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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 02.12. 2020 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 20/-                                                           Dato: 2. desember 2020  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Onsdag 02. desember 2020 kl 1300-1600 

Til stede: Morten Wolden, Ørjan Dahl, Carl Jakob Midttun, Katrine Lereggen, Bård Eidet, Esther Balvers, 

Astrid Haugslett. 

Forfall: Odd Inge Mjøen, Tor Jakob Reitan, Jan Yngvar Kiel, Alf-Petter Tenfjord, Vigdis Bolås. 

 

 

RF 47/20 Referat fra møte 16.09 2020 

 

Vedtak: Referat rådmannsforum 16.09. 2020 godkjent. 

 

 

RF 48/20 Samarbeid med Vital Things om søvnovervåking.   

  Lukas  Krondorf  og Knut Jarle Lysklett presenterte prosjektet. 

Har gitt et unikt datasett, godt grunnlag for videre studier.  

Et stort flertall sover for lite – anbefaling +- 9 timer. Men kanskje ikke så lite som enkelte 

lærere trodde.  

Fra møtet: Viktig med oppfølging for de deltakende skolene. 

Vedtak: Saken tas til orientering 

  

 

RF 49/20 Arbeidet med ny Strategisk næringsplan - status. 

  Hans Petter Øien Kvam fra NiT innledet. 

Fortsatt målsetting om å bli ferdig til juni 2021. Trenger bistand fra kommune for å sikre 

forankringen.  

 Fra møtet: Hva sier tallene egentlig? Viktig å holde fast på at scoren er målt mot forventet vekst, ut fra 

strukturelle forutsetninger. 

Bør lages en leseforklaring.  

 

 Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

RF 50/20 Samferdselspolitisk fundament – forslag til ny tenkning. 

  Bård Eidet innledet.  

Fra møtet: Det kan være forskjellige prioriteringer i de andre nærliggende regionsamarbeidene. Skaun og 

Orkland vil for eksempel ikke prioritere E39 til Trondheim. 

Helt rett inngang - samfunnsnytten må være tydelig. Hovedsporene må avspeiles i 

prioriteringene. Sikkert at dobbeltspor og langtunnel er det rette? Ikke viktigere med kapasitet 

og tilbud? Viktig å ta stilling til om næringstransporten er ønsket inn på E6, eller å kanalisere 

det inn mot Berkåk. 
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Trondheim havn og Orkdal havn – viktig gå ta stilling til.  

Også to ord om kollektivtransporten i tillegg til tog. Ikke bare buss, men også eldretransport – 

spesialtransport.  

Tilbud og frekvens henger sammen med infrastrukturen. Dobbeltspor med tunnel bør være 

hovedprioritering.  

KU Miljøpakken: Går over til ny budsjettering, med andre år som innspill til ny NTP. 

 

 

Vedtak: Rådmannsforum ber regionrådet fatte dette vedtaket: 

 Regionrådet tar saken til etterretning, og ber om at det på det neste regionrådsmøte legges 

fram et nytt samferdselspolitisk fundament som avspeiler diskusjonen i denne saken. 
 

 

RF 51/20 Profileringsarbeidet framover – og utmelding av Technoport. 

   Bård Eidet innledet.  

 

Fra møtet:  

 

Vedtak: Rådmannsforum ber regionrådet fatte dette vedtaket: 

 1. Trondheimsregionen avslutter sitt medlemskap i foreningen Technoport fra og med 1/1-

2022. 

 2. Profileringsarbeidet i 2021 prioriteres inn mot et prosjekt for å rekruttere utenlandske IT-

ingeniører til Trondheimsregionen, i samarbeid med relevante aktører. 

 3. Daglig leder får fullmakt til å forhandle fram en avtale med Technoport om å ta et 

hovedansvar for å profilere Trondheim og Trondheimsregionen som teknologihovedstad og 

innovasjonsby. Avtalen legges fram for Regionrådet til endelig godkjenning. 

 

 

RF 52/20 Opprettelse av kompetanseforum i Trondheimsregionen? 

  Astrid Haugslett innledet.  

 

Fra møtet:   

 

Vedtak: Rådmannsforum anbefaler Regionrådet å ikke opprette et eget kompetanseforum i regi av 

Trondheimsregionen.. Trondheimsregionen kan være behjelpelig dersom Kompetanseforum 

Trøndelag ønsker å arrangere egne møter i regionen, men ansvaret og kostnadene ved 

gjennomføring av slike møter må ivaretas av Kompetanseforum Trøndelag. 

 

 

 

RF 53/20 Trondheimsregionens eventuelle engasjement i arbeidet med European Region of 

Gastronomy. 

  Bård Eidet innledet.  

 

Fra møtet:  TRR kan godt være med, men ikke dublere de andre regionsamarbeidene.  

Usikker på hvor mange lokalmatprodusenter Malvik har. Har fått 10 mill fra Nye Veier til 

omstilling i landbruket. 

 

Vedtak: Saken diskutert. 
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RF 54/20 Utviklingsplan for 2021. 
 

Fra møtet:   

 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta utviklingsplan for 2021. 

 

 

RF 55/20 Sykepleierrekruttering. 

  Astrid Haugslett innledet.  

Fra møtet:  Mange samarbeidsorganer i Trondheimsområdet, må kobles opp mot det.  

To innganger – flere sykepleiere/helsefaglig personell, og hvordan øke kompetansen. 

Politikerne må begynne å øke press.  

Kvalifisert helsepersonell er svaret, ikke nødvendigvis sykepleiere. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

RF 56/20 Massehåndtering – deponi. 

  Esther Balvers innledet. Kun Melhus og Midtre Gauldal har sendt inn uttalelse. Har vært inne i 

areal- og samferdselskomiteen, de er i hovedsak enige i strategien. Men MEF uenige i 

dimensjoneringen. Vanskelig  

Fra møtet:   

 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 57/20 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 18.12. 2020 

 

Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste 

 Tilleggsutredning Bane Nor logistikknutepunkt. 

 SJ som aktør på det trønderske jernbanetilbudet. 

Vedtak: Møteagendaen tatt til orientering. 

 
 

RF 58/20 Orienteringer. 

  

 

RF 59/20 Åpen post/eventuelt. 

 

 

Bård Eidet 

Daglig leder  


