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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 03.02. 2021 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 21/-                                                           Dato: 10. februar 2021  
 

Sted: Digitalt møte. 

Tidsrom: Onsdag 03. februar 2021 kl 1300-1600 

Til stede: Morten Wolden, Carl Jakob Midttun, Katrine Lereggen, Odd Inge Mjøen, Tor Jakob Reitan, 
Alf-Petter Tenfjord Bård Eidet, Esther Balvers. 

Forfall: ,. 
 
 
RF 01/21 Referat fra møte 10.22 2020 
 

Vedtak: Referat rådmannsforum 10.12. 2020 godkjent. 

 

 
RF 02/21 Nytt samferdselspolitisk fundament.   

  Bård Eidet innledet,  

Fra møtet: Trondheimsregionen bør ta en større rolle for luftfart, blir krevende å få opp et tilbud igjen som 
dekker regionens og næringslivets behov. Samtidig må bærekraft være en ramme for et 
framtidig tilbud. 
Legger bærekraft/klima for lite føringer for fundamentet? Blir det for mye av det samme, uten 
vurdering av behov for kursendring?  
Hydrogen: Burde det vært et eget tema? 

Vedtak: Saken tas til orientering 
  

 
RF 03/21 Ny arbeidsdeling mellom Trondheimsregionen og Trondheim kommune på 

næringsområdet 
  Bård Eidet innledet  

 Fra møtet: Bra at saken diskuteres åpent. 
Viktig at bruken av kompetanse på tvers i regionen ikke blir satt i spill, må fortsatt jobbe med å 
utvikle fellesskapsfølelsen. 
Mangler et profesjonalisert mottaksapparat ved store etableringer. 
Uunngåelig med konkurranse mellom kommunene innimellom. 
IKAP må ligge til grunn ved plassering av arealkrevende virksomheter. 
Ny SNP vil legge føringer for det videre arbeidet. 
 

 Vedtak: Saken tas til orientering. 
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RF 04/21 Årsrapport for næringsarbeidet i 2020, og planer for 2021. 
 

Bård Eidet innledet.  

Fra møtet: Aktuelt å be kommunene melde tilbake på prosjekter de ønsker å delta på? 
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
 

 

 
RF 05/21 Forprosjektrapport om Regional Talent Attraction Management 
   Christian Haugen fra Tequity innledet.  

Fra møtet: Krevende sak, også med tanke på innsalg til politikerne. Men viktig! 
Næringslivet må være med og finansiere. Men krevende at det er få store lokomotiver. 
Må ha fokus både på å rekruttere og beholde. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 
 

RF 06/21 Autonomimiljøet i Trondheimsregionen – oppdatering av rapport. 
 
  Bård Eidet innledet. Blir også et tema ved en senere anledning. 

 
Fra møtet:   
 
Vedtak: Saken tas til orientering. 
 

 
 

RF 07/21 Felles møter om Covid 19 – erfaringer, veien videre. 
   

Fra møtet:  Veldig nyttige møter, men frekvensen må vurderes opp mot smittesituasjonen. Og gjerne ha 
møtene innen normalarbeidsdag. 
Viktig at også kommuneoverlegene møtes på tvers av kommunegrensene, sprik også i de faglige 
vurderingene. 
Fint med åpning for møter på kort varsel når behovet er der. 
 

Vedtak: Saken diskutert. 

 
 

RF 08/21 Styrking av innovasjonsøkosystemet i Trondheimsregionen – innspill til Trøndelag 
fylkeskommune (og SIVA). 

 

Fra møtet:  Trangt nåløye i fylkeskommunen. 
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
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RF 09/21 Utfordringer i flerkommunale byområder – rapport fra NORCE. 
 
 

Fra møtet:   
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

RF 10/21 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 19.02. 2021 
 
Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste 

• . 

Vedtak: Møteagendaen tatt til orientering. 

 
 
RF 11/21 Orienteringer. 

•  
 

RF 12/21 Åpen post/eventuelt. 
 
 

Bård Eidet 
Daglig leder  


