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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALG – 04.02.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12623-2 Dato 8. februar 2010  
 

Sted: Rådhuset Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1300-1430 

Til stede: Terje Bremnes Granmo, Rita Ottervik, Jon P. Husby, Gunnar Lysholm, Sekretariatet: Jon Hoem 

Referent: Jon Hoem 

 

AU 01/10 Form på referat fra AU-møter i Trondheimsregionen: 

Fra møtet: Sekretariatet tok opp hvilken form en ønsker på referat fra AU-møtene. 

Konklusjon: - I Trondheimsregionen ønskes mer vekt på saksforberedelse, med konklusjoner som 
vedtaksprorokoll. 

- Det samme gjelder AU. 
- Innkalling og referat fra rådmannsforum sendes til AU – og legges på internett. 

 

AU 02/10 Ev initiativ til seminar om allianser med andre regionsamarbeid i Trøndelag: Orkdal, 

Værnes, Fosen, Innherred  

Fra møtet: Sekretariatet tok opp om det på et tidspunkt kan være aktuelt at Trondheimsregionen tar initi-
ativ til et seminar, eller en sekvens i et møte å invitere andre regionsamarbeid i forhold til hvil-
ke forventninger de har til Trondheimsregionen og eventuell form for allianser. 

Konklusjon: - Stor interesse fra andre kommuner/regioner tilsier at dette tas raskt 
- Samtidig kan det være fornuftig å vente til vi har SNP ig IKAP mer på plass 
- Aktuelt spørsmål om dette skal utvikles til regelmessige møter med ledere eller AU fra de 

som ønsker allianser 
- Drøftes på nytt i forhold tilvidereføring 2. halvår 2010. 

 

AU 03/10 Tjenestesamarbeid/Samhandlingsreformen: 

Sak: Rådmannsforumet har drøftet dette og vedtatt 26.01: ”Før en går videre med et samordnet 

arbeid om dette tema med utgangspunkt i samhandlingsreformen, avklarer alle kommunene i 

hvilken retning de vil søke samarbeid til neste møte i rådmannsforum (17.03)” 

Konklusjon: -  Rådmannsforums opplegg gis tilslutning 
 - Ikke tema i felles formannskapsmøte, det gis orientering i mange andre politiske fora 

som dekker dette. 
 - Aktuelt å ta et felles formannskapsmøte om samhandlingsreformen for de kommune-

ne som ønsker å samarbeide rundt Trondheim.  
 - Orientere i Trondheimsregionen-møter 16,04 og 11.06 

 

AU 04/10 Fremdrift Strategisk næringsplan 

Fra møtet: Sekretariatet redegjorde for Rådmannsforums opplegg, hvor det etableres en arbeidsgruppe 
som utarbeider forslag til felles saksfremlegg med sikte på muntlig orientering i felles for-
mannskapsmøte og at saken ferdiggjøres raskt etter dette. AU ønsker at framdrift for SNP skjer 
med samordnet tidslinje med behandling i kommunestyrene i april/mai.  

Konklusjon: - Orientering om arbeid med saksfremlegg i felles formannskapsmøte 
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 - Felles saksfremlegg fastsettes endelig i påfølgende Rådmannsforum (17.03) og sendes 
ut til kommunene. 

 - Orientering i Trondheimsregionens møte 16.04. 
 - Behandling i kommunestyrene/bystyret i april/mai 
 - Endelig vedtak i Trondheimsregionen 11.06. 
 

AU 05/10 Opplegg felles formannskapsmøte 

Sak: Sekretariatet hadde sendt ut et drøftingsnotat før møtet, vedlagt.  

Konklusjon: - Formannskapene i medlemskommunene inklusive fylkesutvalget, kontaktperson fra 
observatørene samt stortingsbenken for Trøndelag inviteres. 

 - Trondheimsregionens egne saker, SNP og IKAP tas først med inviterte politiske/faglige 
innlegg. 

 - Det gis en orientering om godsterminal og havn til formannskapene. Det skal vektleg-
ges å redegjøre for prosessen og når/hvordan det legges opp til politisk involvering.  

 - AU ga innspill til innledere/forberedte innlegg til de tre temaene som sekretariatet 
følger opp. 

 - Det skal være en romslig åpen sekvens sist i møtet hvor alle møtedeltagere har anled-
ning til å ta opp spørsmål i forhold til regionen og samarbeidet. Ordførerne oppfordres 
i invitasjonen til møtet om å drøfte/forberede dette i sine formannskap, men det leg-
ges ikke opp til forberedte innlegg ut over en kort redegjørelse om utviklingsplanen. 

 

AU 06/10 Samfunnstema i Trondheimsregionen-møtene 

Fra møtet: Det ble tatt opp at det bør kunne tas opp mer generelle samfunnstema i Trondheimsregionen-
møtene gjennom å invitere aktuelle ressurspersoner. 

Konklusjon: - Det åpnes for å legge slike tema inn i møtene 

 

07/10 Endringer i møtekalender AU første halvår 

Sak: Pga. kollisjoner må de to påfølgende møtene flyttes. 

Konklusjon: - Møte opprinnelig berammet 07. april flyttes til tirsdag 06. april kl 1000-1200 
 - Møte opprinnelig 02.mai flyttes til fredag 28. mai kl 1100-1400. 

 

 


