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INNKALLING, KOMMUNEDIREKTØRFORUM – 16.09 2022 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 22-                                                           Dato: 09.09.2022  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset 

Tidsrom: Fredag 16. september 2022 kl 0830-1130 

Innkalt: Tor Jakob Reitan, Stig Roald Amundsen, Morten Wolden, Ingvill Kvernmo, Petter Lindseth, 
Kathrine Lereggen, Alf-Petter Tenfjord, Kjetil Mjøsund, Carl Jakob Midttun. 

Kopi Esther Balvers, Hans Kringstad, Kristian Dahlberg Hauge, Håkon Kibsgaard Jordet. 
 
 
KF 32/22 Referat fra møte 03.06 2022 

Vedlegg 1: Referat/protokoll kommunedirektørforum 03.06.2022 

Forslag til vedtak: 
Referat/protokoll kommunedirektørforum 03.06.2022 godkjennes. 

 

 

KF 33/22 Oppfølging matsatsing – mulig samarbeid med Geitmyra. 
Sak: Geitmyra Credo matkultursenter for barn jobber med å sikre rekrutteringen til matnæringen. 

Barn og ungdom får mulighet til å jobbe skulder mot skulder med noen av Norges beste kokker. 
De bruker matglede til å lære barn og familier å lage sunn, bærekraftig og deilig mat. Geitmyra 
har skoleundervisning i mat og helse, kurs for barnehager, hospitering for voksne som jobber 
med barn, kurs for spedbarnsforeldre, fritidskurs for barn og familier, åpne dager og en 
pedagogisk kjøkkenhage. For sitere fra deres hjemmeside: “24 % av de 600 elevene vi har 
undervist i Trondheim, Orkland og Åfjord sier at det er større sjanse for at de velger Restaurant 
og Matfag på videregående etter et besøk hos oss på Geitmyra Credo. ” 
 
Trondheim og Orkland har som dere ser allerede et samarbeid med Geitmyra, og avdelingsleder 
Trond Åm på Geitmyra Credo vil presentere det de kan tilby, som et grunnlag for en diskusjon 
om dette kan være aktuelt også for andre kommuner. 
 

Forslag til vedtak:  
Kommunedirektørforum tar saken til orientering. 

 

 

KF 34/22 Kobling studenter – næringsliv i kommunene, mulig samarbeid med Studmatch. 
Sak: Det å koble studenter med næringslivet har hele tida vært en viktig næringspolitisk strategi i 

Trondheimsregionen, uttrykt i den nylig vedtatte verdiskapingsstrategien gjennom målet om at 
vi skal sørge for at 60 % av studentene har god kjennskap til regionens arbeids- og næringsliv, 
og at 10 % flere av studentene velger å bli etter endte studier. 
 
Det har vært jobbet med dette med flere vinklinger og med forskjellige aktører, og NiT har for 
eksempel i år kjørt prosjektet Workation, som ga sommerjobb i 20 teknologiselskaper. I det siste 
har en oppstartsbedrift fra NTNU etablert seg i dette markedet, Studmatch. De jobber både med 
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å hjelpe bedrifter med å definere og utforme et verdiskapende prosjekt som studentene synes er 
attraktivt, med ansettelse, og med oppfølging. Jakob Erikstad er bedriftens gründer, og vil 
presentere Studmatch i møtet. 

 
Forslag til vedtak:  

 Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  
 
 
KF 35/22 Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen. 

Sak: Dette prosjektet har fått innvilget 600 000 i skjønnsmidler, og vil med jevne mellomrom bli 
rapportert både til kommunedirektørforum og Regionrådet. 
 
Status for prosjektet. 

 Det har vært flere møter med både referansegruppe næring, referansegruppe forskning, og 
rådgivere i kommunene, fylkeskommunen og Statsforvalteren. Det har vært god dialog med 
pilotprosjektet Massehotell Nyhavna. Det er gjennomført et politisk seminar med 
Formannskapet i Trondheim kommune på 19. august.  

 
 Gjennom intervjuer har vi fått innsikt i dagens håndtering av masser i utbyggingsprosesser i 

Trondheimsregionen. MEF har kartlagt at det gjenbrukes 15-20 % av overskuddsmasser som 
leveres til deponier i regionen i dag.  

