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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 26.01.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-2 Dato 22. januar 2010  
 

Sted: Fylkeshuset 5. etg Kvarts 

Tidsrom: 1700 til max 1930 

Innkalt: Kjell Fosse, Snorre Glørstad, Kristian Rolstad, Johnny Nilsen, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, 
Grethe Metliaas, Erlend Myking, Milian Myraunet, Karsten Reitan, Oddbjørn Ressem, Ove Snu-
ruås, Morten Wolden 

Kopi Jon Hoem, Birger Elvestad, Gunnel Fottland, Hilde Christin Larssen 

 

RF 05/10 FoU-prosjekt Drivkrefter for vekst i Trondheimsregionen. Orientering om konklusjo-

nene v/forsker Håkon Finne, SINTEF. 

Sak: Det settes av 15-20 minutter til innledningen og ca 10 min til spørsmål/kommentarer. 

 

RF 06/10 Referat fra møte i rådmannsforum 14.1.2010. 

Sak: Referat er tidligere utsendt. 

Forslag til vedtak:  

Referatet godkjennes. 

RF 07/10 Behandling av Næringsalliansens forslag til strategisk næringsplan 

Sak: Forrige møte i rådmannsforum konkluderte med at kommunene samarbeider om et felles saks-

framlegg vedrørende forslaget fra Næringsalliansen. Saksframlegget går til politisk behandling i 

alle kommunene før endelig behandling i Trondheimsregionen. Det bør opprettes en arbeids-

gruppe med to oppgaver. I første omgang skal det lages et felles saksframlegg, som må drøftes 

med kommunene underveis og foreligge til felles formannskapsmøte 5. mars. Parallelt skal or-

ganiseringen av arbeidet med oppfølging av næringsplanen over i handling/tiltak utredes og 

konkluderes, jf innspill i forslaget og presentasjoner på presentasjonsmøtet 22.1. Dette vil ta noe 

mer tid og må samordnes med den allerede etablerte arbeidsgruppen under Utviklingsplan 2010 

som arbeider bredere med organisering/operasjonalisering, se pkt. 6. 

Forslag til vedtak:  

Rådmannsforum oppretter en arbeidsgruppe med ovennevnte mandat. Gruppen består av en re-

presentant fra hver av kommunene Malvik, Orkdal, Rissa, Stjørdal, Trondheim og fylkeskom-

munen, foruten daglig leder når denne tiltrer. Også øvrige kommuner oppnevner en kontaktper-

son hver til videre arbeid med næringsplanen. Det utarbeides forslag til felles saksframlegg til 

felles formannskapsmøte 5.3.10. Daglig leder framlegger forslag til organisering av hand-

ling/iverksetting til rådmannsforums møte 23.3.10. 

 

RF 08/10 Interkommunal arealplan, IKAP 

Sak: Det har vært avholdt møte i politisk planutvalg (alle ordførerne) og gjennomført dugnader i ar-

beidsgruppa. 1.utkast Planforslag – høringsutkast forutsettes å foreligge til felles formann-

skapsmøte 5. Mars.  

 Orientering v/Jon Hoem: Status og opplegg for behandling og oppfølging. 
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RF 09/10 Tjenestesamarbeid 

Sak: Temaet settes på dagsorden iht tidligere møter i RF. Det er behov for å drøfte og avklare aktuel-

le samarbeidoppgaver, samarbeidsrelasjoner og samarbeidsformer. Ett utgangspunkt er regje-

ringens forslag til samhandlingsreform. Arbeidet med dette i Sør-Trøndelag ledes av en sty-

ringsgruppe hvor bl a fylkesmannen, fylkeskommunen og KS deltar. Det er satt en frist til 1.7. 

for kommunene til å komme med forslag til hvilke kommuner en ønsker å gruppere seg sammen 

med i det videre arbeidet med samhandlingsreformen. 

 Tjenestesamarbeid kan innbefatte flere områder. Grovt kan tre slike samarbeidsområder nevnes: 

samarbeid om administrative/økonomiske oppgaver inkl IKT, samarbeid om helse- og velferds-

tjenester og samarbeid om tekniske/standardiserte forvaltningsmessige tjenester.  

 NIVI-rapporten (oktober 2009) oppsummerer samarbeidet i Trondheimsregionen slik: 

 ”Samarbeidet i Trondheimsregionen preges i dag av samarbeid om samordnet arealpolitikk, nærings-

utvikling og infrastruktur innenfor et felles bolig- og arbeidsmarkedsområde som kjennetegnes av 

sterk vekst, høy kompetanse og store muligheter for felles regional mobilisering. Dagens regionsam-

arbeid omfatter forsøk med en ny type regional planlegging organisert som en interkommunal plan-

prosess etter planloven. Planprosessen innebærer mulighet for en kommunestyrt og kommunalt for-

ankret utvikling av mål og retningslinjer for den kommunale planleggingen. Samtidig er planlegging-

en basert på konsensus og en forutsetning om at de regionale retningslinjene ikke skal være juridisk 

bindene. 

 Det er for tidlig å trekke konklusjoner om interkommunal arealplan gir bedre løsninger sammenliknet 

med det vanlige system for regional planlegging og innsigelser til kommunale arealplaner. IKAP kan 

utvikles til et forpliktende regionalt plansystem, som bidrar til mer effektive samordningsprosesser, 

mindre ressursbruk til mekling og innsigelser og en mer oversiktlig og forutsigbar planprosess. Sam-

tidig kan også IKAP innebære høyere prosesskostnader og et mer komplisert regionalt plansystem 

dersom de regionale retningslinjene ikke følges opp i kommunene. Alternativet til dagens IKAP kan 

være strengere statlig eller fylkeskommunal styring, eller det kan være en sterkere formalisering av 

IKAP i retning av en juridisk bindende plan, styrt av regionens valgte kommunepolitikere og evt. en 

felles regional planadministrasjon for kommunene. 

