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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 30.05 2018 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 18- Dato: 23.05.2018  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset i Trondheim 

Tidsrom: Onsdag 30. mai 2018 kl 1300-1600 

Innkalt: Anne Kathrine Slungård, Carl Jakob Midttun, Morten Wolden, Svein Henry Berdal, Kjetil 
Mjøsund, Jan Yngvar Kiel, Kathrine Lereggen, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Odd Inge Mjøen. 

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

RF 21/18 Referat fra møte 21.03 2018 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 21.03.2018 

Forslag til vedtak: 

Referat/protokoll rådmannsforum 21.03.2018 godkjennes. 

 

RF 22/18 Byvekstavtale – forberedelse til første forhandlingsmøte 8. juni. 

Sak: .   

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

RF 23/18 Digitalisering av byggesaksbehandling - oppfølging. 

Sak: Som kjent har Næringsforeningen fått et oppdrag om å gjennomføre et prosjekt der de skal være 

pådriver for implementering av digitalisering av søknadsprosess for byggesak, med mal fra 

Trondheim, i alle kommuner i Trondheimsregionen. Dere som rådmenn er selvfølgelig helt 

avgjørende for resultatet av en slik prosess, og for å holde trykket oppe inviterer vi NiT inn i 

Rådmannsforum for å holde oss oppdatert om prosessen.   

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

RF 24/18 Framtidig finansiering av Trondheimsregionen. 

Sak: Det har tidligere vært informert om behovet for en gjennomgang av finansieringsmodellen for 

Trondheimsregionen i løpet av 2018. Bakgrunnen er at man nå i flere år har hatt et budsjettnivå 

høyere enn de løpende inntektene, som har vært mulig på grunn av bruk av opparbeidete 

fondsmidler som helt bevisst har vært trappet ned, og som i 2019/2020 vil være brukt opp. De 

kommunale medlemsavgiftene har ikke vært justert siden starten i 2010. Vi har heller ikke tatt 

stilling til hvordan kommunesammenslåing skal innvirke på medlemsavgiftene. Den 

fylkeskommunale finansieringen gikk gradvis ned i perioden til den gikk i null i 2017. I år vil vi 

få noe penger fra fylkeskommunens regionale næringsfondsmidler, mest sannsynlig de 600’ 

som Trondheim, Klæbu og Malvik prioriterer inn i Trondheimsregionen. Nivået på den 

fylkeskommunale støtten framover er vanskelig å forutsi, men signalene er at det vil bli satt av 

midler til regionale næringsfond. Når det gjelder støtte fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) så er den avhengig av årlige bevilgninger, men det har 
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vært vilje til å opprettholde de aktuelle midlene på tvers av forskjellige regjeringer. Det skjedde 

en endring i år i kriteriene for tildeling, da det ble satt som forutsetning at det skulle være en 

medfinansiering fra oss på støttebeløpet fra KMD, det vil si at vi må sette av det samme beløpet 

fra egne midler som vi søker om.  

 

Ved en slik gjennomgang av økonomien kunne det tenkes at det ble satt i gang en evaluering av 

hele samarbeidet. Det legges det ikke opp til i første omgang. Trondheimsregionen har som 

tradisjon å gjennomføre en evaluering ved slutten av valgperioden, og verken tidligere 

evalueringer eller gjennomgangen av årsplaner og årsrapporter har gitt tilbakemeldinger på at 

det er behov for en full gjennomgang av samarbeidet. På den annen side vil størrelsen på 

budsjettet kunne ha betydning for hvilke samarbeidsområder vi skal og kan ha i 

Trondheimsregionen. Spesielt innen næringsutviklingsområdet og profilering så har det liten 

mening å ha et samarbeid uten tilstrekkelig fire midler, dvs midler utover det som går til lønn og 

faste utgifter. Blir budsjettet for lavt så er det bedre å kutte ut samarbeidet helt på ett eller flere 

områder, enn å beholde en organisasjon uten handlekraft.  

 

Uten å ha en stor evaluering er det naturlig å ha en kort gjennomgang av status på de forskjellige 

samarbeidsområdene. Når det gjelder IKAP så har relevansen for samarbeid om 

arealplanlegging blitt tydelig det siste året både gjennom arbeidet med 

byvekstavtaleforhandlingene og næringsarealstrategien. Det har også blitt svært tydelig at 

alternativet til et samarbeid om IKAP er en mer juridisk forpliktende regional arealplan i regi av 

fylkeskommunen. Som en tett sammenvevd bo- og arbeidsmarkedsregion er det ikke noe 

alternativ til at den overordnede arealplanleggingen blir sett i sammenheng. Utfordringen 

framover blir å vise og bevise at prinsippene i IKAP legges til grunn for arealplanleggingene i 

kommunene. 