  
Intervjuene med ulike avdelinger i Trondheim kommune har ført til at tema massehåndtering er 
tatt inn i som krav i Miljøplan ved offentlige bygg- og anleggsprosjekter. Kommunalteknikk har 
engasjert TØI for å kartlegge kunnskap og praksis rundt massehåndtering og spesielt gjenbruk 
av masser i veg, vann- og avløpsprosjekter. Arbeidsmøte med kommunene har ført til at de 
fleste kommuner tar inn en bestemmelse om massehåndtering i KPA. 

  
Møtene og kartleggingen av dagens håndtering av masser i utbyggingsprosjekter har avdekket 
stor mangel på kunnskap og kompetanse om bærekraftig massehåndtering, både i kommunene 
og hos næringslivet. Tematikken er ikke godt innarbeidet i utbyggingsprosesser. Omstillingen til 
en bærekraftig massehåndtering krever en omfattende prosess.  

  
Det foreslås at IKAP i tett samarbeid med NiT, MEF, EBA og RIF, fortsetter å være en pådriver 
for omstillingen til en bærekraftig massehåndtering i utbyggingsprosjekter i 
Trondheimsregionen i alle fall i 2 år framover. Det videre arbeidet skal følge 4 spor: 

1. Bevisstgjøring og kompetanseheving hos de ulike aktørene. Få alle med på 
laget. 

2. Få på plass et politisk vedtak om mål og strategier som har bredd tilslutning fra 
næringsaktørene. 

3. Øke kunnskap om behov for areal til sorteringsanlegg og muligheter for 
mellomlagring i Trondheimsregionen. 

4. Øke kunnskap om gjenbruk av ulike type masser. 
  

Kommunene bør gå foran, både som byggherre og som planmyndighet, ved å stille krav om 
bærekraftig massehåndtering i utbyggingsprosesser. 

  
Veien til høringsutkast. 

 Regionrådet ba i møtet 17.12.2021 om at høringsutkast «Bærekraftig massehåndtering i 
Trondheimsregionen» skal legges fram andre halvår 2022.  

  
Utover organisasjonene som deltar i referansegruppe næring, er det i all hovedsak entreprenører 
som har vist engasjement i tematikken. Entreprenørene har en viktig rolle, men en minst like 
viktig rolle i omstillingen ligger imidlertid hos byggherrer og plankonsulenter. Det er viktig å få 
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dem med på laget. 
 

 Vi mangler kunnskap for å bli konkret i dette prosjektet. Oversikt over virkemidler og tiltak må 
utvikles over tid.  
 
Forslag til mål og strategier vil bli på et overordnet nivå. Et første forslag skal drøftes i 
referansegruppe næring i løpet av september. I samme møtet tas det opp hvordan vi kan få alle 
aktører med på laget og skape enighet om roller og ansvar. 

 Det foreslås å bruke høsten 2022:  
- til å involvere bredt, ved å arrangere seminarer og dialog med ulike aktører. 
- ferdigstille forslag til mål og strategier, samt tydeliggjøre/avklare roller og ansvar, i 

tett dialog med næringslivet. Høringsutkast legges fram i regionrådets møte 16. 
desember 2022. 

 
 IKAP skal i tett samarbeid med NiT, MEF, EBA og RIF, fortsette å være en pådriver for 

omstillingen til en bærekraftig massehåndtering i utbyggingsprosjekter i Trondheimsregionen i 
alle fall i 2 år framover. 

 
Forslag til vedtak:  

Kommunedirektørforum ber daglig leder følge opp prosjektet i tråd med det son foreslås i 
saken. 

 

 

KF 36/22 Status prosjekter Klimasatsmidler. 
Sak:  Aktivitetsnivået i prosjektene har vært lavere enn planlagt. Prosjektleder IKAP var nødt til å 

prioritere ferdigstilling av høringsutkast «Samordnet parkeringspolitikk innenfor Miljøpakken» 
og rådgivning om næringsarealutvikling og massehåndtering i arbeidet med ny kommuneplan 
for Trondheim. 

 Fokus i prosjektene har vært på innsamling av gode eksempler og GIS-analyser som er et viktig 
grunnlag for utarbeidelsen av metode for vurdering av potensial for:  

- miljøvennlig transportmiddelvalg i ulike boligområder i Trondheimsregionen 

- grønnere og mer effektiv næringstransport fra ulike næringsarealer i 
Trondheimsregionen 

 

Bærekraftige boligområder – miljøvennlig transport (tilskudd 200 000 kr) 

Det er så vidt satt i gang å samle inn relevant og oppdatert datagrunnlag for GIS-analyser. I 
 tillegg samles det inn kunnskap fra forskning, andre byregioner i Norge og Europa. 

