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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 30.01. 2019 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 19/- Dato: februar 2019  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Onsdag 30. januar 2019 kl 1300-1600 

Til stede: Morten Wolden, Jan Yngvar Kiel, Katrine Lereggen, Tore Rømo, Knut Dukane, Kjetil 

Mjøsund,Vigdis Bolås, Carl Jakob Midttun, Bård Eidet, Astrid Haugslett.  

Forfall: Odd Inge Mjøen, Anne Kathrine Slungård, Svein Henry Berdal. 

 

 

RF 01/19 Referat fra møte 28.11 2018 

 

Vedtak: Referat rådmannsforum 28.11. 2018 godkjent. 

 

 

RF 02/19 Mulig samarbeid om digitalisering/modernisering.. 

  På grunn av sykdom utsettes saken til neste Rådmannsforum. Daglig leder orienterte om 

arbeidet med åpne data, og noe av forutsetningene for arbeidet med digitalisering og 

modernisering. Oppgave til neste Rådmannsforum: Beskriv kort to områder der dere forventer 

en vesentlig atferdsendring i befolkningen om -10 år som har betydning for kommunene 

fremover. Begrunn hvorfor. 

 Fra møtet: Morten: Må lages de rette koblingene med fagfolk.  

 

Vedtak: Saken diskutert. 
  

 

RF 03/19 Mulighetsstudie interkommunalt samarbeid innen infrastrukturområdet – 

informasjon om arbeidet.  

 Fra møtet: Carl Jakob Midttun presenterte arbeidet. Presentasjonen sendes ut.  

Etablere kunnskapsgrunnlag. Vann og avløp primært. Sverige tradisjon for store selskap. Alle 

har mangelfullt ledningsnett. Avgiftene vil vokse framover.  Stor kompetansevariasjon, trenger 

mer kompetanse strategisk planlegging og analyse.  Behov for større enheter og større 

renseanlegg. Hvordan organisere?  

Veien videre: Felles saksframlegg – forstudie – forprosjekt – hovedprosjekt.  

Knut: Hva vil det bety for gebyret i min kommune?  

Morten: Viktig å få fram alternativkost.  Problem å sette nullalternativ for dagens situasjon.  

Tore: Innbyggerne må se nødvendigheten av det som skjer. Sensorteknologi vil bli viktig. Alt 

for sårbart for den enkelte kommune. 

Morten: Bestilling av analyse av kostnadsbildet på det enkelte interkommunale samarbeidet – 

bør ikke starte her. Også næringsutvikling.  

Vigdis: Brukte utrolig mye tid på harmonisering av avgiftene.  

Jan Yngvar: Kunnskapsgrunnlaget viktig. Skaun mangler reservevann.  

Kjetil: Hva slags plattform skal et samarbeid skje fra? Svær kartleggingsjobb. Gebyrsatsene er 

regulert innen en kommunes grenser.  

Katrine: Mange politiske aha-opplevelser, viktig å bruke tid på kunnskapsgrunnlaget. 

NB! Kan omfatte flere kommuner! Blir en del av felles saksframlegg. Må lage et eget 

kunnskapsgrunnlag  
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Vedtak: Saken diskutert. 

 

 

RF 04/19 Visit Trondheim og Vekstprosjektet. 

Fra møtet: Tanja Holmen innledet. Trondheim ligger langt bak sammenlignet med de andre storbyene. 

Stjørdal og Trondheim står for 3 av 4 kommersielle gjestedøgn. Markedsføring er helt 

annerledes enn tidligere, ingen lokalt/regionalt har musker til å gjøre det som er nødvendig. 

Bergen: Selger 78 mill ut i kommunene på opplevelser, 5 mill i Trondheim.  

Kalle: Næringsaktørene må på banen.  

Tore: Krevende politisk diskusjon, må tenke regionalt.   

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

RF 05/19 Presentasjon av ledelsesutviklingsprogrammet i Trondheim kommune.  

  

Fra møtet: Merete Mihle Hansen presenterte ledelsesutviklingsprogrammet.   

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

RF 06/19 Planprogram for regional plan for arealbruk – forslag til høringssvar. 

Fra møtet: Daglig leder og Esther Balvers innledet.  

Knut: Hva er effekten? Fort glemt?  

 

 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta denne uttalelsen til planprogram for regional plan 

for arealbruk: 

 

Regionrådet for Trondheimsregionen ser positivt på at regional plan for arealbruk skal være 

en utviklingsplan som skal bidra til en bærekraftig og differensiert arealbruk i Trøndelag. 

