REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 17.03. 2021
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 21/-

Dato: 24. mars 2021

Sted:

Fylkestingssalen.

Tidsrom:

Onsdag 17. mars 2021 kl 1300-1600

Til stede:
Forfall:

Carl Jakob Midttun, Katrine Lereggen, Odd Inge Mjøen, Tor Jakob Reitan, Alf-Petter Tenfjord,
Petter Lindseth, Bård Eidet, Esther Balvers, Håkon Kibsgaard Jordet.
Morten Wolden, Kjetil Mjøsund.

RF 13|21

Referat fra møte 03.02 2021

Vedtak:

RF 14/21

Referat rådmannsforum 03.02. 2021 godkjent.

Felles satsning på realfag/teknologi i Trondheimsregionen Presentasjon av Newtonrom/ First Lego League / Vitensenteret
Stian Elstad, First Scandinavia (presentasjon sendt ut), og Åshild Adsen, Vitensenteret, innledet.
First Lego League kjørt i 21 år i Trondheim. Verdens største konsept – 37 land med. Plass til
flere turneringssteder. Trenger lokal arrangør: kommune med partnere.
Newton: Liten erfaringsutveksling fra vellykkete prosjekter innen oppvekstområdet. Newton er
dokumentasjon og deling av kvalitetssikrede undervisningsopplegg, ikke i konkurranse med
noen andre tiltak. Deles med alle.. Det lokale eierskapet er avgjørende. Næringslivet uten
unntak positiv. Litt ressurskrevende å få opp å stå. Stort mangfold i innretning rundt i landet.
Kan forskjellige kommuner ha forskjellig innretning i TRR? Newton-lærerne er en ressurs for
hele kommunen. God forankring avgjørende. Har noen mobile Newton-rom som kan fraktes
rundt.
Åshild Adsen: Den nest mest besøkte attraksjonen i Trondheim. Senker terskelen for
nysgjerrighet og interesse for realfag. Driver talentklasse. Trondheim Makers holder til der.

Fra møtet:

De som har det allerede – hvordan er erfaringen? Ledig kapasitet? Orkland, Stjørdal og
Trondheim er alle av en slit størrelse at de bruker kapasiteten fullt ut.
Orkland: Ikke åpnet ennå, tester ut. Skal kjøre fire moduler. Næringslivet skal stå for
investeringene, ser ut som om det går. Lyser ut tre stillinger. Kommunene er store nok til å fylle
sitt eget rom, kanskje mer aktuelt med samarbeid om erfaringer. Prøvde å få med videregående,
men har ikke lykkes ennå.
Minimum 150 m2 er nødvendig, helst litt mer.
TRR bør ha et helhetlig tilnærming

Vedtak:

Rådmannsforum ber om at det jobbes videre med mulighetene for en felles realfagssatsing i
Trondheimsregionen
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RF 15/21

Ny rapport fra Statsforvalteren om interkommunalt samarbeid i Trøndelag – oppspill
til strategidiskusjon.
Bård Eidet innledet

Fra møtet:

Har den gjensidige tilliten og kjennskapen til hverandre i samarbeidet gjort at vi også har lykkes
med Covid-bekjempelsen?
Effektiv drift bør også være et tema kommunedirektørene kan bringe inn.
Samarbeid om kjerneoppgaver politisk følsomt. Vann/avløp vil bli eget viktig framover. Viktig
med kobling mellom ERG/mat og miljø/ landbruk. Malvik har fått midler fra Nye Veier, kan
være aktuelt å samarbeide rundt det.
Fra fylkeskommunen oppleves TRR å være godt samkjørt på de store temaene, mye bedre enn
tidligere. Men må fortsatt primært ha fokus på de store samfunnsutviklingstemaene.
Store ting vi ikke diskuterer: NAV, Helseplattformen.
Vi kan bli enda tydeligere i kommunikasjonen, ressurseffektivt at det gjøres på vegne av et
større fellesskap, gir større tyngde.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

RF 16/21

Arbeidet med modernisering/digitalisering – videre oppfølging etter vedtak i
Trondheim kommune.
Ola Eirik Klingen innledet. De andre kommunene inviteres til å delta i oppfølgingen, kick-off
våren 2021.

Fra møtet:
Vedtak:

RF 17/21

Saken tas til orientering.

Årsmelding 2020.

Fra møtet:
Vedtak:

RF 18/21

Rådmannsforum ber Regionrådet vedta den foreslåtte årsmeldingen for 2020..

Mandat bærekraftig massehåndtering – Rådmannsforum som styringsgruppe.
Esther Balvers innledet. Blir også et tema ved en senere anledning.

Fra møtet:
Vedtak:

Rådmannsforum tar rollen som styringsgruppe for det videre arbeidet. Prosjektleder IKAP
bes om å komme tilbake med endelig forslag til prosjektplan i neste møte..
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RF 19/21

Valg av kommunedirektører til Næringsrådet.

Fra møtet:
Vedtak:

RF 20/21

Som representanter i Næringsrådet velges:
Morten Wolden og Carl Jakob Midttun fortsetter for perioden 2021-2022.
Ingvill Kvernmo og Petter Lindseth velger for perioden 202-2023.

European Region of Gastronomy - aktuelle prosjekt i Trondheimsregionen.
Bård Eidet innledet.

Fra møtet:

Allmenn enighet om de foreslåtte områdene. Veldig bra at TRR setter seg i førersetet for å dra i
gang igjen de store restaurantene.

Vedtak:

Rådmannsforum slutter seg til de foreslåtte områdene for videre arbeid, og ber om at det
lages en prosjektbeskrivelse som grunnlag for en søknad til Trøndelag fylkeskommune om
medfinansiering.

RF 21/21

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 09.04. 2021
Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste
 .

Vedtak:

RF 22/21

Møteagendaen tatt til orientering.

Orienteringer.


RF 23/21

Arbeidet med ny SNP

Åpen post/eventuelt.

Bård Eidet
Daglig leder
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