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REFERAT, KOMMUNEDIREKTØRFORUM – 16.19. 2022 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 22-                                                        Dato: 23. september 2022  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Fredag 16. september 2022 kl 0830-1100.  

Til stede: Ingvill Kvernmo, Stig Roald Amundsen, Morten Wolden, Petter Lindseth, Ørjan Dahl (digitalt), 
Bård Eidet, Esther Balvers, Håkon Kibsgaard Jordet. 

Forfall: Katrine Lereggen, Carl Jakob Midttun, Tor Jakob Reitan, Alf-Petter Tenfjord, Kjetil Mjøsund.  
 
 
KF 32/22 Referat fra møte 03.06 2022 
 

Vedtak: Referat rådmannsforum 03.06. 2022 godkjent. 

 

 
KF 33/22 Oppfølging matsatsing – mulig samarbeid med Geitmyra. 
  Trond Åm og Heidi Bjerkan, Geitmyra Credo, presenterte. 

Åpnet 2020, ikke-kommersiell stiftelse.  
Finansiering nødvendig. Viktig å ha følgeforskning. 
 

Fra møtet: Det gjør noe med elevene å være utenfor skolen. Har også et viktig bærekraftsperspektiv, 
kobling til lokalmat. Viktig å knytte til læremålene. Praktisk læring, viktig.  
Må ha med ekstra finansiering for at kommunene skal innføre det. Aktuelt med spleiselag? Må 
vurderes videre. 
SFO kan være en aktuell arena. Må ha forankring på oppvekstområdet.  
 
 

Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering, og ber om at daglig leder fortsetter dialogen 
med Geitmyra Credo for å se om det er grunnlag for en felles satsing i Trondheimsregionen.  

 
 
 

KF 34/22 Kobling studenter – næringsliv i kommunene, mulig samarbeid med Studmatch. 
  Jakob Erikstad presenterte. Tar ansvar for hele kjeden av definering av prosjekt, rekruttering, og 

ansettelse. Betaling ved ansettelse. Har en base på ca 100 studenter.  

 Fra møtet: Kan også kommunene være aktuelle som arbeidsgivere?  
Er usikker på om kommunene er rette adressat? Kanskje heller Thamsklyngen? Eller 
Næringsforeningen?  
Kommunene kan ha en viktig koblingsrolle.  
Unik rolle til å få førstekontakten med vårt næringsliv.  

 Vedtak:  

Kommunedirektørforum tar saken til orientering. 
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KF 35/22 Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen. 
  Esther Balvers presenterte status. Avventer høringsutkast, for dårlig forankret blant 

Plankonsulenter. Miljøenheten har satt av 200’ til dette prosjektet i tillegg til 
prosjektfinansieringen 

 Fra møtet: Gjøres en del prosjekter, viktig å koble til allerede eksisterende arbeid. Først og fremst 
Trondheim sitt problem? 

 

Vedtak:  
Kommunedirektørforum ber daglig leder følge opp prosjektet i tråd med det som foreslås i 
saken. 

 
 

KF 36/22 Status prosjekter Klimasatsmidler. 
Esther Balvers presenterte status.  
 

Fra møtet:  
 

 
Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  

 
 

KF 37/22 Økonomisk status i Trondheimsregionen – sak til Regionrådet i september. 
  Bård Eidet innledet. Hvordan legger vi opp behandlingen av saken i Regionrådet? 

Fra møtet:  Vil legge inn økning – men ikke opp til 10 mill.  
Ikke ønskelig at næring skal kuttes.  
Tar den i formannskapet 6 oktober, kan bli et spørsmål om tilhørighet.  
Har mye tjenestesamarbeid med nabokommunene. Det interessepolitiske samarbeidet er veldig 
viktig, tap hvis Trondheimsregionen ikke skal ha den funksjonen.  
Trondheim er raus. Møteplassene viktigst. Må ha en diskusjon om hva TRR skal drive med. 
 
 

Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  

 
 

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

  Bård Eidet innledet. 

Fra møtet:   
 

Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  

 
 

KF 39/22 Evaluering av felles møte med formannskapene. 
  Viktig å følge opp behovet for nye ladestasjoner. 

Fra møtet:   
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Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  

   
 

KF 40/22 Møteplan 2023 
   

Fra møtet:  Enighet om at det bør sjekkes ut om det er mulig med tirsdag som felles møtedag for politiske 
møter. 
 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 
 

KF 41/22 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 30.09. 2022. 
 
 
 

Vedtak: Møteagendaen tatt til orientering. 

 

 

KF 42/22 Orienteringer. 
•  

 
 
 

KF 43/22 Åpen post/eventuelt:  
 
Saken utsettes. 
 

Bård Eidet 
Daglig leder  


