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REFERAT, KOMMUNEDIREKTØRFORUM – 03.06. 2022 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 22-                                                        Dato: 10. juni 2022  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Fredag 03. juni 2022 kl 0830-1100.  

Til stede: Katrine Lereggen, Ingvill Kvernmo, Petter Lindseth, Marit Vårheim, Morten Wolden, Bård 
Eidet, Esther Balvers, Håkon Kibsgaard Jordet. 

Forfall: Tor Jakob Reitan, Kjetil Mjøsund, Carl Jakob Midttun, Stig Roald Amundsen, Alf-Petter 
Tenfjord. 

 
 
KF 22/22 Referat fra møte 17.03 2022 
 

Vedtak: Referat rådmannsforum 17.03. 2022 godkjent. 

 

 
KF 23/22 Trondheimsregionen sin økonomiske stilling – oppfølging fra sak TR 49/21. 
  Bård Eidet innledet. 

 
Fra møtet: Doble medlemskap en utfordring. Må selges inn politisk.  

Avhengig av en viss raushet, kanskje spesielt overfor Trondheim. Må se det slik at når det 
regner på presten så drypper det på klokkeren. 
Sterk politisk forankring både politisk og administrativt internt i Indre Fosen. Ser ikke mørkt på 
økningen.  
Ordfører i Trondheim vært motoren i samarbeidet, dårligere forankret ellers. Nytteverdien blir 
fort lokal. Det interessepolitiske viktig del av samarbeidet, må stå opp mot de andre 
storbyregionene. Viktig at vi har den kraften sammen. Burde heller styrket samarbeidet. 
Trondheim vurderer organiseringen av næringsarbeidet framover.  
Forankring en utfordring, blir litt uhåndgripelig det TRR holder på med. Mulig å ha mer lokale 
prosjekt?  
Skepsis til det elitistiske i mye av det vil holder på med. Snart får vi en byggebransje i krise.  
Det blir manko på næringsareal, spesielt i Trondheim. Bør se mer på felles møteplass for 
kommunene og næringslivet, gi fylkeskommunen en rolle 
 

Vedtak: 1. Kommunedirektørforum tar saken til etterretning. 
2. Kommunedirektørforum ber om at det legges fram en sak til Regionrådet i september med 
forslag til nye medlemsavgifter fra 2023. 
3. Diskusjonene tas med inn i felles møte for formannskapene 1.-2. september.  

 
 
 

KF 24/22 Talent Attraction Management – forslag til videre arbeid. 
  Bård Eidet innledet.  

 Fra møtet: Helse Midt/St Olavs kan også være kunder. 
Hva med finansnæringen, kan de være medspiller?   
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Viktig at TRR blir så interessant at man beholder så mange som mulig  
Må gjøres noe med navnet. 
Viktig med dialog med NAV. 

 Vedtak:  

Kommunedirektørforum stiller seg bak anbefalingene i rapporten, og ber om at  
daglig leder jobber videre med å få på plass finansiering og organisering. 

 

 

KF 25/22 Opprustning av trondheim.com og Trondheimsregionen sin rolle i overordnet 
profilering. 

  Bård Eidet innledet. 

 Fra møtet: Alle i Trondheim kommune på strategisk nivå bør tenke regionalt, det har det vært en negativ 
endring på i det siste.  
Et lederansvar.  

Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering, og ber daglig leder fortsette dialogen med 
Trondheim kommune om saken. 

 
 

KF 26/22 Høring av Verdiskapingsstrategien. 
 

Fra møtet: Uklart med felles behandling. Totrinns behandling kanskje det beste. 
Ikke noe problem å vedta den endelige versjonen sammen med egen handlingsplan.  
Figur side 18 meningsløs. Bør tas ut. Aksene byttes om.  
 

 
Vedtak: Kommunedirektørforum ber Regionrådet vedta den foreslåtte Verdiskapingsstrategien.  

 
 

KF 27/22 Utlysning av midler til utarbeiding av kommunale jordvernstrategier – 
Landbruksdirektoratet. 

  Esther Balvers innledet. Trondheim kommune vil lage veileder for jordflytting. Kun 100’ for 
hver kommune – kan flere søke og samarbeide? Lurt å få etablert en prosjektgruppe.  

Fra møtet:  Spennende. Er i gang med rullering av kommuneplanen. Usikker på den politiske støtten, må se 
mer på det.  
Skal sjekke internt, positiv til samarbeid.  
 
 

Vedtak: Kommunedirektørene sjekker internt om det er ønskelig å samarbeide om dette. Melder 
tilbake til Esther Balvers innen 15. juni.  

 
 

KF 28/22 Program for felles møte med formannskapene. 
   

Fra møtet:  Må se på behovet for arbeidskraft opp mot de tunge trendene. Må tenke annerledes. Noen fra 
KS?  
 

Vedtak: Saken tas til orientering.  
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KF 29/22 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 17.06. 2022. 
 
 
 

Vedtak: Møteagendaen tatt til orientering. 

 

 

KF 30/22 Orienteringer. 
• Tildeling av klimasatsmidler.  

Esther: Har fått innvilget to søknader, i kamp med 310 søknader. 
• Besøk av næringsministeren 
• Arbeidet med Smart Mobility Norway 
 
 

 
 

KF 31/22 Åpen post/eventuelt:  
 
Saken utsettes. 
 

Bård Eidet 
Daglig leder  