 

Næringsutviklingsarbeidet er - og må være – annerledes enn i den enkelte kommune. Rollen 

som førstekontakt inn mot egen kommune må den enkelte kommune løse sjøl, mens rollen som 

for eksempel kobler til FoU-miljøene løses mye enklere i et større fellesskap enn den enkelte 

kommune, men unntak for Trondheim kommune. Sammenslåingen med næringsapparatet i 

Trondheim kommune har gitt en mye større slagkraft og kapasitet til å utvikle effektive og 

faglig gode sterke tilbud på tvers av kommunene, som vi ser både innen førstelinjetjenesten, den 

mulige utvidelsen av Visit Trondheim sitt område, mulig felles digitalisering av 

byggesaksbehandling, og internasjonalisering.  

 

Profileringsarbeidet har vært primært vært rettet inn mot å styrke Trondheimsregionen som 

teknologihovedstad. Kampanjen med å lage korte videoer med suksesshistorier fra næringsliv 

og FoU har nådd bredt ut. I tillegg har det i flere omganger blitt produsert egne bilag til DN og 

Adressa, pluss annen målrettet annonsering. I løpet av året vil Regionrådet få en gjennomgang 

av resultatene fra profileringsarbeidet, med en anbefaling om veien videre. 

 

Det interessepolitiske samarbeidet har i stor grad dreid seg om samferdselsprioriteringer, og til 

dels andre saker innen Trondheimsregionen sine ansvarsområder. Det å kunne snakke på vegne 

av 300 000 innbyggere med Trondheim kommune i spissen gir en annen mulighet for 

gjennomslag enn om den enkelte kommune snakker på vegne av seg sjøl. Men det har i mindre 

grad vært jobbet strategisk nasjonalt interessepolitisk, der er det et mulighetsrom som ikke er 

fullt utforsket. 

 

Det er ingen fasitsvar på hva som er det korrekte driftsnivået. Fra og med 2014 har budsjettet 

ligget mellom 13 mill og årets budsjett på 10 mill. Sekretariatets anbefaling er at det tas 

utgangspunkt i årets budsjett på 10 mill. Det gir mindre handlekraft enn det har vært de siste 

årene, men likevel nok til at det er et tilstrekkelig handlingsrom. Av dette går noe over 4 mill til 

lønn og kjøp av tjenester fra Trondheim kommune, pluss at ca 1,5 mill er bundet opp i mer eller 

mindre faste forpliktelser. Med andre ord er det reelle handlingsrommet i budsjettet på ca 4 mill. 

Til sammenligning hadde Oslo Business Region (med et smalere mandat) ca 18 mill i 2016, 
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Greater Stavanger ca 21 mill, og Bergen Business Region (nå nedlagt) 16,5 mill i 2014. 

 

Hvor stor andel av budsjettet er det mulig å finansiere eksternt er det neste spørsmålet. Fra 

KMD er det realistiske å ta utgangspunkt i årets budsjett der det budsjetteres med 1 mill fra 

KMD, og et totalt budsjett på IKAP på 2 mill. Fra fylkeskommunen vil det avhenge av hvilken 

budsjettmodell som blir valgt fra 2019, årets modell vil neppe overleve. Men hvis det legges til 

grunn at det skal hentes inn annen ekstern finansiering på i alt 1,5 mill inkludert det 

fylkeskommunale bidraget så har organisasjonen et press på seg til å hente inn også ekstern 

finansiering. Ved en slik modell så blir de kommunale egenandelene på 7,5 mill, det vil si en 

økning på ca 3,1 mill fra dagens nivå 

 

Det kan tenkes flere forskjellige måter å fordele medlemsgiftene på, dette er den fordelingen 

som ble besluttet i 2010: 

 

 
 Folketall 2010  Flatt bidrag  

 50% etter 
folketall  SUM  

 Trondheim  168.257      2.000.000 

 Stjørdal  20.960  142.857 271.316 414.173 

 Malvik  12.457  142.857 161.249 304.107 

 Klæbu  5.634  142.857 72.929 215.786 

 Melhus  14.655  142.857 189.701 332.559 

 Skaun  6.437  142.857 83.324 226.181 

 Orkdal  11.160  142.857 144.460 287.318 

 Midtre Gauldal  5.950  142.857 77.020 219.877 

 Rissa  6.389  142.857 82.702 225.559 

 Leksvik  3.517  142.857 45.526 188.383 

 SUM 
Nabokommuner 77.253 1.285.714 1.128.228 2.413.942 

 

