INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 16.09 2020
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 20-

Dato: 09.09.2020

Sted:

Møterom A, Rådhuset

Tidsrom:

Onsdag 16. september 2020 kl 1300-1600

Innkalt:

Tor Jakob Reitan, Carl Jakob Midttun, Morten Wolden, Ingvill Kvernmo, 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 36/20

Referat fra møte 03.06 2020

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 03.06.2020
Forslag til vedtak:
Referat/protokoll rådmannsforum 03.06.2020 godkjennes.

RF 37/20
Sak:

Felles formannskapsmøte 25. september – gjennomgang av program
Som kjent ble den felles formannskapssamlingen nedskalert til 1 dag, primært av
smittevernhensyn. Hovedmålet er forankring av prosessen med ny Strategisk næringsplan.
Programmet vil bli gjennomgått i møtet.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

RF 38/20
Sak:

Samferdselspolitisk fundament – behov for ny tenkning.
Trondheimsregionen har gjennom en og del år laget et eget samferdselspolitisk fundament, som
et uttrykk for felles samferdselspolitiske prioriteringer. Tidvis har det vært mye diskusjon, men
de siste årene har det vært bred enighet om hva som skal være våre prioriteringer.
Det vi i mindre grad har diskutert er hvordan vi bør jobbe med å følge opp våre prioriteringer.
Fram til nå har det begrenset seg til å sende de inn der det har vært høringsmuligheter. Vi bør
også diskutere om det er mulig å se for seg mer aktiv oppfølging av dette arbeidet. Det kan for
eksempel være overfor NTP-prosessen, eller det kan være arbeid for å påvirke de
fylkeskommunale prosessene. Fylkeskommunen har gjennom 2000-tallet fått en viktigere rolle i
samferdselspolitikken, og det å påvirke både deres egne prioriteringer og det arbeidet de gjør
med innspill til NTP, bør diskuteres. I dagens nasjonale system er det fylkeskommunene og de 4
største byene som blir bedt om å komme med direkte innspill til NTP.
Samtidig ser vi også at mye av det som har vært våre egne hovedprioriteringer er i ferd med å
gjennomføres, og da må det diskuteres hva som skal være neste hovedsatsinger. Den
diskusjonen bør tas med utgangspunkt i en felles forståelse av hva som vil være de største
utfordringene framover, og i mindre grad ut fra som er mer eller mindre ”gryteklare” prosjekter.
Som et regionsamarbeid er det også naturlig at vår argumentasjon tar utgangspunkt i hva som
gagner uviklingen av Trondheimsregionen som bo- og arbeidsmarkedsregion. Dette er et
perspektiv vi ”eier”, og som ofte er underkommunisert i samferdselsdiskusjonen, men som for

Rådmannsforum 16.09 2020

Side 1 av 4

næringslivet og den enkelte innbygger er særdeles viktig. Kommunene blir ofte for nærsynte til
å ta dette perspektivet, mens fylkeskommunen kan bli stående i en spagat mellom
distriktspolitiske forventninger og behovene i en befolkningstung byregion.
Dette er ment som starten på en diskusjon både på hvilken rolle Trondheimsregionen kan ta
framover, og på hvilke (nye) prioriteringer vi bør ha. Som Norges største regionråd, med over
300 000 innbyggere, har vi en tyngde som vi bør forvalte bedre enn det vi har gjort fram til nå.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

RF 39/20
Sak:

Forslag til måleindikatorer for arealutvikling – oppfølging Byvekstavtale.
Prosjektgruppa med representanter fra Melhus, Trondheim, Malvik, Stjørdal, fylkeskommunen
og fylkesmannen har kommet fram til et forslag til indikatorer for arealutvikling som støtter opp
under nullvekstmålet. Det er laget en første testversjon av rapportering, for å se om det er behov
for justeringer og identifisere mangler på tilgang til data. Forslaget til indikatorer,
rapporteringsopplegg og prosess til fastsettelse legges fram for AU i Miljøpakken 10.
september. Deretter skal forslaget sendes til politisk behandling hos partene. Indikatorene er
formulert slik at det kan rapporteres på for alle kommuner i Trondheimsregionen.
Prosjektlederen presenterer forslaget og foreløpige resultater i møtet.
Forslag måleindikatorer for arealutvikling:
 Boliger på rett sted
 Andel boliger med høy-middels-lav måloppnåelse
 Tatt i bruk i rapporteringsår (matrikkel)
 Har fått igangsettingstillatelse i rapporteringsår (matrikkel)
 Er avsatt i vedtatt detaljreguleringsplan (boligfeltbase)
 Planlegges for i igangsatte reguleringsplaner (boligfeltbase)
 Er avsatt i kommuneplanens arealdel (boligfeltbase)
 Besøks- og arbeidsintensive arbeidsplasser på rett sted
 Andel besøks- og arbeidsplassintensive arbeidsplasser innenfor sentrale senterområde
Attraktive sentre
 Antall etableringer i sentrale senterområde
 Andel forskjellige bransjer (mangfold – attraktivitet sentre)
 Andel areal til parkering på bakkeplan i sentrale senterområde
I tillegg pålagte indikatorer fra staten





