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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 15.09. 2021 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 21/-                                                        Dato: 22. september 2021  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Onsdag 15. september 2021 kl 1300-1600 

Til stede: Carl Jakob Midttun, Katrine Lereggen, Ingvill Kvernmo, Alf-Petter Tenfjord, Petter Lindseth, 

Morten Wolden, Bård Eidet, Esther Balvers, Håkon Kibsgaard Jordet. 
Forfall: Tor Jakob Reitan, Kjetil Mjøsund. 

 

 

RF 37/21 Referat fra møte 02.06 2021 

 

Vedtak: Referat rådmannsforum 02.06. 2021 godkjent. 

 

 

RF 38/21 Bærekraftssenteret..   

  Kristian Mjøen, leder Bærekraftssenteret, presenterte senteret. Hovedbudskap: Episk mulighet 

til å posisjonere byen/regionen, og til å skape ny næring.  
Søknaden om Innovation Capital viser at vi har gjort mye rett. Skjedd mye strukturelt, spesielt 

innen lederutvikling.  

Fokus: Bærekraftig næringsutvikling – helhetlig og systematisk, 
Gjør alt i partnerskap, kobler, mobiliserer partnerskap. Jobber med kompetanseprogram rettet 

mot ledere i kommunal sektor, mål om å lage mal for bærekraftig ledelsesutvikling.  

 
Fra møtet: Kan bærekraftsmålene brukes til å utpeke «rett» prosjekt? Kan ikke erstatte politikken – men 

kan sette spørsmål ved hva som fungerer 

Viktig å få opp data for den enkelte kommune – hvor står vi der? Hvordan kan det bli relevant 

for alle kommunene uavhengig av størrelse? Trippel bunnlinje: Bredere beslutningsunderlag, 
positivt.  

Språk er viktig. Egentlig et gigantisk marked – en stor mulighet. Vil gjerne gjøre et felles løft, 

med felles tilgang på data og verktøy. Møre og Romsdal er kommet lengre.  
Veldig spennende! Noen baller må tas ned, trenger hjelp til de grunnleggende spørsmålene.  

Alle kommunene har de samme utfordringene – legge fram planer som treffer politikerne. 

Trondheim vurderer å lage levekårsbudsjett. Næringslivet veldig interessert og engasjert.  

Overgang til handling det interessante og det vanskelige. Politikere kan fortsatt bli for nærsynt 
på sitt eget. Regionel plan for arealbruk er et forsøk på et felles perspektiv – men blir sablet ned.  

Hva er primæroppgaven til senteret? Først og fremt målinger/data. Trøndelag i pluss sentralt 

prosjekt for kommunene.  

 

Vedtak: Saken tas til orientering.  
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RF 39/21 Høringsuttalelse på Trøndelag fylkeskommune sin verdiskapingsstrategi. 

   Bård Eidet innledet. 

 Fra møtet:  

 Vedtak:  

1. Trondheimsregionen støtter i hovedsak de prioriteringene og satsingsområdene 

 Verdiskapingsstrategien peker på. Verdiskapingsstrategien gjenspeiler i store 
trekk Trondheimsregionens muligheter til økt verdiskaping. Det gir et 

bedre grunnlag for et forpliktende samarbeid når strategiene i stor grad er 

overlappende. 
2. Det er positivt at Trondheims rolle som Norges teknologihovedstad er nevnt i  

strategien. Denne rollen gir et svært godt utgangspunkt for en kraftfull satsing på 

 attraktivitet og for å tiltrekke seg talenter og bedrifter. Teknologiens  
samfunnsformende kraft vil bare bli viktigere framover, og vil være en viktig  

 investering i økt verdiskaping og bærekraft i regionen. 

3. Trondheimsregionen støtter strategiens vekt på tett dialog og samarbeid mellom  

forsknings-  og universitetsmiljøene og offentlig og privat sektor.  
4. Trondheimsregionen støtter fylkeskommunens satsing på bruken av Trøndelag  

som test- og pilotarena. Det er viktig å posisjonere kunnskapsmiljøene og styrke  

konkurransekraften, ikke minst innen autonomi, der vi har sterke miljøer innen  
autonomi både til vanns, på land, og i lufta. Trondheimsregionen vil gjerne ha et  

tettere samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om dette. 

