REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 16.09. 2020
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 20/-

Dato: 23. september 2020

Sted:

Møterom A, Rådhuset.

Tidsrom:

Onsdag 16. september 2020 kl 1400-1700

Til stede:
Forfall:

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

RF 36/20

Referat fra møte 03.06 2020

Vedtak:

RF 37/20

Referat rådmannsforum 03.06. 2020 godkjent.

Felles formannskapsmøte 25. september – gjennomgang av program

Fra møtet:

Morten: Bør ordførerne også utfordres til i si noe om de 3 største utfordringene?

Vedtak:

Saken tas til orientering

RF 38/20

Samferdselspolitisk fundament – behov for ny tenkning.
Bård Eidet innledet.

Fra møtet:

Kan TRR være en tydeligere høringsaktør? Utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregionen må
være et grunnleggende argument. Viktig at det innledes med de grunnleggende forutsetningene.

Vedtak:

Saken diskutert.

RF 39/20

Forslag til måleindikatorer for arealutvikling – oppfølging Byvekstavtale.
Esther Balvers innledet. Lagt opp til felles rapportering fra TRR på alle indikatorene.

Fra møtet:

Må finne et aggregert nivå som gjør at det ikke blir for mye politisk strid.
Staten må være pragmatisk i forhold til forskjellige forutsetninger i den enkelte kommune.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

RF 40/20

Klimavennlig utvikling av boligfelt.
Esther Balvers innledet. Bestilles konsulentrapport, vil ha med boligfelt fra alle kommunene.
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Fra møtet:

Viktig at staten ikke blir sittende med definisjonsmakten.
Viktig å bruke rekkefølge-bestemmelser.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

RF 41/20

Trondheim kommune sitt arbeid med modernisering/digitalisering – involvering fra
de andre kommunene.
Ola Eirik Klingen innledet. Prosessen har blitt mer internt enn ønsket pga korona. Ønsker
innføring av horisontmodell fir implementering.

Fra møtet:

Hvordan greier vi å lære som organisasjon? Hvordan time inn nye verktøy?
Kalle: Kan ta det direkte inn i organisasjonen det som fungerer. Er det manglende kraft i
organisasjonen som er bøygen, eller mangel på leverandører, eller personvern?
Må se det som kan utgjøre en forskjell med å digitalisere?
Vigdis: Inviterer unge endringsagenter til å komme med forslag.
Hvor mye blir vi hindret av kravet om ingen feilmargin?

Vedtak:

Rådmannsforum ber Regionrådet vedta forslag til revidert samferdselspolitisk fundament.

RF 42/20

Grønn konkurransekraft – oppfølging av rapport.
Astrid Haugslett innledet. Sendt søknad til Forkommune, sammen med et bredt partnerskap.
Planen er å lage et veikart for kommunene, og at det skal kunne fungere som en nasjonal pilot.
Finnes ikke pr i dag. Får svar rundt nyttår.

Fra møtet:

Hvordan sikre at det innbefatter alle kommunene?

Vedtak:

Saken tas til orientering.

RF 43/20

Møteplan for 2021.

Fra møtet:
Vedtak:

RF 44/20

Rådmannsforum ber Regionrådet vedta den foreslåtte møteplanen for 2021.

Massehåndtering – deponi.
Esther Balvers innledet. Mange positive tilbakemeldinger. Viktig å være oppmerksom på at det
kan ta lang tid fra regulert til drift. Lager felles saksfremlegg før 1 oktober, behandling i
kommunene medio november.

Fra møtet:
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Vedtak:

RF 45/20

Saken tas til orientering.

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 02.10. 2020
Møtet vil avholdes fysisk, på Haugen gård i Melhus.
Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste
 Status Miljøpakken.

Vedtak:

RF 46/20

Møteagendaen tatt til orientering.

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.
Visit Trondheim, status.
Samarbeid med Vital Things

Åpen post/eventuelt.

Bård Eidet
Daglig leder
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