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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 08.10 2019 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 19- Dato: 01.10.2019  
 

Sted: Møterom C, Rådhuset i Trondheim 

Tidsrom: Tirsdag 08. oktober 2019 kl 1300-1600 

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

Kopi Esther Balvers, Hans Kringstad, Astrid Haugslett, Ola By Rise, Håkon Kibsgaard Jordet. 
 
 

RF 35/19 Referat fra møte 05.06 2019 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 05.06.2019 

Forslag til vedtak: 

Referat/protokoll rådmannsforum 05.06.2019 godkjennes. 

 

RF 36/19 Visit Trondheim – mulig medlemskap for kommunene i Trondheimsregionen fra 1/1-

2020. 

Sak: Denne saken er en gjenganger, og der vi nå må få en avklaring av realismen i om alle/noen av 

kommunene vil gå inn som medlem i Visit Trondheim fra 1/1-2020. Det er krevende å håndtere 

for begge parter, og vi må også få en avklaring på hva kommunene eventuelt trenger for å 

komme et skritt videre. Visit Trondheim vil være til stede for å svare på eventuelle spørsmål.  

 

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til diskusjon og avklaring. 

 

 

RF 37/19 Mulig samarbeid med Vital Things om søvnovervåking. 

Sak: Også en gjenganger. Som det tidligere er informert om er finansieringen på plass, i tillegg vil 

det bli en liten egenandel. Det vi trenger er en forpliktelse fra kommunene om de vil være med, 

og at de setter av en kontaktperson internt som vil sørge for inngangen til skolene/klassene.  

 

Forslag til vedtak:  

Saken legges fram til diskusjon. 

 

 

 

RF 38/18 Trondheim kommune sitt arbeid med modernisering/digitalisering – involvering fra 

de andre kommunene 

Sak: De andre kommunene har vært koblet til dette arbeidet gjennom Rådmannsforum, og har 

oppnevnt egne kontaktpersoner for arbeidet. Leder for arbeidet i Trondheim kommune Ola Eirik 

Klingen vil gi en oppdatering om status, og gi innspill på hvordan kommunene kan knyttes enda 

tettere til arbeidet. 
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Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

RF 39/19 Nok næringsareal til arealkrevende virksomhet – orientering om avtale med 

eierskapsenheten i Trondheim kommune. 

Sak:   Det er inngått en avtale mellom Trondheimsregionen og Eierskapsenheten om å jobbe med å 

sikre nok næringsareal til arealkrevende virksomhet. Esther Balvers vil orientere om avtalen, og 

vi vil gjerne ha innspill på hva som blir viktig i dette arbeidet framover. 
 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 

 

 

RF 40/19 Ny kommunelov – konsekvenser for interkommunalt samarbeid. 

Sak:  Ny kommunelov vil fases inn denne høsten, med noen deler med virkningstidspunkt fra etter 

valget og noe fra 1/1-2020. Den nye loven vil ha betydning også for interkommunalt samarbeid, 

både når det gjelder organisering og benevnelser. Den nye kommuneloven definerer hvordan 

interkommunalt arbeide kan foregå på slik: 

” Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt 

oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller 

samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.” 

 

Interkommunalt politisk råd er mest relevant for samarbeidet i Trondheimsregionen. Det kan 

behandle saker som går på tvers av kommune- og fylkesgrenser, dvs interessepolitikk og 

grenseoverskridende oppgaver, og skiller seg fra kommunalt oppgavefellesskap som skal løse 

felles oppgaver, dvs tjenestesamarbeid. I interkommunalt politisk råd skal det øverste organet 

hete representantskapet, og det kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Endringen 

her består egentlig av endrede betegnelser. Om man i dagligtale fortsatt vil operere med 

regionråd må man ta stilling til. 

 

Det som er en reell endring er et krav om at det skal inngås en skriftlig samarbeidsavtale 

mellom alle deltakerne i rådet, som skal vedtas av alle kommunestyrene. Denne 

samarbeidsavtalen skal som minimum inneholde disse punktene: 

a) rådets navn 

b) om rådet er et eget rettssubjekt 

c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 

d) hvilke saker rådet skal kunne behandle 

e) hvilken myndighet som er lagt til rådet 

f) den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis 

ansvarsandelen avviker fra eierandelen 

g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet 

h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av 

rådets arkiver etter at rådet er oppløst. 

 

Punkter utover dette kan representantskapet selv vedta. 

 

Sekretariatet planlegger å lage en sak med forslag til ny samarbeidsavtale til regionrådsmøtet i  

desember, som kan vedtas i alle kommunene. I en slik sak kan det være nyttig å ta inn den  

evalueringen som ble gjennomført i vår. 
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Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

RF 41/19 Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen. 

 

Sak: Trondheimsregionen og Miljøenheten i Trondheim kommune har inngått en avtale om å 

samfinansiere en kartlegging av potensialet for grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen: 

Innholdet i bestillingen vil bli presentert i møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

 

RF 42/19 Ny Strategisk næringsplan fra 2020? 

 

Sak: Strategisk næringsplan (SNP) går til 2020, og derfor må det tas stilling til hva vi gjør videre. 