Boligenes avstand til større sentra/store kollektivknutepunkt
Besøks- og arbeidsplassintensive arbeidsplassers avstand til større sentra/store
kollektivknutepunkt (Torvet, Melhus skysstasjon, Hommelvik stasjon, Stjørdal stasjon)
Antall parkeringsplasser som tillates ved nye besøks- og arbeidsplassintensive
virksomheter i ulike områder (i gjeldende parkeringsnorm)
Antall offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i større sentra/store kollektivknutepunkt
 Andel som har begrenset tid (1-3 timer)
 Andel som har avgift

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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RF 40/20
Sak:

Klimavennlig utvikling av boligfelt.
IKAP har som mål å ha en klimavennlig areal- og transportutvikling, samtidig som
jordbruksareal opprettholdes. For å unngå nedbygging av jordbruksareal blir det ofte bygd ut
boligfelt på litt avstand fra tettstedssentrene. IKAP arbeider med å få økt kunnskap om hva kan
gjøres for at disse boligfelt bygges ut slik at det stimulerer til sykling, gåing til målpunkt i
nærheten og bruk av kollektivtransport på de litt lengre avstander.
Prosjektleder IKAP presenterer kunnskap som har kommet fram så langt.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

RF 41/20

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
leder for arbeidet i Trondheim kommune Ola Eirik Klingen har flere ganger gitt en
oppdatering om status – så også i dette møtet.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

RF 42/20
Sak:

Grønn konkurransekraft.
Det ble informert om dette prosjektet i det forrige Rådmannsforumet. Nå søkes det til
Forskningsrådet på støtteordningen innovasjonsprosjekt i offentlig sektor, dere flere av
kommunene har sagt seg interessert i å være partner. Astrid Haugslett vil informere om status
og hva som skjer framover.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

RF 43/20
Sak:

Møteplan for 2021.
Møteplan for 2021 legges fram for godkjenning.

Vedlegg 2: Forslag til møteplan for 2021.
Forslag til vedtak:
Rådmannsforum ber Regionrådet vedta den foreslåtte møteplanen for 2021.

RF 44/20
Sak:

Massehåndtering – deponi.
Utredningen om massedeponi ble sendt på høring før sommerferien, med høringsfrist 11.
september. Esther Balvers vil orientere om foreløpig inntrykk av høringsinnspillene, og veien
framover.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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RF 45/20

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 02.10. 2020
Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste:
•

Forslag til vedtak:
Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet.

RF 46/20

Orienteringer.
•
•
•
•

RF 47/20

Støtte til 6AM for mobilisering til statlige krisepakker.
Ny bestilling til Impello om kartlegging av autonomi-miljøet.
Støtte til Tequity/NiT til prosjektet Regional Talent Attraction
Strategiprosess Technoport.

Åpen post/eventuelt.

Bård Eidet
Daglig leder
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 03.06. 2020
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 20/-

Dato: 10. juni 2020

Sted:

Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Tidsrom:

Onsdag 03. juni 2020 kl 1400-1700

Til stede:
Forfall:

Morten Wolden, Odd Inge Mjøen, Tore Rømo, Vigdis Bolås Alf-Petter Tenfjord, Katrine
Lereggen, Carl Jakob Midttun, Jan Yngvar Kiel, Bård Eidet, Esther Balvers, Astrid Haugslett.
,

RF 24/20

Referat fra møte 11.03 2020

Vedtak:

RF 25/20

Referat rådmannsforum 11.03. 2020 godkjent.

Ny avtale med Ungt Entreprenørskap fra 2021.

