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REFERAT/PROTOKOLL, RÅDMANNSFORUM – 26.01.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-3 Dato 28. januar 2010  
 

Sted: Fylkeshuset, møterom Kvarts 

Tidsrom: kl 1700-1940 

Til stede: Kjell Fosse, Snorre Glørstad, Kristian Rolstad, Johnny Nilsen, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, 
Grethe Metliaas, Øyvind Nybakken, Milian Myraunet, Karsten Reitan, Oddbjørn Ressem, Ove 
Snuruås, Morten Wolden, Jon Hoem, Birger Elvestad, Gunnel Fottland, Hilde Christin Larssen, 
Sigmund Knutsen 

Forfall: Grethe Metliaas, Erlend Myking, Oddbjørn Ressem, Ove Snuruås, Morten Wolden, Karsten 
Reitan  

Møteleder:  Kristian Rolstad 

Referent: Sigmund Knutsen 

NB: Dette referatet er tilpasset ny layout og gitt nye løpende saksnummer for 2010 – innhold er ikke endret.     

Ny leder i rådmannsforum, Kristian Rolstad, ønsket velkommen. 

RF 05/10 FoU-prosjekt Drivkrefter for vekst i Trondheimsregionen. Orientering v/forsker Hå-

kon Finne, SINTEF. 

Fra møtet - Innlegget legges ut under nettstedet Trondheimsregionen.no.  
- Flere ga uttrykk for at prosjektet er nyttig som bakgrunn i videre arbeid med næringspla-

nen.  

RF 06/10 Referat fra møte i rådmannsforum 14.1.2010. 

Fra møtet - Referatet godkjent. 
-  Kristian Rolstad foreslo at det oppnevnes en nestleder og at denne kommer fra samme 

kommune som politisk nestleder blant ordførerne.  
- Jon Hoem ble applaudert som ny daglig leder. Tidspunkt for tiltredelse vil bli avklart om kort 

tid.  

Vedtak: Det var tilslutning til nestleder fra samme kommune som politisk nestleder. Det betyr at 
Snorre Glørstad er nestleder i 2010. 

 

RF 07/10 Behandling av Næringsalliansens forslag til strategisk næringsplan 

Fra møtet - Innledning v/Hilde Christin Larssen. Viste til vellykket konferanse på Hell og positive 
avisoppslag.  

- Forrige møte i rådmannsforum konkluderte med at kommunene samarbeider om et felles 
saksframlegg vedrørende forslaget fra Næringsalliansen.  

- Saksframlegget går til politisk behandling i alle kommunene før endelig behandling i Trond-
heimsregionen.  

Vedtak: Rådmannsforum oppretter en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide forslag til et felles 
saksframlegg, samt utrede organiseringen av arbeidet med oppfølging av næringsplanen 
over i handling/tiltak. Gruppen består av en representant fra hver av kommunene Malvik, 
Orkdal, Rissa, Stjørdal, Trondheim og fylkeskommunen, foruten daglig leder når denne til-
trer. Også øvrige kommuner oppnevner en kontaktperson hver til videre arbeid med 
næringsplanen.  
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 Kommunene melder inn deltaker i arbeidsgruppe/kontaktperson innen torsdag 28.1 til 
jon.hoem@trondheim.kommune.no. 

 

 Arbeidsgruppen utarbeider et grunnlag for muntlig framlegging i felles formannskapsmø-
te 5.3.10 med sikte på å få synspunkter fra politikerne før endelig utarbeiding av felles 
saksframlegg. Utkast sendes rådmennene til kommentar underveis, før 5.3. Viktig med en 
bred og god behandling av NATs planforslag i kommunene, må forankres i kommunesty-
rene. Representanter fra næringsforeningene og fou inviteres til møtet. Arbeidsgruppen 
gir innspill til hvordan næringsplanen skal framlegges og drøftes i felles formannskaps-
møte. 

 Daglig leder framlegger forslag til organisering av handling/iverksetting til rådmannsfo-
rums møte 23.3.10. 

RF 08/10 Interkommunal arealplan, IKAP 

Fra møtet: - Jon Hoem orienterte. Presentasjon legges ut på nettstedet.  
- Det har vært avholdt møte i politisk planutvalg (alle ordførerne) og gjennomført dugnader i 

arbeidsgruppa.  
- 1.utkast Planforslag – høringsutkast forutsettes å foreligge til orientering i felles formann-

skapsmøte 05.03. Deretter blir det en høringsrunde i kommunene, før vedtak i Trondheims-
regionen. 

- 1.utkastet skal avklare 1-2 regionale næringsområder før en har mer kunnskap om lokalise-
ring av logistikknutepunkt.  

- Sentralt i planen er å befeste Trondheimsregionens byutviklingsmessige fortrinn – integre-
ring av arbeidsplassintensive bedrifter/aktiviteter og bosetting i bystruktu-
ren/kommunesentra, i stedet for å legge slike i ”mellomlandet”/perifere områder. 

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 

RF 09/10 Tjenestesamarbeid 

Fra møtet: - Innledning v/Sigmund Knutsen. Temaet settes på dagsorden iht tidligere møter i råd-
mannsforum, programområde D i vedtatt utviklingsplan 2010 og henvendelse fra KS og 
fylkesmannen.  

- Det er behov for å drøfte og avklare hva som er kommunenes aktuelle samarbeidoppgaver, 
samarbeidsrelasjoner og samarbeidsformer. Et viktig utgangspunkt er regjeringens forslag 
til samhandlingsreform. Fylkesgruppen har satt en frist til 1.7. for kommunene til å utvikle 
strategier for videre samarbeid og komme med forslag til hvilke kommuner en ønsker å 
gruppere seg sammen med i det videre arbeidet med samhandlingsreformen. 

- Under samtalen framkom at Stjørdal og Selbu tenker å ivareta tjenestesamarbeid innen 
Værnesregionen, tilsvarende for Orkdal innen Orkdalregionen og Leksvik og Rissa innen Fo-
senregionen.  

Vedtak:  Før en går videre med et samordnet arbeid om dette tema med utgangspunkt i samhand-
lingsreformen, avklarer alle kommunene i hvilken retning de vil søke samarbeid til møtet i 
rådmannsforum 23.3.  

 

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

2010. 

Fra møtet Arbeidsgruppen ble oppnevnt i fjor og har arbeidet med Utviklingsplan 2010. Drøfting av fram-
tidig organisering er påbegynt.  
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Vedtak:  Gruppen arbeider videre med framtidig organisering og langsiktig finansiering av Trond-
heimsregionen – samarbeid for utvikling. Et foreløpig forslag framlegges av daglig leder 
til rådmannsforum møte 23.3.10.  

 

RF 11/09 Gjennomgang av møtekalender 2010 

Fra møtet: Det det ble konkludert med at de foreslåtte møtedager flyttes fra tirsdag til påfølgende ons-
dag. Jon Hoem sender ut ny møteplan. 

RF 12/09 Tema felles formannskapsmøte 5.3.10 

Fra møtet: Tema på felles formannskapsmøte 5.3.: interkommuneal arealplan (IKAP), strategisk nærings-
plan og logistikknutepunkt. Eventuell runde med tema fra kommunene avklares og følges opp 
av AU. 

RF 13/09 Eventuelt 

Fra møtet: Karsten Reitan nevnte at det kommer en henvendelse fra Værnesregionen vedrørende forhol-
det til Trondheimsregionen. 

 


