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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 30.05. 2018 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 18/- Dato: 05. mai 2018  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Onsdag 21. mars 2018 kl 1300-1600 

Til stede: Carl Jakob Midttun, Kjetil Mjøsund, Morten Wolden, Ole Tronstad, Jan Yngvar Kiel, Anne 

Kathrine Slungård, Katrine Lereggen, Svein Henry Berdal Gøran Johansson, Bård Eidet, 

Sigmund Knutsen, Esther Balvers.  

Forfall: Odd Inge Mjøen, Vigdis Bolås, Knut Dukane,  

 

 

RF 21/18 Referat fra møte 21.03 2018 

 

Vedtak: Referat rådmannsforum 21.03. 2018 godkjent. 

 

 

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

 

 Fra møtet: Workshop 30 august Panorama.  

TK setter av en halvdags gjennomgang med alle kommuner som ønsker det. 

Kalle: Hva er teknologiske hinder i kommunene? Kobling til arkivsystem osv.  NiT sender ut.  

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
  

 

RF 23/18 Digitalisering av byggesaksbehandling - oppfølging. 

  

 Fra møtet:  

 

Vedtak: Saken diskutert. 

 

 

RF 24/18 Framtidig finansiering av Trondheimsregionen. 

 

Fra møtet: Morten: Sunt at det avklares i hvilken retning man vil samarbeide med. Må ta utgangspunkt i 

ambisjonsnivået, deretter modeller. 

Kalle: 2018 et vendepunkt – ny fylkeskommunal policy. Nye samarbeid må diskuteres opp mot 

TRR. Evaluering blir viktig.  

Kjetil: Uklar rolleforståelse i kommunene. 

Anne Kathrine: Geografien i bevegelse – ikke spill. Gjensidige-midlene skal kunne brukes også 

på de andre kommunene. Må sette trykk på denne diskusjonen, og konkludere ila året. Også 

åpen for andre arbeidsområder. 

Gøran: M-G vil være med, men synes økningen blir stor. 

Jan Yngvar: Samarbeid med mange – helt nødvendig. Vil ha samarbeid med TRR, men også 



 

Rådmannsforum 21. 03. 2018 
 

 Side 2 av 3 

 

fortsette med andre. 

Morten: Er et eierspørsmål, rådmannsgruppa bør sette ned en gruppe.  

Kalle: Kalibrering av innholdet viktigste. Gjennomgang av hva midlene brukes til, og 

viktigheten for de forskjellige kommunene.  

 

Vedtak: Saken diskutert. 

 

 

RF 25/18 Trøndelagsplanen – forslag til høringsuttalelse. 

  

Fra møtet: Ole: Håper det skal bli en plan for hele Trøndelag. 

Sigmund: Mye godt arbeid. Noen momenter som kunne vært tydeliggjort, bla TK og TrR sin 

konkurransesituasjon. 

Kalle: Uklart hva som er fylkeskommunens rolle, og hva som er andre sitt ansvar.  

 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta denne uttalelsen om forslaget til Trøndelagsplan: 

 Regionrådet er i all hovedsak positiv til de foreslåtte innsatsområdene og retningsmålene i 

planforslaget. De endringene som er gjort underveis i prosessen har også gjort forslaget til 

Trøndelagsplan bedre. Det er en utfordring med overordnet planlegging at den kan bli så 

generell at den ikke gir noen klare retningsvalg, og den innvendingen er til dels også relevant 

for dette forslaget til Trøndelagsplan. Det er ikke så enkelt å se hva som er de overordnede 

prioriteringene i årene framover ut fra disse målene. 

 Trøndelagsplanen bør tydeligere framheve den nasjonale og internasjonale konkurransen 

Trøndelag er en del av, og som vi må hevde oss i årene framover. Hvis balansert utvikling 

internt blir viktigst så vil Trøndelag totalt sett tape i den internasjonale konkurransen. De 

næringsmessige koblingene mellom mat og biodrivstoff, og miljøvennlig næringsutvikling og 

teknologi er viktig og riktig, men kan også innebære en for snever tilnærming. I mange år har vi 

skullet leve av noen få store næringer der vi har naturgitte forutsetninger. Det handler det 

mindre om i en globalisert verden, men mer om hvem som evner å kapitalisere på gode ideer 

først – og dette perspektivet er lite synlig i Trøndelagsplanen. 

 Det er bra at Trøndelagsplanen har som mål at Trøndelag skal bli best på regional 

samhandling. Dette er et område der vi tradisjonelt har vært god – men i en del saker ikke har 

vært god nok til å få gjennomslag. Godt samarbeid mellom fylket og storbyregionen er svært 

viktig i en slik sammenheng. Trondheim sin rolle som landsdelssenter må anerkjennes og 

styrkes, og det er behov for å styrke møteplasser og arenaer for felles strategiutvikling og 

utvikling av felles satsinger. 

 

 

RF 26/18 Delstrategi veg Trøndelag fylkeskommune. 

 
 Fra møtet: 

Kalle. På et overordnet nivå, vanskelig å finne rett inngang. Er det rett å ta med en veistrekning? 

Gøran: Enig med Kalle. 

Kjetil: Tilbake til start – hva skal TRR være?  

 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta denne uttalelsen: 

 ” Regionrådet i Trondheimsregionen støtter målet om at vegstrategien bidrar til at regionen på 
bærekraftig vis er attraktiv for bosetting, etablering og utvikling av næringsvirksomhet, samt 
målsettingene om å ha en infrastruktur som ivaretar: 

 Trafikksikkerhet 
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 Fremkommelighet 
 Miljø 
 Regional utvikling 
 Prioritering av tiltak og drift/vedlikehold bør vurderes ut fra best samlet 

måloppnåelse. 
  
 Fv 704 Sandmoen – Tulluan er et eksempel som oppfyller alle mål og derfor bør prioriteres. 

Forbedring av fremkommelighet for næringstrafikk til Tulluan næringsareal har avgjørende 
regional betydning. Tulluan berører ikke landbruksjord, Det er viktig å gjøre Tulluan attraktivt 
nok, alternativene vil ha vesentlig større negativ miljøeffekt. Omlegging av fv704 utenom 
Tanem vil ha stor positiv effekt på trafikksikkerhetssituasjonen i boligområdet. 
 

 

RF 27/18 Revidering Samferdselspolitisk fundament. 

 
 Fra møtet:  

Kalle: IKAP2 og ny byvekstavtale: Hva med statlige virkemidler inn i  

 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta revidert Samferdselspolitisk fundament. 

 

 

RF 28/18 Temautredning idretts- og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden. 

 
 Fra møtet: 

 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet slutte seg til temautredningen Idrett og friluftsanlegg ved 
Trondheimsfjorden og vil anbefale at denne legges til grunn for videre arbeid innen 
temaområdet. 

 

RF 29/18 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 15.06. 2018 

 

 

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 

RF 30/18 Orienteringer. 

 Parkeringsmøte 14 august. 

 

 

RF 31/18 Åpen post/eventuelt. 

En sak eventuelt: Orientering om arbeidet med felles førstelinjetjeneste. 

Birger: Hovedkonklusjon – felles sammenslått etablerertjeneste ikke modent pr i dag. 

Samarbeid om best practice er mulig. Feltet er i endring, kanskje ikke beste tidspunkt til å 

introdusere nye samarbeidsformer. 

 

 

Bård Eidet 

Daglig leder  


