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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 11.03. 2020 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 20/- Dato: 18. mars 2020  
 

Sted: Storsalen, Rådhuset. 

Tidsrom: Onsdag 11. mars 2020 kl 0830-1130 

Til stede: Morten Wolden, Alf-Petter Tenfjord, Katrine Lereggen, Carl Jakob Midttun, Jan Yngvar Kiel, 
Bård Eidet, Esther Balvers. 

Forfall: Odd Inge Mjøen, Tore Rømo, Vigdis Bolås, Astrid Haugslett. 
 
 
RF 14/20 Referat fra møte 29.01 2020 
 

Vedtak: Referat rådmannsforum 29.01. 2020 godkjent. 

 

 
RF 15/20 Ny Strategisk næringsplan – hvordan sikre god involvering fra kommune. 
  Berit Rian og Hans Petter Øien fra NiT Kvam innledet. 

  Er engasjementet til stede fra kommunene? Er det konkurranse med andre regionsamarbeid? 
Viktig å få fram den gjensidige avhengigheten. Må være tydeligere på hva den enkelte 
kommune kan bidra med. Må inn i kommunestyrene utover høsten.  
 

 Fra møtet: TRR vil ha en motorfunksjon, der vi tar de store strategiske spørsmålene. Stor forskjell også 
internt i den enkelte kommune, andre forventninger i utkanten om kommunens rolle 
Det har vært et stort sprang i tenkningen i regionen de ti siste årene Trondheimsregionen har 
fungert som en plog.  
Involvering kjempeviktig.  

Vedtak: Saken tas til orientering.  
  

 
RF 16/20 Planstrategi og innbyggerinvolvering – oppfølging. 
  Are Risto Øyasæter orienterte om Trondheim kommune sitt arbeid. Borgerpanel – nytt 

eksperiment som starter nå. Sosial bærekraft blir viktig, men mange tror at bærekraft = klima. 
Bærekraftsmålene må finne sin lokale prioritering. Viktig at kommunen tillater seg å prøve og 
feile.  
Hans Petter Wollebæk orienterte om status på Trondheim kommune sitt arbeid med 
kommuneplanens samfunnsdel. Komplekst å lage kunnskapsgrunnlag, som må være kort og 
lettforståelig.  

 Fra møtet: Får man med seg de rette aktørene i byutviklingsporsesser?  Borgerpanel – hvordan unngå at det 
er de samme som engasjerer seg?  Viktig å få med ungdommene! 
Mulig å gjøre det i linja, eller er det avhengig av et prosjekt?  
 Kommunene har fått til mye – for eksempel samarbeidet med idrettslagene. Men hvordan nå de 
uorganiserte?  
 

 Vedtak: Saken tas til orientering. 
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RF 17/20 Høringsuttalelse klimaomstilling. 
   

Fra møtet:  
 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta forslaget til høringsuttalelse om Regional strategi for 
klimaomstilling. 

 
 

RF 18/20 Årsmelding 2019. 
    

Fra møtet:  
 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta forslag til årsmelding for 2019. 

 
 

RF 19/20 Massehåndtering - deponi. 
 

Esther Balvers innledet. Møte med MEF 5/3, ingen umiddelbar krise. Blir foretatt 
ressurskartlegging for hele Trøndelag. Settes ut konsulentoppdrag nå, ferdig til oktober. Pålegg 
om gang- og sykkelveg hindrer utbygging i Trondheim, sjekkes om Miljøpakken kan 
forskuttere.  

 
Fra møtet: Etterspørselen avhengig av aktiviteten. Bygningsmasse – heller gjenbruk på stedet – lavere 

etterspørsel – er det tatt hensyn til? Esther: Nei, ligger i konsulentbestillingen.  
Ønskelig at TRR holder oversikt over behovet.  

  
 

Vedtak: Saken tas til orientering 
 
 

 
 

RF 20/20 Samordnet parkeringspolitikk. 
 
  Esther Balvers innledet. Laget prosjektgruppe.  

 
Fra møtet:  Skaun opptatt av at kapasiteten på park and ride.  

Viktig arbeid, kan være krevende politisk.  
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 
 

RF 21/20 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 27.03. 2020 
• Årlig kontaktmøte med hovedutvalgsledere for Veg og Transport i fylkeskommunen, og 

AtB. 
• Regional plan for arealbruk 
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Vedtak: Møteagendaen tatt til orientering. 

 
 

 
 
RF 22/20 Orienteringer. 

• Samarbeidsavtalen: Viktig med politisk behandling senest i mai. 
 
 

RF 23/20 Åpen post/eventuelt. 
 
  

 

Bård Eidet 
Daglig leder  


