REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 02.06. 2021
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 21/-

Dato: 09. juni 2021

Sted:

Digitalt møte.

Tidsrom:

Onsdag 02. juni 2021 kl 1300-1600

Til stede:

Forfall:

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

RF 24/21

Referat fra møte 17.03 2021

Vedtak:

RF 25/21

Referat rådmannsforum 17.03. 2021 godkjent.

Felles satsning på realfag/teknologi i Trondheimsregionen i samarbeid med Newtonrom/ First Lego League / Vitensenteret/Ungt Entreprenørskap – oppfølging fra det
forrige møtet.
Bård Eidet innledet om status. Saken kommer opp på det neste møtet i Rådmannsforum.

Fra møtet:
Vedtak:

RF 26/21

Saken tas til orientering.

Presentasjon av Klimapartnere – aktuell samarbeidspartner for kommunene.
Jon Ambrosius Svenningsen innledet. Spørsmålet er hva og hvor fort – ikke om det skal
klimaomstilles. EU sin taksonomi vil ha store konsekvenser, sammen med Green Deal. Både en
rammebetingelse og en mulighet.
Klimaregnskap: Er i ferd med å bli viktig, men fortsatt umodent.
Innkjøp kanskje det viktigste.
Hånd- og fotavtrykket: Summen av alle aktiviteter.

Fra møtet:

Interessant og viktig! Har gjennomført klimaregnskap. Utslippene går til værs når man f eks
bygger skole. Miljøkrav kan føre til økte kostnader, politisk avveining. Utfordrende at det er så
mange initiativ.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

RF 27/21

Arbeidet med Talent Attraction Management.
Bård Eidet innledet.
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Fra møtet:
Vedtak:

RF 28/21

Rådmannsforum støtter det vedlagte forslaget, og ber Regionrådet vedta å gå videre med det.

European Region of Gastronomy – status for prosjekt i Trondheimsregionen.
Bård Eidet innledet.

Fra møtet:

Viktig at prosjektene henger sammen.

Vedtak:

Saken diskutert.

RF 29/21

Regional plan for arealbruk - høringsuttalelse.

Fra møtet:

Stor politisk skepsis – redd for at det gir redusert kommunal handlefrihet.
Greit forslag. Viktig at det reflekterer et bilde av Trøndelag som helhet. Flere tema som er viktig
for kommunene, f. eks. vannforvaltning.
Det ble store endringer i den politiske behandlingen i fylkeskommune. Uklart om det er politisk
vilje til å ta den rollen de er gitt gjennom plan- og bygningsloven.

Vedtak:

Rådmannsforum ber Regionrådet fatte dette vedtaket:

1.

Regionrådet for Trondheimsregionen ser positivt på at regional plan for arealbruk skal være en
utviklingsplan som skal bidra til en bærekraftig og differensiert arealbruk i Trøndelag.
Trøndelag er et stort område med forskjellige utfordringer og behov. Trondheimsregionen
mener at en plan på regionalt nivå skal være et styringsverktøy på et overordnet nivå for å
håndtere kommuneoverskridende utfordringer og primært vektlegge fylkeskommunens egne
ansvarsområder. Kommunene har alle arealplaner/strategier og avtaler som skal legges til
grunn, og som både i form og innhold vil være viktigere enn RPA.
Handlingsplanen bør i all hovedsak vise hvordan fylkeskommunen skal følge opp RPA gjennom
konkrete tiltak, kollektivtilbud, prosjekter og veiledning/formidling.
2. At byaksen Orkanger – Stjørdal via Levanger/Verdal til Steinkjer er utpekt som
sammenhengende vekstakse i Trøndelag er positivt for både utvikling av Innherredsbyen,
Trondheimsregionen og Trøndelag. Vi savner imidlertid vekstaksen sørover langs
Trønderbanen og E6 mot Oslo. Aksen langs E6, både nord og sør, er viktig for utvikling av
regionale næringsarealer. Prioritering av arealutvikling langs aksen Steinkjer – Støren vil
bidra til å styrke grunnlaget for økt frekvens på jernbanen. Styrking av Trondheimsregionen
som bo- og arbeidsmarkedsregion vil styrke hele Trøndelag.
3. Regionrådet for Trondheimsregionen forutsetter at fylkeskommunen sikrer et godt busstilbud
i vekstaksene.
4. For å få til en samordnet areal- og transportutvikling er det viktig at fylkeskommunen skaper
økt forutsigbarhet om framtidens kollektivtilbud. Fylkeskommunen bør engasjere seg tidlig i
større arealplanleggingsprosesser i kommunene, slik at det sikres en god samordning av
arealutvikling og framtidig kollektivtilbud.
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5. Regionrådet for Trondheimsregionen viser til at IKAP er den kommuneoverskridende
arealplanen som skal legges til grunn i areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen.
Regionrådet for Trondheimsregionen mener det er svært uheldig hvis kommunene må forholde
seg til enda en plan på regionalt nivå. IKAP er godt lokal forankret. Regionrådet for
Trondheimsregionen forutsetter at Trøndelag fylkeskommune legger IKAP til grunn i areal- og
transportplanlegging i Trondheimsregionen og bidrar aktivt i å styrke Trondheimsregionen som
den viktigste byregionen i Midt-Norge.

