INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 15.10 2019
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 19/-

Sted:

Trondheim kommune, ordførerens kontor.

Tidsrom:

1400-1600.

Innkalt:

Jon P Husby, Rita Ottervik, Oddbjørn Bang.

AU 26/19

Protokoll AU-møte 06.06. 2019.

Dato: 08. oktober 2019

Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 06.06. 2019
Forslag til vedtak:
Protokoll Arbeidsutvalget 06.06. 2019 godkjennes.

AU 27/19
Sak:

Ny kommunelov – konsekvenser for interkommunalt samarbeid.
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
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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.

Forslag til vedtak:
Saken legges fram for diskusjon.

AU 28/19
Sak:

Møteplan 2020.
Møteplanen er ennå ikke vedtatt, og det har kommet en del innspill på det forslaget som er blitt
distribuert, blant annet på plasseringen av felles formannskap. Selv om det er det påtroppende
Regionrådet som vil vedta møteplanen er det lurt at det avtroppende AU diskuterer forslaget, for
å vurdere eventuelle kollisjoner med faste møter i egen kommune. AU kan også diskutere et
forslag fra NiT om å arrangere befaring for formannskapene i områdene for arealkrevende
virksomhet i regionen.

Vedlegg 2: Forslag til møteplan 2020.
Forslag til vedtak:
AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte møteplanen for 2020.

AU 29/19
Sak:

Ny Strategisk næringsplan fra 2020?
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.

Forslag til vedtak:
Saken legges fram for diskusjon.

AU 30/19
Sak:

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 14.06. 2019
Møtet vil være i Trondheim. Aktuelle saker i tillegg til de som står på denne sakslisten:





AU 31/19

Konstituering, valg.
Gjennomgang av de forskjellige arbeidsområdene i Trondheimsregionen.
Eventuelle samferdselsorienteringer
Orientering om Byvekstavtale/Miljøpakken?

Orienteringer


Aktuelle påvirkningssaker?
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Status for Visit Trondheim og prosjektet med medlemskap for alle kommunene.



Samarbeid med Vital Things om søvnovervåkning.



Avtale med enhet Eierskap i Trondheim kommune om oppfølging av
næringsarealstrategien.



Arbeidet med autonomi.

Bård Eidet
Daglig leder
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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 06.06.2019
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 19-

Sted:

Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens møterom.

Tidsrom:

kl 1200-1400

Til stede:

Rita Ottervik, Bård Eidet. Jon P Husby deltok pr telefon

Forfall:

Ingrid Aune, Oddbjørn Bang.

Referent:

Bård Eidet

Dato: 13. juni 2019

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no
Ingen merknader til innkallingen.

AU 19/19

Referat/protokoll AU-møtet 21.03. 2019.

Vedtak:
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 21.02. 2019 godkjennes på neste møte.

AU 20/19
Fra møtet:

Evaluering av felles formannskap i april.
Slike samlinger er nyttig for ”vanlige” formannskapsmedlemmer. Disse samlingene er en god
investering i å gjøre Trondheimsregionen kjent for flere.

Vedtak:
Saken diskutert.

AU 21/19

Evaluering av samarbeidet i Trondheimsregionen – oppspill til en generaldebatt.

Fra møtet: Viktig at vi vurderer om vi er på rett vei.
Vedtak:
Saken diskutert.

AU 22/19
Fra møtet:

Årlig revidering samferdselspolitisk fundament.
Forslaget gjennomgått, noen endringer innarbeidet.

Vedtak:
AU ber Regionrådet vedta revidert Samferdselspolitisk fundament.

Arbeidsutvalget 06.06.2019

Side 1 av 2

AU 23/19

Valg av valgkomite for oppnevning av leder, nestleder og AU i neste valgperiode.

Vedtak:
Sittende AU får fullmakt til å nedsette valgkomité blant de nyvalgte ordførerne etter valget.
Valgkomiteen innstiller til Regionrådets møte 25.10 2019.

AU 24/19
Vedtak:

AU 25/19

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 14.06. 2019
Sakslista supplert etter innspill i møtet.

Orienteringer


.

Jon P Husby
Møteleder

Bård Eidet
Daglig leder

(sign)

(sign)
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MØTEPLAN TRONDHEIMSREGIONEN 2020

Næringsrådet:

Onsdag 22.01 kl 1200-1500

Rådmannsforum:

Onsdag 29.01 kl 1300-1600

Arbeidsutvalget:

Torsdag 06.02 kl 1200-1400

Regionrådet:

Fredag 14.02 kl 0900-1400

Næringsrådet:

Onsdag 04.03 kl 1200-1600

Rådmannsforum:

Onsdag 11.03 kl 1300-1600

Arbeidsutvalget:

Torsdag 19.03 kl 1200-1400

Regionrådet:

Fredag 27.03 kl 0900-1400

Samling for formannskapene: 02.-03.04 fra lunsj til lunsj, evt 16-17/4.
Næringsrådet:

Onsdag 27.05 kl 1200-1600

Rådmannsforum:

Onsdag 03.06 kl 1300-1600

Arbeidsutvalget:

Torsdag 11.06 kl 1200-1400

Regionrådet:

Fredag 19.06 kl 0900-1400

Næringsrådet:

Onsdag 09.09 kl 1200-1600

Rådmannsforum:

Onsdag 16.09 kl 1300-1600

Arbeidsutvalget:

Torsdag 24.09 kl 1200-1400

Regionrådet:

Fredag 02.10 kl 0900-1400

Næringsrådet:

Onsdag 21.10 kl 1200-1600

Næringsrådet:

Onsdag 25.11 kl 1200-1600

Rådmannsforum:

Onsdag 02.12 kl 1300-1600

Arbeidsutvalget:

Torsdag 10.12 kl 1200-1400

Regionrådet:

Fredag 18.12 kl 0900-1400