 

 Næringsarealutvikling – miljøvennlig transport (tilskudd 250 000 kr) 

 Beregning av avstand fra næringsarealene til ulike tyngdepunkt i markedet er gjennomført. 
Gjenstår å fremstille resultatene og vurdere betydningen av avstandene for potensiale for en 
grønnere og mer effektiv næringstransport. MD har utviklet en regneark for å kunne beregne 
reduksjon i klimagassutslipp fra næringstransport, basert på type kjøretøy, kjørte km per 
kjøretøy og type drivstoff per kjøretøy. Vi mangler kunnskap om transportarbeid fra de ulike 
næringsarealene til de ulike tyngdepunkt i markedet. Det er dialog med NLF, større 
logistikkaktører og håndverkerforeningen i Trondheim for å få mer kunnskap om dette. 

  
Kartlegging av dagens arealutnyttelse på noen utvalgte næringsarealer er gjennomført. Gjenstår 
å sette det sammen i et notat med vurderinger og formulering av en strategi for mer effektiv 
arealbruk på næringsarealer. 
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 Prosjektleder IKAP er involvert i prosjekter fra Trøndelag fylkeskommune og Trondheim 
kommune rundt Bylogistikk, infrastruktur for alternative drivstoffer, og null-/lav utslippssoner i 
Trondheim. Det hentes mye kunnskap fra disse prosjektene, samtidig bidras ved å sette 
prosjektene i et regionalt perspektiv. 

 

Forslag til vedtak:  
Kommunedirektørforum tar saken til orientering. 

 

 

KF 37/22 Økonomisk status i Trondheimsregionen – sak til Regionrådet i september. 
Sak:   Som kjent vedtok Regionrådet dette i sak 30/22 i juni:  

«Regionrådet ber daglig leder legge fram en sak til Regionrådet i september med forslag til nye 
medlemsavgifter. Kommunene må avklare sitt ståsted i saken innen da.» 
 
Selv om arenaen for tilbakemelding er i Regionrådet kan det være greit å ta en runde på det også 
i Kommunedirektørforum. Forslagene slik de framgår i dag er slik: 

 
 2022 2023 med økning til 10 mill 
 Trondheim 3 320 454 5 194 647 
 Stjørdal 610 573 955 205 
 Malvik 440 355 688 908 
 Melhus 482 817 755 337 
 Skaun 342 994 536 593 
Orkland 509 092 796 443 
 Midtre Gauldal 310 298 485 442 
Indre Fosen 375 486 587 425 
 Sum 6 392 068 9 999 999 

 
 
Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 
 

 

KF 38/22 Opprustning av trondheim.com og Trondheimsregionen sin rolle i overordnet 
profilering.  

Sak: Det ble orientert om denne saken på felles formannskap, og det vil i møtet bli gitt en ytterligere 
oppdatering på arbeidet.  

 

Forslag til vedtak:  

 Kommunedirektørforum tar saken til orientering. 

 

 

KF 39/22 Evaluering av felles møte med formannskapene 
Sak:   Det vil være nyttig å få noen innspill på program og gjennomføring fra 

Kommunedirektørforum, mens det ennå er ferskvare. 
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Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 
 

 

KF 40/22 Møteplan 2023. 
Sak:   Møteplanen skal vedtas av Regionrådet 30/9. Men før et forslag blir lagt på bordet så er det 

ønskelig med en diskusjon om hvilken møtedag som passer best. Vi gikk i år over til å ha 
fredager som møtedag for Kommunedirektørforum i den tro at det var færre kollisjoner på 
denne dagen, men erfaringene er nok litt varierte.  

 
Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 
 

 

KF 41/22 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 30.09. 2022 
 Møtested er Trondheim. Aktuelle saker i tillegg til det som står på Kommunedirektørforums 

sakliste:  
• Oppdatering på jernbane 
• Presentasjon av FoUI-nettverket. 
• Mulige presentasjoner fra Nye Veier og Trondheim Havn 

 
 
Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 
 
 
KF 42/22 Orienteringer. 

•  
 
 
 

KF 43/22 Åpen post/eventuelt. 
  . 

 
  
Bård Eidet 
Daglig leder 
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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  
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