Fra møtet:
Vedtak:

RF 26/20

Rådmannsforum ber Regionrådet fatte dette vedtaket:
•

Trondheimsregionen inngår en ny avtale med Ungt Entreprenørskap for perioden 20212022.

•

Kontrakten innbefatter alle kommunene i Trondheimsregionen bortsett fra Trondheim.

•

Den årlige rammen for avtalen settes til NOK 900 000,-. Beløpet indeksreguleres etter
deflator hvert år fra og med 2022.

•

Rammen dekkes 2/3 av Trondheimsregionen og 1/3 av de deltakende kommunene.
Deltakeravgiften fra kommunene beregnes 50% med et flatt beløp fra hver kommune, og
50% etter folketall.

Ny Strategisk næringsplan – endringer i prosessen pga korona.
Hans Petter Øien Kvam NiT orienterte om planlagte endringer i prosessen.

Fra møtet:
Vedtak:

RF 27/20
Fra møtet:

Saken tas til orientering.

Visit Trondheim – vekstprosjektet.
Strategien bør legges til grunn i reiselivsarbeidet framover.
Bør suppleres med en markedsundersøkelse.
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Vedtak:

RF 28/20

Saken tas til orientering.

Nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Trondheimsregionen - status.

Fra møtet:

Forankring er fortsatt en utfordring, orienteres for lite om samarbeidet på hjemmebane.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

RF 29/20

Revidering av Samferdselspolitisk fundament.

Fra møtet:

Vedtak:

RF 30/20

Rådmannsforum ber Regionrådet vedta forslag til revidert samferdselspolitisk fundament.

Grønn konkurransekraft – oppfølging av rapport.
Astrid Haugslett innledet.

Fra møtet:

Bør arbeidet også ha et Trøndelagsperspektiv?
Mulig å koble det til KPI’ene i bærekraftsarbeidet?

Vedtak:

Saken tas til orientering.

RF 31/20

Massehåndtering – deponi.
Esther Balvers innledet.

Fra møtet:

Politisk initiativ om også å utrede deponikapasitet i sjø.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

RF 32/20

Samordnet parkeringspolitikk.
Esther Balvers innledet.

Fra møtet:

Alle i Byvekstavtaleområdet er forpliktet, frivillig for resten.
Viktig at det ikke skal være likt som i Trondheim i de andre kommunene.

Vedtak:

Saken tas til orientering.
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RF 33/20

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 19.06. 2020


Vedtak:

RF 34/20

Møteagendaen tatt til orientering.

Orienteringer.


RF 35/20

Regional plan for arealbruk

Samarbeidsavtalen: Viktig med politisk behandling senest i mai.

Åpen post/eventuelt.

Bård Eidet
Daglig leder
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MØTEPLAN TRONDHEIMSREGIONEN 2021

Næringsrådet:

Onsdag 27.01 kl 1200-1500

Rådmannsforum:

Onsdag 03.02 kl 1300-1600

Arbeidsutvalget:

Onsdag 10.02 kl 1200-1400

Regionrådet:

Fredag 19.02 kl 0900-1400

Næringsrådet:

Onsdag 10.03 kl 1200-1600

Rådmannsforum:

Onsdag 17.03 kl 1300-1600

Arbeidsutvalget:

Onsdag 24.03 kl 1200-1400

Regionrådet:

Fredag 09.04 kl 0900-1400

Samling for formannskapene: 22-23/4.
Næringsrådet:

Onsdag 26.05 kl 1200-1600

Rådmannsforum:

Onsdag 02.06 kl 1300-1600

Arbeidsutvalget:

Onsdag 09.06 kl 1200-1400

Regionrådet:

Fredag 18.06 kl 0900-1400

Næringsrådet:

Onsdag 08.09 kl 1200-1600

Rådmannsforum:

Onsdag 15.09 kl 1300-1600

Arbeidsutvalget:

Onsdag 22.09 kl 0830-1030

Regionrådet:

Fredag 01.10 kl 0900-1400

Næringsrådet:

Onsdag 20.10 kl 1200-1600

Næringsrådet:

Onsdag 24.11 kl 1200-1600

Rådmannsforum:

Onsdag 01.12 kl 1300-1600

Arbeidsutvalget:

Onsdag 08.12 kl 0830-1030

Regionrådet:

Fredag 17.12 kl 0900-1400

