inn over seg forpliktelsene, må synliggjøres. 
Hvem er avtalepart?  
Formannskapet enig i prinsippet, skjønner forpliktelsene, men må se at det kommer noe ut av 
det.  
Hold fast på de foreslåtte begrepene. Henning god pedagogisk. Økonomien kan bli avgjørende.  
Viktig at interntrafikken ikke skal regnes med.  
 

Vedtak: Saken diskutert. 

 

 

RF 05/18 Toårig handlingsplan for næringsutvikling. 
  

Fra møtet: Operasjonaliseringen vanskelig i forrige runde – det samme også nå? Hva er kommunene sin 
rolle?  Uten at det gjøres kan den fort havne i en skuff.  
Det ligger kanskje en arbeidsdeling i at det ikke er full overensstemmelse? 
Viktig å øke bevissthetsgraden blant politikerne gjennom bedriftsbesøk, felles tiltak?  
Bra med møte med hver enkelt kommune, går gjennom hva det kan bety for den enkelte 
kommune. Forpliktelse avgjørende.  

 
 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta den toårige handlingsplanen for næringsutvikling. 

 
 

RF 06/18 Digitalisering av byggesaksbehandling – felles utviklingsprosjekt i 
Trondheimsregionen? 

 
 Fra møtet: Et operativt spørsmål som bør avklares i Rådmannsforum heller enn i Regionrådet.  
 Lage en felles oversikt over digitaliseringsprosjekter?  TRR sette i gang et nasjonalt prosjekt? 

 
 

Vedtak: Rådmannsforum ber Daglig leder bevilge NOK 200 000,- til gjennomføring av et prosjekt om 
digitalisering av byggesaksbehandling i Trondheimsregionen i tråd med prosjektforslaget fra 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen. 
 
 

RF 07/18 Kompetansemegling/Forsker i bedrift: Veien videre. 
 

 Fra møtet:  
 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta at Trondheimsregionen går sammen med Trøndelag 
fylkeskommune om å legge ut på anbud et tiltak om kompetanseutvikling/bedriftsutvikling, 
innen de rammer som er skissert i saken. Tiltaket skal ha en ramme på to år i første omgang, 
og innen en budsjettramme på NOK 500 000,- pr år for Trondheimsregionen. Det forutsettes 
en samfinansiering fra Trøndelag fylkeskommune på NOK 250 000,- pr år. 
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RF 08/18 Framtidig rolle og budsjett i Trondheimsregionen. 
 

 Fra møtet: Ikke enkelt. Regionsamarbeidene i endring. Det haster, må ha penger i 2019. Må ta stilling til 
om man skal fortsette samarbeidet. Krevende også for Trondheim å finne midler. Til sjuende og 
sist en politisk prioritering.  
Bare Trondheim som har bare ett samarbeid.  Påvirkningsarbeid skulle være sentralt, men har 
ikke blitt prioritert.  
Interessepolitikken viktigere ved fylkessammenslåing. Evaluering vil være viktig. Vil komme 
motforestillinger.  
Hva vil det bety å stå utenfor? 
TRR vært mye mer fokusert på interessepolitikk. Hvordan få opp øynene på politikerne? 
Hvordan fasilitere? Bør evaluere.  
Vi er avhengig av Trondheim! Randkommunene må være rausere mht Trondheim sin 
betydning. 
Små høvdingseter holder på å bygges opp.  
Trondheim skal være motoren. Mye argumentasjon om at man skal være motvekt.  
Budsjettarbeidet er i startgropa, viktig at dette tas med hjem. Bør ta opp dette  

 
 

Vedtak: Saken diskutert. 
 

RF 09/18 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 16.02. 2018 
 

Vedtak: Møteagendaen gjennomgått. 

 
 

RF 10/18 Orienteringer. 

•  
 
 

RF 11/18 Åpen post/eventuelt. 
 
 

 

Bård Eidet 
Daglig leder  