 Trondheimsregionen har i dag ikke som uttrykt mål å utvikle regionalt samarbeid om administrasjon 

og tjenesteproduksjon. Dagens bilaterale ordninger og øvrige interkommunale samarbeid om admi-

nistrasjon og tjenesteyting virker pragmatisk initiert og framstår som fragmentert og lite helhetlig. 

Både reformbilde og erfaringer fra andre bysamfunn og samarbeidsregioner tilsier at dette kan være 

en svakhet ved dagens samarbeid. Samhandlingsreformen aktualiserer tjenesteperspektivet og dermed 

spørsmålet om Trondheimsregionen skal utvikles i retning av et generalistorgan for samarbeid som 

dekker både tjenesteutvikling og plan- og utviklingsoppgaver. Utvikling av Trondheimsregionen som 

tjenesteregion vil reise en rekke spørsmål om både regionens størrelse og avgrensing i forhold til 

omkringliggende samarbeidsregioner, etablering av felles IKT-løsninger og annen infrastruktur for 

samarbeid, prioritering av helse i forhold til samarbeid om andre tjenestefunksjoner og ikke minst 

spørsmål om framtidig organisering av et evt. utvidet tjenestesamarbeid. 

 For Trondheimsregionen kan det pekes på store muligheter for utvikling av mer helhetlige samar-

beidsstrategier. Det gjelder både horisontalt mellom kommunene og vertikalt i forhold til andre for-

valtningsnivåer. Det horisontale potensialet dreier seg om samordning av politisk og faglig utvik-

lingskompetanse og utvikling av et bredere og mer fleksibelt tjenestetilbud for innbyggerne innenfor et 

felles bolig- og arbeidsmarkedsregion. Det vertikale potensialet dreier seg om å forsterke samhand-

lingen i forhold til særlig helseforetaket for å utvikle en mer sammenhengende tjenestekjede. Også på 

andre områder kan det være behov for samordning av politikk og kompetanseoppbygging på tvers av 

forvaltningsnivåene. Det gjelder både i forhold til fylkeskommunen og staten. Erfaringene med opp-

gavedifferensiering innenfor barnevern og forsøket med alternativ forvaltningsorganisering av trans-

portsektoren, gir indikasjoner på at dagens forvaltningssystem kan forbedres gjennom desentralise-

ring av oppgaver og ansvar. Potensialet for mer formell samhandling og evt. desentralisering av vir-

kemidler og oppgaver knytter seg ikke bare til Trondheim kommune, men hele den integrerte storby-

regionen. 

 Trondheimsregionen står overfor store muligheter i det videre arbeid med å finne gode svar på viktige 

forvaltningspolitiske utfordringer. Utfordringer knyttet til næringspolitikk og regional planlegging 

binder kommunene sammen, men samtidig er det åpent spørsmål om dagens medlemskommuner opp-

lever Trondheimsregionen som riktig region for forsterket samarbeid om velferdstjenester.” (hoved-

rapport s. 88-89) 
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 En av de sentrale konklusjonene i NIVI-rapporten er denne:  

 ”Samhandlingsreformen og en rekke andre nasjonale reformer tilsier at kommunene står overfor tre 

grunnleggende veivalg. Kommunene kan søke avlastning ved at ansvaret for kompetansekrevende 

oppgaver overføres til andre forvaltningsnivåer. Alternativet er at det brede oppgaveansvaret behol-

des og enten løses gjennom overgang til et utvidet og mer forpliktende interkommunalt samarbeid el-

ler endringer i kommuneinndelingen.” (sammendragsrapport s.7). 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum oppretter en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hver av kommu-

nene Klæbu, Orkdal, Skaun, Stjørdal og Trondheim, foruten daglig leder når denne tiltrer. Alle 

kommuner oppnevner en kontaktperson til det videre arbeidet med å avklare innhold og form 

for tjenestesamarbeid i regionen. Daglig leder framlegger en statusrapport for arbeidet til råd-

mannsforums møte 23.3. 

 

RF 10/10 Organisering/operasjonalisering av videre arbeid på grunnlag av Utviklingsplan 

2010. 

Sak: Arbeidsgruppen ble oppnevnt i fjor og har arbeidet med Utviklingsplan 2010. Drøfting av fram-

tidig organisering er påbegynt. Gruppen består av Ove Snuruås Orkdal, Roy Jevard Melhus, 

Morten Wolden STFK, Sigmund Knutsen og Jon Hoem Trondheim. Etter at utviklingsplanen 

for 2010 nå er vedtatt og daglig leder er ansatt, er det behov for å arbeide videre med framtidig 

organisering og langsiktig finansiering av Trondheimsregionen – samarbeid for utvikling. 

Forslag til vedtak: 

Den oppnevnte arbeidsgruppen arbeider videre med spørsmål om framtidig organisering og 

langsiktig finansiering. Et foreløpig forslag framlegges av daglig leder til rådmannsforum møte 

23.3.10 

 

RF 11/20 Gjennomgang av møtekalender 2010 

 

RF12/10 Tema felles formannskapsmøte 

 

RF 13/10 Eventuelt 

 

 

22.01.10, Sigmund Knutsen 

 


