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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 18.03.2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/- Dato: 23. mars 2015  
 

Sted: Statens hus 

Tidsrom: Onsdag 18. mars 2015 kl 1300-1600 

Til stede: Knut Dukane, Kristian Rolstad, Johnny Nilssen,  Vigdis Bolås, Kai Terje Dretvik, Kjell Fosse, Bård 
Eidet, Esther Balvers, Sigmund Knutsen.  

Forfall: Grethe Metliaas, Odd Inge Mjøen, Kathrine Lereggen, Stein A Ytterdahl 
 
 
RF 09/15 Referat fra møte 14.01.2015 

Vedtak: Referat rådmannsforum 14.01.2015 godkjent. 

 
RF 10/15 Årsmelding 2014. 

 

Vedtak: Årsmelding 2014 legges fram for Regionrådet for godkjenning.. 

 
RF 11/15 Arbeidet med universell utforming – bruk av faglig kompetanse fra Trondheim kom-

mune i de andre kommunene. 
Orientering: Solveig Dale Trondheim kommune orienterte om universell utforming og mulighetene for å 

kjøpe tjenester fra Trondheim kommune på feltet. Orienteringen legges ut sammen med refe-
ratet. 

Fra møtet: Bra at Trondheim stiller kompetanse til rådighet, positivt at Rådmannsforum også kan bli brukt 
til å informere om slike saker. 
 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

 
RF 12/15 Deponi – høringsinnspill om tilleggsutredninger. 

Orientering: Ved Esther Balvers. Det har kommet inn 14 uttalelser, de fleste positive til forslagene. 

 

Vedtak: Innspill fra Rådmannsforum tas med i den videre saksbehandlingen.. 

 

RF 13/15 Uttalelse til Nasjonal transportplan på europaveier/riksveier – forholdet til 
Samferdselspolitisk fundament. 

Fra møtet: Må trekke fram de overordnede prioriteringene, ikke detaljer. Hold på 3,5 mrd til E6 Sør.  
E6 Øst: Tunellene er ferdig til 2018, da blir det meningsløst om ikke veien bygges samtidig.  
Behov for samordning på vei og bane, kan et kompromiss med samtidighet være en løsning? 
Utfordringen er forskjellen i ressurser mellom SVV og JBV – som mangler ressurser. 
 

Vedtak: Innspill i møtet tas med i den videre prosessen med høringsuttalelse til NTP. 
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RF14/15 Tilbud på analyse av IKT-kostnader og –kvalitet. 

 
Vedtak: Det takkes nei til tilbudet fra PA Consulting Group. 

 
 

RF15/15 Utviklingsprogram for byregioner – eventuell søknad til fase 2. 
 Fra møtet: Flere var skeptisk til å sende en søknad nå, før kommunereformen har falt på plass.  

 

Vedtak: Saken legges fram for diskusjon. 

 

RF 16/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 17.04.2015 
  

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 
RF 17/15 Orienteringer. 

• Ny nettportal for nyskapingsaktiviteter, en ikke helt ferdig versjon finnes her: 
http://www.trondheimtechguide.com/  

• Informasjon om profileringsarbeidet. 

• By- og regionkonferanse 6 mai. 

• Evaluering: Vil ikke anbefale noen stor evalueringsprosess, men kan gjerne vurdere å 
gjøre det i en enkel form. Uansett kommunereform vil det være nødbemdig og viktig å 
ha et samarbeid i Trondheimsregionen.  
Rådmannsforum sin funksjon og oppgaver settes som eget tema på neste møte. 

 

 
RF 18/15 Åpen post 

 
Spørsmål om noen har fått på plass gode ordninger for lading av private elbiler på enheter. 
Kjøp av tjenester fra Trondheim kommune: Krevende tilfeller innen psykiatri – ønsker å kjøpe 
mer tjenester. Vurderes nærmere om det er aktuelt å komme tilbake med en egen sak om det. 

 

Knut Dukane  Bård Eidet 
leder rådmannsforum daglig leder  