5. Trondheimsregionen stiller seg bak forslaget om å gjøre opplevelser til et 
satsingsområde. Regionen kan tilby stor variasjon i opplevelser. Her bør strategien 

ha tydeligere mål knyttet til verdiskaping og arbeidsplasser, samtidig som det blir 

relatert til markedsføring og omdømmebygging. 

6. Strategien kunne vært tydeligere på ansvar for gjennomføring Det bør  
konkretiseres i større grad når fylkeskommunen kan og bør ta en hovedrolle. De  

interkommunale samarbeidene kan ta en større rolle i gjennomføringen, men det  

krever forutsigbar finansiering basert på næringsfaglige kriterier. Vi  
oppfordrer til at fylkeskommunen prøver ut forskjellige metoder for forpliktende  

samarbeid med de interkommunale samarbeidene og andre regionale og lokale parter. 

 

 

RF 40/21 IKAP – statistikk og prognoser: utvikling i Trondheimsregionen: befolkning, bolig, 

næring, transport, landbruk. 

 

Esther Balvers innledet 

Fra møtet: Krafttilgang og vann interessant å ha med. 

Støren Sør vil vises. Viktig at kommunene greier å ha et regionalt perspektiv når man for 
eksempel møter statsforvalteren.  

 

 

Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering.  
 

 

RF 41/21 European Region of Gastronomy – diskusjon rundt nedskalering av prosjektet.  
  

  Bård Eidet innledet.  

Fra møtet: Koblingen til restaurantene viktig, og må gjøres i Trondheimsregionen. 
Må bruke verktøyene vi har, bla Oi!  
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Finansieringen – kan ikke aktørene sjøl bidra med noe? Nye Veier sine 10 mill: 40% til 

nyskaping.  
Hele Trøndelag fremad i alle retninger – men er det noen som styrer overordnet?  

  

Vedtak: Saken diskutert. 

 

 

RF 42/21 Portal næringsareal Trondheimsregionen. 

 
Fra møtet: .  

 

 

Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering.  

 

 

RF 43/21 Valg av nytt medlem til Næringsrådet – mulig endring av navnet Rådmannsforum.  
 

Bård Eidet innledet.  
Fra møtet:   

 

Vedtak: Rådmannsforum beslutter å endre navnet til Kommunedirektørforum. Endringen trer i kraft 

fra 1/1-2022 

Rådmannsforum velger dette nye medlemmet til Næringsrådet:  

  Alf Petter Tenfjord 

 
 

RF 44/21 Programmet til felles formannskap. 

   

Fra møtet:   

 

Vedtak: Rådmannsforum tar saken tas til orientering.  

 

 

RF 45/21 Møteplan for 2022. 

   

Fra møtet:  Forslag om å gå over til fredag som møtedag for Rådmannsforum også. Vurderes fram mot 
Regionrådsmøtet. 

 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta den foreslåtte møteplanen for 2022. 

 

 

RF 46/21 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 01.10. 2021 

 
Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste 

 Orientering fra Luftfartsforum 

 Orientering om NAV sin nye virksomhetsstrategi 
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 IKAP: Statistikk og prognoser. 

 Miljøpakken. Langsiktig handlingsplan 

 

Vedtak: Møteagendaen tatt til orientering. 

 

 

RF 47/21 Orienteringer. 

 IKAP - finansiering 

 

 
 

RF 48/21 Åpen post/eventuelt: Covid, gjenåpning, kommunikasjon. 

Kommunedirektøren på Stjørdal ba om at det ble satt litt tid til diskusjon av dette. Disse 

punktene ble diskutert, men uten vedtak/konklusjoner 
Smittesporing på felgen. 

Slutte med å kommunisere antall smittede? 

Åpning i oktober? 

 

Bård Eidet 

Daglig leder  


