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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 14.01.2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/- Dato: 15. januar 2015  
 

Sted: Statens hus 

Tidsrom: Onsdag 14. januar 2015 kl 1300-1600 

Til stede: Knut Dukane, Kristian Rolstad, Kathrine Lereggen, Johnny Nilssen, Roy Jevard, Vigdis Bolås, Kai 
Terje Dretvik, Kjell Fosse, Stein A Ytterdahl, Karen Espelund, Bård Eidet, Esther Balvers, Sig-
mund Knutsen, Astrid Haugslett.  

Forfall: Grethe Metliaas, Odd Inge Mjøen, 
 

    

RF 01/15 Referat fra møte 12.11.2014 
Vedtak: Referat rådmannsforum 12.11.2014 godkjent. 

 
RF 02/15 Kommunereform – presentasjon av sak fra Trondheim kommune. 

Orientering: Sigmund Knutsen orienterte. 

Fra møtet: Trondheim kommune sitt utgangspunkt ikke at Trondheim må bli større, men hvordan den 
best kan fylle rollen som motor. 
Det at man har gjort mye sammen blir brukt som argumentasjon for sammenslåing, litt spesi-
elt. En regionreform vil endre dynamikken positivt, byfylke virker forstyrrende. Innstillingen 
har virket mot sitt formål i Melhus.  
Grundig sak med mye informasjon. Ett Trøndelag er overmodent. For mye fokus på næringsli-
vet, for lite på innbyggeren. Ønskelig å ivareta Værnesregionen. 
Uaktuelt med raskt spor. Det tenkes lokalt, vanskelig å ta et regionalt/nasjonalt perspektiv. 
Staten holder ikke sine forpliktelser. 
Legitimt at TK har sin egen utredning. Fylkesrådmannen har sendt notat med innspill. Bred 
enighet om felles Trøndelag. Naturlig at TK inviteres også inn i disse diskusjonene. Dilemmaet i 
saken er at den ikke tar hensyn til Trøndelag sin egenart, der alt Trondheim har store konse-
kvenser for resten – som ikke er utredet godt nok. 
Ingen nye oppgaver i sikte, forutsetningene endret. 
Vil fortsatt være behov for interkommunalt samarbeid. 
 
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 
RF 03/15 IKAP2 – høringsinnspillene og den videre behandlingen. 

Orientering: Esther Balvers orienterte, og gikk gjennom forslag til hvordan høringsuttalelsene kan behand-
les. Fortsatt tre kommuner som ikke har behandlet det ennå. Alle enige om mål og strategier, 
men mer uenighet om oppfølging.  
Befolkningsprognoser: Skaun uenig om prognosen for befolkningsvekst: Enighet om at progno-
se for befolkningsvekst tas ut som retningslinje. 
Jordvern: Lages kart med de områder der utbyggingsformål kan prioriteres foran jordvern. 
Næring: Næringsarealene likestilles, ingen forskjell mht langsiktig/kortsiktig eller hva som er 
regionalt område. 
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Samordnet areal og transport: Innspill om å prioritere flere jernbanestasjoner. Tas opp på ord-
førermøte. 
Oppfølging: Samfunnsdelen i kommuneplanene legges til grunn for dimensjoneringen av boli-
ger. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

 
RF 04/15 Rullering av strategisk næringsplan - tettere samarbeid på næringsutviklingsområdet. 

Orientering: Innledning ved Bård Eidet. 

Fra møtet: Har vært utgangspunkt for egne strategiske næringsplaner. 
Må gjøres mer operasjonell, vanskelig å følge opp en del saker.  
Kan være lurt å vente med vedtak til vår 2016 for å forankre det i nye kommunestyrer. 
Viktig å diskutere hvordan næringsapparatet skal organiseres, skeptisk til fragmentering. 
Næringsutvikling viktig for kommunene. Setter stor pris på å delta i Næringsrådet, flere råd-
menn burde vært tettere på.  
Hvordan vitalisere Rådmannsforum på næringssakene? Ikke som beslutningsorgan, men som 
diskusjonsarena. Mener fortsatt at Greater Stavanger er rette vei – den beste måten å få det 
operasjonalisert. 
Ta utgangspunkt i hva vi har nå, se gjerne på nye modeller, bra å diskutere det med nærings-
sjefene. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF05/15 Utpeking av nytt medlem til Næringsrådet. 
Vedtak: Som nytt medlem i Næringsrådet velges ny rådmann i Melhus. Inntil den er på plass møter 

assisterende rådmann i Melhus Gunn Inger Løvseth. 

 

RF 06/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 13.02.2015 
  

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 
RF 07/15 Orienteringer  

- Ingen orienteringer denne gangen 

 

 
RF 08/15 Åpen post 

Ingen saker. 
 

Knut Dukane  Bård Eidet 
leder rådmannsforum daglig leder  


