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REFERAT, KOMMUNEDIREKTØRFORUM – 02.12. 2022 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 22-                                                        Dato: 09. desember 2022  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Fredag 02. desember 2022 kl 0830-1100.  

Til stede: Ingvill Kvernmo, Stig Roald Amundsen, Olaf Løberg, Petter Lindseth, Tor Jakob Reitan, Alf-
Petter Tenfjord, Ørjan Dahl, Bård Eidet, Esther Balvers. 

Forfall: Morten Wolden, Katrine Lereggen, Carl Jakob Midttun, Kjetil Mjøsund.  
 
 
KF44/22 Referat fra møte 16.09 2022 
 

Vedtak: Referat rådmannsforum 16.09. 2022 godkjent. 

 

 
KF 45/22 Oppdatering på Trondheimsregionens ERG-prosjekt. 
  Eileen Brandsegg presenterte status.  

 
Fra møtet: Hva slags markedsanalyse er lagt til grunn for sjømatfestivalen?  

Vil gjerne ha kartleggingen av produsenter i den enkelte kommune.   
 
 

Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  

 
 
 

KF 46/22 Samarbeid om energistasjoner – oppfølging fra KF-sak 51/21. 
  Silke van Dyken presenterte.  

 Fra møtet: Er det betalingsvilje blant de kommersielle aktørene? Hva skjer på Østlandet? Avhengig av 
støtte f.eks fra Enova inntil markedet er stort nok. Bra interesse langt stamveinettet. 
Hvor mye kostnader får aktørene dekt? Oslo har stilt tomt til rådighet for en hydrogenstasjon. 
Viktigst at areal avsettes med rett beliggenhet.  
Enova må også støtte distribusjonsleddet. Må stimulere de private. 
Må være tydelig dialog med markedsaktørene. Kommunene kan ikke bruke mye ressurser på 
dette arbeidet. Må komme statlige føringer. Hvilken rolle skal Regionrådet ha? Er det 
Trondheim kommune som skal eie det? Trondheimsregionen vil være prosjekteier. 
En del av reforhandling Byveksavtale?  
Viktig at dette skjer nå. Må ha regionalt perspektiv, kan påvirke konkurransesituasjonen.  

 Vedtak:  

Kommunedirektørforum slutter seg til det foreslåtte prosjektforslaget, og stiller seg til  
rådighet som styringsgruppe for prosjektet. 
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KF 47/22 Videre arbeid med Talent Attraction Management – rekruttering av utenlandsk 
arbeidskraft. 

  Bård Eidet presenterte status. 

 Fra møtet: Ukrainske flyktninger må vurderes inn i arbeidet med utenlandsk arbeidskraft. 

 

Vedtak:  
Kommunedirektørforum slutter seg til forslaget til framdrift i dette prosjektet. 

 
 

KF 48/22 Budsjett Trondheimsregionen 2023. 
Bård Eidet innledet.  
 

Fra møtet: Kommunene har krevende år foran seg. Kost- nytte vurderingene viktig framover.  
Skjønner frustrasjonen. Doble medlemskap er en utfordring. Må diskutere hva regionrådene skal 
være. Ikke alle prosjektene man ser nytte av. UE viktig prosjekt, Orkland har lagt mye inn i det.  
Malvik er positiv, men viser situasjonen utfordringen med interkommunalt samarbeid.  
Må ha flere tanker i hodet samtidig. Stor usikkerhet framover. Må gå tilbake til tegnebrettet 
framover, og diskutere Trondheimsregionens rolle.  
Skjønner frustrasjonen rundt verdiskapingsstrategien, og manglende ressurser til gjennomføring.   
Begge har rett. Lett å skjønne de økonomiske utfordringene i kommunene. Men man må se 
helheten tjener på det, f.eks. utviding av Byvekstavtalen.  
Økonomien er utfordringen. Det må diskuteres om ikke velferdsutfordringer og beredskap skal 
være en del av samarbeidet i Trondheimsregionen framover.  
Viktig å diskutere hvorfor vi skal samarbeide. Kanskje er ikke nytten synliggjort nok.  
Må også diskutere hva næringsarbeid skal være. 
Ta inn storbyforskningsprosjektet her? Ikke brukt nok tid på å diskutere de distinkte rollene.  
Må være en balanse mellom ambisjoner og ressurser.  
Må ta det inn i de politiske organene. Og det må lages en anbefaling og en regi.  

 
 

 
Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  

 
 

KF 49/22 FoUI-samarbeid i Trondheimsregionen. 
  Saken utsatt 

Fra møtet:  . 
 
 

Vedtak: Saken utsettes.  

 
 

KF 50/22 Valg av kommunedirektører til Næringsrådet.. 
  Bård Eidet innledet. 

Fra møtet:   
 

Vedtak: Kommunedirektørforum velger disse to til å sitte i Næringsrådet for perioden 2023-2024: 
Alf Petter Tenfjord og Morten Wolden  
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KF 51/22 Samarbeid plan– og byggesaksbehandling? 
  Bård Eidet innledet. 

Fra møtet:  Ikke aktuelt med interkommunalt organisering, men gjerne samarbeid om prosesser og system.  
Alt som kan strømlinjeformes bør gjøres. 
Inn i Digi Trøndelag?  
Tjenestene kan ikke slås sammen, men mer felles løsninger.  
 

Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  

   
 

KF 52/22 Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen – status og framdriftsplan. 
   

Fra møtet:   
 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 
 

KF 53/22 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 16.12. 2022. 
 
 
 

Vedtak: Møteagendaen tatt til orientering. 

 

 

KF 54/22 Orienteringer. 
• Trondheim.com 
• The List 

 
 
 

KF 55/22 Åpen post/eventuelt:  
 
. 
 

Bård Eidet 
Daglig leder  