RF 30/21

Avtalen med Ungt Entreprenørskap – prolongering, endring av finansieringsmodell.
Bård Eidet innledet.

Fra møtet:
Vedtak:

Rådmannsforum ber Regionrådet fatte denne beslutningen:
1. Den nåværende avtalen med Ungt Entreprenørskap prolongeres ut 2022.
2. Fra og med 2022 betaler kommunene 2/3 og Trondheimsregionen 1/3 av det avtalte beløpet
for samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap.

RF 31/21

Gjenåpning etter Covid – mulighet for felles tiltak i Trondheimsregionen?.

Fra møtet:

Dette er en politisk bestilling i Trondheim kommune, prøver å samle alle vedtak i en sak, og
kommer nok også nye politiske forslag. Vil være krevende å lage felles sak nå.
Stort ønske om konkurranser over grensene fra idretten. Også et ønske fra kulturlivet.
Viktigst å være samkjørt, stor forskjell mellom kommune.
Anbefaler å lage et administrativt forslag. Har vært utfordrende at TK har vært strengere enn de
nasjonale rådene.
Store forskjeller mellom kommunene mht politiske beslutningsprosesser. Dialogen viktig.
Felles kulturell markering?
Kan være aktuelt å koble det arbeidet NTNU allerede gjør med evaluering også til en evaluering
av samarbeidet i TRR.
Interessant å diskutere evaluering i fellesskap.

Vedtak:

Saken tas til orientering. Det settes opp et nytt møte før sommerferien for å diskutere både
evaluering og gjenåpning.

RF 32/21

Strategi for videre utvikling av Trondheimsregionen – oppdatering på status.
Bård Eidet innledet.

Fra møtet:
Vedtak:

Saken tas til orientering.
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RF 33/21

Styrking av samspill mellom næringsutvikling – næringsarealutvikling.
Kai-Arne Reiersen, Eierskapsenheten Trondheim kommune, innledet. Fokus på arealkrevende
virksomhet. Skal de søke seg utover?

Fra møtet:

Riktig virksomhet hvor – viktig spørsmål. Serviceindustri: En del har behov for å være sentralt.
Viktig med en felles inngang. Trondheim har mangel på areal,
Viktig at det kommer opp, for mange tror de er flinke. Må ha langsiktighet, Vil være spenning
mellom kommunene. Ikke nok politisk drakraft i arealsaker. Næringsmiddelindustri: Vann blir
veldig viktig framover. Sentrumsnære arealer må avklares. Havner viktig.
IKAP – utfordrende å få frigjort nok areal sentrumsnært nok.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

RF 34/21

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 18.06. 2021
Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste
 Orientering fra AtB


Vedtak:

RF 35/21

Møteagendaen tatt til orientering.

Orienteringer.



RF 36/21

.

Technoport/innovasjonsdistrikt
Arbeidet med ny SNP

Åpen post/eventuelt.

Bård Eidet
Daglig leder
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