REFERAT, KOMMUNEDIREKTØRFORUM – 17.03. 2022
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 22-

Dato: 28. mars 2022

Sted:

Digitalt møte.

Tidsrom:

Torsdag 17. mars 2022 kl 1530-1700. (NB! Møtet framskyndet pga Ukraina)

Til stede:

Forfall:

Ørjan Dahl, Katrine Lereggen, Carl Jakob Midttun, Morten Wolden, Ingvill Kvernmo, Kristin
Moe, Stig Roald Amundsen, Alf-Petter Tenfjord, Petter Lindseth, Marit Varheim, Bård Eidet,
Esther Balvers, Håkon Kibsgaard Jordet, Frank Norbeck.
Andre deltakere under eventuelt: Reza Monajemi, Dag Otto Skar, Øystein Johannessen, Kjell
Bjarne Helland, Wenche Landbakk, Kjell Stellander, Børge Beisvåg.
Tor Jakob Reitan, Kjetil Mjøsund.

KF 13/22

Referat fra møte 04.02 2022

Vedtak:

KF 14/22

Referat rådmannsforum 04.02. 2022 godkjent.

Dialogmøte med Ungt Entreprenørskap.
Frank Norbeck, daglig leder Ungt Entreprenørskap, presenterte status.

Fra møtet:
Vedtak:

KF 15/22

Kommunedirektørforum tar saken til orientering.

Oppdatering på Talent Attraction Management – diskusjon om veien videre.
Bård Eidet innledet.

Fra møtet:
Vedtak:

Kommunedirektørforum tar saken til orientering.

KF 16/22

Vedtak:

Årsmelding 2021.

Kommunedirektørforum ber Regionrådet vedta den foreslåtte årsmeldingen for 2021.
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KF 17/22
Fra møtet:
Vedtak:

KF 18/22

Befolkningsutvikling i Trondheimsregionen i 2021.
Saken utsatt.

Kommunedirektørforum tar saken til orientering.

Trondheim kommune sine planer for bruk av Næringsfondet.
Saken utsatt.

Fra møtet:
Vedtak:

KF 19/22

Vedtak:

KF 20/22

Saken utsettes.

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 01.04. 2022.

Møteagendaen tatt til orientering.

Orienteringer.
•
•

KF 12/22

Ordførermøte 22 mars med politisk ledelse i fylkeskommunen om samferdsel.
Næringsministeren kommer på besøk 9. mai

Åpen post/eventuelt:
Mulig samarbeid i Trondheimsregionen om flyktningkrisen fra Ukraina.
Bård Eidet innledet. Politisk ønske om se på hva som kan gjøres i fellesskap for å møte den
forventede kraftige tilstrømningen av flyktninger fra Ukraina. Må være områder der det er mer
effektivt å gjøre det sammen enn hver for seg, og/eller gi større kvalitet. Foreløpig er det tre
områder som er nevnt:
- felles informasjon
- språkopplæring
- tilknytning til arbeidslivet
Informasjon fra Statsforvalter:
- Ingen overordnet koordinering fra staten, alt foregår i linja
- statsforvalter skal fasilitere registrering
- Scandic Hell mottakshotell, jobber også med ett i Trondheim.
- bekymra for status på helse og oppvekst, etter pandemien. Er de kommunale tjenestene i stand
til å håndtere det som er meldt inn?
- Informasjon krevende, må følge de samme strukturene som under pandemien.
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Trondheim kommune:
- Åpen for å samarbeide og ta at et ansvar på vegne av flere kommuner
- Har kontakt med NTNU om norskopplæring
- Møter med næringslivet/NiT om mulighetene for f.eks. arbeidstrening
- Møter om idretten om viktigheten av å komme raskt i gang med fritidsaktiviteter.
- Anmodningsbrevene vil være avklarende
- Registrering viktig for å få d-kort.
Fylkeskommunen:
- Ikke kontaktet av IMDI om anmodningsbrevene.
- Vil fylle den rollen de er tiltenkt.
Tilbakemelding fra kommunene:
- Viktig at statsforvalter blir brukt.
- Lite info fra statlige myndigheter.
- Orkland har kartlagt boliger og gjort avtaler med frivilligheten. Bruker scenario-modellering.
- Bolig jevnt over større utfordring enn kapasiteten i de kommunale tjenestene, men forskjeller
mellom kommunene.
- Stjørdal en større rolle pga mottakshotellet, usikker på konsekvensene for tjenestene.
- Må avklares om pensjonister kan brukes på samme som under pandemien.
Næringsforeningen:
- Mange medlemmer vil bidra, men kommunene må sitte i førersetet.
Idrettskretsen:
- I gang med planlegging, viktig å komme raskt i gang.
- Kan være traumer eller andre utfordringer som idretten ikke kan løse.
- Bruk idrettskretsen som inngang til idretten
Oppsummering:
1. Statsforvalter fasiliterer samarbeid om felles informasjon
2. Trondheim kommune tar ansvar for å avklare mulighetene for samarbeid om språkopplæring
3. Trondheimsregionen jobber videre med å muligheten for tidlig kobling til arbeidslivet.

Bård Eidet
Daglig leder
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