Trøndelag er et stort område med forksjellige utfordringer og behov. Trondheimsregionen 

mener at en plan på regionalt nivå skal være et styringsverktøy på et overordnet nivå for å 

håndtere kommuneoverskridende utfordringer og at den ikke overstyrer lokaldemokratiske 

vedtak. Trondheimsregionen har IKAP som plandokument på regionalt nivå. Gjennom IKAP 

har kommunene og fylkeskommunen vedtatt felles mål, strategier og retningslinjer for 

utvikling av Trondheimsregionen. IKAP skal legges til grunn i all areal- og 

transportplanlegging i kommunene og i regionen for å oppnå målene. IKAP er vedtatt i alle 

kommuner i Trondheimsregionen og i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Regionrådet 

forutsetter at Regionalplan for arealbruk i Trøndelag er i tråd med IKAP.  

 

 Utredningstema som ikke direkte inngår i IKAP.  

 Planprogrammet omfatter noen utredningstema som ikke direkte omfattes av IKAP: 

klimaomstilling, kulturvern, reindrift, kraftproduksjon, mineraler og massedeponi, 

kystsoneplanlegging, strandsone og vannforvaltning.  

 Trondheimsregionen er enig i at dette er viktige tema som bør håndteres og kan styrkes 

gjennom en helhetlig kommuneoverskridende politikk. Regional plan for arealbruk bør gi 

kommunene nyttige virkemidler til å bidra til en positiv utvikling i Trøndelag for disse 

temaene. 
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 Trondheimsregionen savner friluftsliv som eget utredningstema. Å legge til rette for og sikre 

tilgang til friområder med et sammenhengende turvegnett bør ses i et kommuneoverskridende 

perspektiv. Å legge til rette for friluftsliv i Trøndelag er et viktig arealgrep som bidrar til å 

fremme god folkehelse. 

 

 Når det gjelder transportutvikling er det noen store samferdselsprosjekter som 

Trondheimsregionen prioriterer, forankret i Samferdselspolitisk fundament. Prosjektene har 

en virkning som går utover Trondheimsregionen sine grenser. Det er vesentlig at Trøndelag 

fylkeskommune støtter prioriteringene, forankrer dem i sine planer og står sammen med 

Trondheimsregionen i forhandlingene med staten om finansiering og forankring i NTP. 

 

 Involvering utarbeidelse regionalplan for arealbruk i Trøndelag.  

 Regionrådet støtter vurderingen om at det å legge opp til en god og bred planprosess er en 

forutsetning for å lykkes med oppfølging av Regional plan for arealbruk i Trøndelag. 

Kommunene, både politisk og administrativt, må bli involvert i det videre arbeidet. I 

planprogrammet beskrives en planprosess som legger opp til regionvise dialogmøter med 

kommunenes politiske ledelse og faglige drøftinger med kommuneadministrasjonene.   

 Regionrådet mener det er vesentlig å ha en god prosess opp mot formannskapene for å bli 
enig om felles mål og strategier for arealutvikling som skal nedfelles i regional plan for 
arealbruk i Trøndelag. Felles formannskapsmøtet i Trondheimsregionen 11.-12. april 2019 
kan være en god egnet arena til et dialogmøte med kommunene i Trondheimsregionen om 
Regional plan for arealbruk i Trøndelag. 

 

 

 

RF 07/19 Oppfølging av næringsarealstrategien. 

 
Fra møtet:  Esther Balvers presenterte hva som vil gjøres framover.  Jobber med en avtale med 

Eierskapsenheten i Trondheim kommune.  

Kjetil: Viktig at det ikke blir konflikt med byplan.  

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 
 

RF 08/19 Arbeidet med massedeponi - status. 

 Fra møtet:   Veilederen legges fram til sommeren.  

Kjetil: Må samarbeide bedre om gjenbruk.  
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
 

RF 09/19 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 15.02. 2019 

 

 Nye Veier  

 Presentasjon av arbeidet med VM 2025 og Tour 2020 

 Informasjon fra Statens vegvesen om endringer i Trafikant- og kjøretøy avdelingens enheter 

og aktiviteter. 

 

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 
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RF 10/19 Orienteringer. 

  •  

 

 

 

RF 11/19 Åpen post/eventuelt. 

Ingen saker. 

 

Bård Eidet 

Daglig leder  