 

Det kan tenkes mange forskjelliger modeller, fra et rent kronebeløp pr innbygger til forskjellige 

blandinger av flatt bidrag og etter innbyggertall. En ren fordeling etter innbyggertall gir denne 

fordelingen, ut fra forutsetningen om ca 7,5 mill i kommunale egenandeler (med avrundete 

befolkningstall og sammenslåing Trondheim og Klæbu): 

 

   Folketall 2019 25 kr pr innbygger 

 Trondheim     200.000                    5.000.000  

 Stjørdal       25.000                        625.000  

 Malvik       14.000                        350.000  

 Melhus       17.000                        425.000  

 Skaun         8.500                        212.500  

 Orkland       18.000                        450.000  

 Midtre Gauldal         6.300                        157.500  

Indre Fosen       10.000                        250.000  
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 SUM Nabokommuner 298.800                   7.470.000  

 

 

 

 

 

 

En fordeling med et flatt bidrag på NOK 250’ og resten etter folketall vil gi følgende resultat: 

 

   Folketall 2019  Flatt bidrag  
 50% etter 

folketall  SUM  

 Trondheim  200.000    3.800.000 

 Stjørdal  25.000  250.000 500.000 750.000 

 Malvik  14.000  250.000 280.000 530.000 

 Melhus  17.000  250.000 340.000 590.000 

 Skaun  8.500  250.000 170.000 420.000 

 Orkland  18.000  250.000 360.000 610.000 

 Midtre Gauldal  6.300  250.000 126.000 376.000 

Indre Fosen  10.000  250.000 200.000 450.000 

 Sum nabokommuner 298.800 1.750.000 1.976.000 7.526.000 

 

Et siste eksempel er hentet fra Kristiansandsregionen, der de har tatt utgangspunkt i 50% flat 

finansiering fra hver kommune , og 50& etter folketall: 

 

 

Innbyggertall 
2019 

50% per 
kommune 50% per innb 

Bidrag per 
kommune 

Trondheim 200.000 468.750 2.510.040 2.978.790 

Stjørdal 25.000 468.750 313.755 782.505 

Malvik 14.000 468.750 175.703 644.453 

Melhus 17.000 468.750 213.353 682.103 

Skaun 8.500 468.750 106.677 575.427 

Orkland 18.000 468.750 225.904 694.654 

Midtre Gauldal 6.300 468.750 79.066 547.816 

Indre Fosen 10.000 468.750 125.502 594.252 
Sum ialt 8 
kommuner 298.800 3.750.000 3.750.000 7.500.000 

 

 

Disse modellene legges i første omgang fram til diskusjon i Rådmannsforum, AU og 

Regionrådet. Etter signalene i disse organene vil sekretariatet legge fram et forslag i 

Regionrådet i september. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram for diskusjon. 
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RF 25/18 Trøndelagsplanen – forslag til høringsuttalelse.  

Sak:    
      
Vedlegg 3: Notat med forslag til prinsipper for organisering av forhandlingene. 

Vedlegg 4: Oppsummering av vedtakene i den enkelte kommune. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum slutter seg til de foreslåtte prinsippene for byvekstavtale-forhandlingene. 

Rådmannsforum ber om rådmann NN utpekes til å være med og representere kommunene 

utenfor Trond heim i forhandlingene. 

 

 

RF 26/18 Delstrategi veg Trøndelag fylkeskommune 

Sak: . 

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

 

RF 27/18 Revidering Samferdselspolitisk fundament. 

 

Sak:  

 

 

Vedlegg 5:  

Forslag til vedtak: 

 Rådmannsforum ber Regionrådet vedta revidert Samferdselspolitisk fundament 

 

 

RF 28/18 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 13.04. 2018 

 Møtet vil være i Trondheim, Rådhuset. Aktuelle saker i tillegg til det som står på 

Rådmannsforums sakliste:  

 Handlingsprogram NTP for jernbane. 

 Årlig dialogmøte med politisk ledelse innen samferdsel i fylkeskommunen og AtB. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 

RF 29/18 Orienteringer. 
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RF 30/18 Åpen post/eventuelt. 

  

 

Bård Eidet 

Daglig leder 


