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REFERAT, KOMMUNEDIREKTØRFORUM – 04.02. 2022 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 22-                                                        Dato: 11. februar 2022  
 

Sted: Formannskapssalen, Rådhuset. 

Tidsrom: Fredag 04. februar 2022 kl 0830-1130 

Til stede: Ørjan Dahl, Katrine Lereggen, Morten Wolden, Ingvill Kvernmo, Tore Rømo, Alf-Petter 

Tenfjord, Petter Lindseth, Bård Eidet, Esther Balvers, Håkon Kibsgaard Jordet. 

Forfall: Carl Jakob Midttun, Tor Jakob Reitan, Stig Roald Amundsen. 

 

 

KF 01/22 Referat fra møte 01.12 2021 

 

Vedtak: Referat rådmannsforum 01.12. 2021 godkjent. 

 

 

KF 02/22 Bærekraftsbudsjettering i Trondheim kommune. 

  Øyvind Tanum, Trondheim kommune, innledet.  

Nødvendig med et felles språk om dette. Må bruke globale indikatorer lokalt. Har samarbeidet 

med SSB om felles rapportering. Ca 1000 indikatorer som er verifisert. Gir nye bilder av 

bærekraftig verdiskaping,  

Ser penger, mål og resultat i sammenheng. Åpen database.  

Fra sektorfokus til samarbeid om mål. 

Ducky: Måler utslipp på grunnkretsnivå.  

Har begynt å se på simuleringer. Samarbeid med Evry. 

Ser at atferd begynner å endre seg. God delingskultur. 

Presentasjonen lagt ut på hjemmesida. 

 

Fra møtet: Kan de andre kommunene bruke det direkte? Svar ja! 

Den politiske bruken er mer usikker. 

Mange terskler i innføring av noe slik, motstand pga ekstrarabeid.  

Det mest interessante foredraget i år! Vil koble seg på.  

TK er i front av utviklingen, men krevende å få det politiske engasjementet på plass. Alle 

kommunene med? 

Hva er neste steg hvis kommunen ønsker å gå videre? 

Dess mer vi snakker om det, jo bredere blir forankringen. 

Konklusjon: Hvis TRR skal gjøre noe å koble kommunene til dette arbeidet må det komme 

tilbakemelding på det 

 

Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  

 

 

 

KF 03/22 Ny verdiskapingsstrategi, høringsutkast. 

  Bård Eidet innledet.  
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 Fra møtet: Er det egentlig en strategi? Mange helt konkrete mål. 

For mange mål, for bred og ambisiøs. 

Flere av retningsmålene omdiskutert, må komme fram. 

Veldig kort tid til 2025 

Viktig at Trondheim sin rolle blir framsnakka. 

 Vedtak:  

Kommunedirektørforum tar saken til orientering. 
 

 

KF 04/22 Oppdatering Trondheimsregionens Europeisk matregion prosjekt.. 

 

Eileen Brandsegg presenterte status. Presentasjonen er lagt ut på hjemmesida.  

Fra møtet: Aktuelt med gårdsbesøk også utenfor Trondheim? Svar ja. 

Må oppleves som relevant. Forskjell på en bonde og en forsker sine behov, men de kan utfylle 

hverandre.  

 Veldig bra med samling for produsenter og kokker.  

Viktig å framsnakke produsentene, ofte marginal virkksomhet. 

Vedtak:  
 

 

KF 05/22 Sluttrapport fra prosjektet «Regionalt produksjonsnettverk».  

    

Fra møtet:  

  

Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  

 

 

KF 06/22 Sluttrapport prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra de statlige 

krisepakkene 

 

Fra møtet:  

 

 

Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  

 

 

KF 07/22 Prosjekt bærekraftig massehåndtering – oppdatering på status. 

  Esther Balvers innledet. Ønsker å sende den på høring i september. Viktigst: Mer kunnskap og 

kobling til plansystemet. 

Intervjurunde med eiendomsutvikling/entreprenører/utbyggere. Resultat: Massehåndtering 

komme ikke på bordet før i sluttfasen, overlates til entreprenørene. 

Fra møtet:  Mardal Maskin og Thamsklyngen bør intervjues.  

Viktig å vise fram mulighetene/de gode eksemplene for politikerne.  

Statsforvalterens sektorlogikk er et problem.  

 

Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  
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KF 08/22 Søknad klimasatsmidler. 

  Esther Balvers innledet.  

Fra møtet:  .  

 

Vedtak: Kommunedirektørforum slutter seg til søknadene om Klimasatsmidler til IKAP. 

 

KF 09/22 Årsrapport for næringsarbeidet i 2021, og planer for 2022.   

Fra møtet:   

 

Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  

 

 

KF 10/22 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 18.02. 2022 

 

 

 

Vedtak: Møteagendaen tatt til orientering. 

 

 

KF 11/22 Orienteringer. 

 Ordførermøte 23 mars med politisk ledelse i fylkeskommunen om samferdsel. 

 Ny organisering Fiskeridirektoratet: Lobby-arbeid på gang. 

 Oppdatering TAM 

 

 

 

KF 12/22 Åpen post/eventuelt:  

Ingen saker. 

 

Bård Eidet 

Daglig leder  