Flere alternativer er mulig: Prolongere, rullere – eller starte arbeidet med en helt ny SNP. Pr i 

dag er det mest aktuelle å sette i gang arbeidet med en helt ny SNP, ut i fra diskusjoner vi har 

hatt med Trondheim kommune og NiT. Det endelige vedtaket om å sette i gang arbeidet vil bli 

lagt til regionrådet i desember, men Næringsrådet vil være den formelle bestilleren av 

kunnskapsgrunnlaget. Det vil det bli nærmere orientert om i møtet. 

 

Det er nyttig å ha en diskusjon om hvordan kommunene kan kobles mest mulig til prosessen, og 

hvordan hele arbeidet skal organiseres – inkl hvilken rolle Rådmannsforum bør spille. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 

 

RF 43/19 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 25.10. 2019 

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

sakliste:  

 Konstituering, valg. 

 Gjennomgang av de forskjellige arbeidsområdene i Trondheimsregionen. 

 Eventuelle samferdselsorienteringer 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 

 

RF 44/19 Orienteringer. 

 . 
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RF 45/19 Åpen post/eventuelt. 

  

 

Bård Eidet 

Daglig leder 



 

Rådmannsforum 05.06.2019 
 

 Side 1 av 3 

 

 
 

REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 05.06. 2019 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 19/- Dato: 13. juni 2019  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Onsdag 05. juni 2019 kl 1300-1600 

Til stede: Knut Dukane, Morten Wolden, Katrine Lereggen, Odd Inge Mjøen, Ørjan Dahl, Bård Eidet, 

Esther Balvers.  

Forfall: Anne Kathrine Slungård, Carl Jakob Midttun, Astrid Haugslett, Vigdis Bolås, Jan Yngvar Kiel, 

Svein Henry Berdal, Kjetil Mjøsund. 

 

 

RF 25/19 Referat fra møte 13.03 2019 

 

Vedtak:  

Referat rådmannsforum 13.03. 2019 godkjent. 

 

 

RF 26/19 Evaluering av samarbeidet i Trondheimsregionen – oppspill til en generaldebatt. 

  Bård Eidet innledet.  

 Fra møtet: Tjenestesamarbeid i Trondheimsregionen ble diskutert. Det foregår på mange måter og med 

forskjellig geografi, ikke aktuelt å legge det inn under TRR sin paraply, men Rådmannsforum 

kan brukes til å diskutere problemstillingen til tjenestesamarbeid og eventuelle nye samarbeid. 

 

Vedtak:  

Saken diskutert.  

  

 

RF 27/19 Mulig samarbeid med Vital Things om søvnovervåking. 

    

 Fra møtet:  Tilbakemeldinger gitt fra de forskjellige kommunene.  

 

Vedtak:  

Melhus og Indre Fosen er positiv til å bli med, Midtre Gauldal trenger lengre tid til å vurdere 

saken 

 

 

 

RF 28/18 Vekstprosjektet til Visit Trondheim 

 

Fra møtet:  Tilbakemelding gitt fra de forskjellige kommunene 

 

Vedtak:  

 Saken diskutert. 
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RF 29/19 Årlig revidering samferdselspolitisk fundament. 

  

Fra møtet: Elektrifisering av Rørosbanen kan komme. Utfordringer veisystem i Orkdal. 

 

Vedtak:  

 Rådmannsforum ber Regionrådet vedta revidert Samferdselspolitisk fundament. 

 

RF 30/19 Digital byggesaksbehandling - status. 

 

Hans Petter Øien Kvam presenterte oppdatert statistikk. God dialog med kommunene og KS. 

Leverandørkonferanse i desember, stor oppslutning. Trondheim har hatt negativ utvikling, 

handler det om innkjøringsproblematikk? Mer bruk av forhåndskonferanse har vært viktig. 

Sårbart i små kommuner. Stor kamp om kompetansen mellom private og kommunene.  

Hva gjør vi framover? Hvordan skaffe tilgang til fagmiljø? Mer interkommunalt samarbeid? 

 

Fra møtet: Trondheim: Antall klagesaker har eksplodert, har betydning for saksbehandlingstid. 

 

 

Vedtak:  

 Saken tas til orientering 

 

 

 

 

RF 31/19 Innkjøpssamarbeid. 

 

Knut Aspås og Hanne Haugnes fra Trøndelag fylkeskommune innledet. Har vært 

samarbeid både i nord og sør tidligere, har brukt litt tid på å rigge seg etter 

sammenslåing. 

Trondheim ønsket inn i ledelsen av prosjektet. Ønsker å samarbeide med regionale 

innkjøpssamarbeid. 

 
Fra møtet:  Hvordan tenkes det opp mot innovative offentlige innkjøp?  

Trondheim kommune må inn i prosjektgruppen. Størst potensial kommunene imellom.  

Hva med byggeprosjekt? 

Kan brukes til å fremme et seriøst arbeidsliv. Lage en trøndelagsmodell? Sikrer felles holdning. 

 

Vedtak:  

 Saken tas til orientering. 

 
 

RF 32/19 Søknad til KMD om støtte til IKAP-arbeidet. 

 

Esther Balvers presenterte søknaden. Alle kommunene har søkt, og samordnet sine 

søknader. Totalbudsjett på 26 mill, får normalt mellom 2-5 mill.  

 Fra møtet:  
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Vedtak: Saken tas til orientering. 
 

 

RF 33/19 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 14.06. 2019 

  

 

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 
 

RF 34/19 Åpen post/eventuelt. 

Hva med regionalt samarbeid i folkevalgtopplæring? 

  

 

Bård Eidet 

Daglig leder  
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