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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 31.08.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-9 Dato 06.09.2010  
 

Sted: Rådhuset i Trondheim, Storsalen 

Tidsrom: 1300-1530 

Til stede: Kari Lindseth Øfsti (Stjørdal), Kristian Rolstad, Elin Rognes Solbu, Morten Wolden, Olaf Løberg, 
Kathrine Lereggen, Morten Granmo (Midtre Gauldal), Oddbjørn Ressem, Erlend Myking, Jon 
Hoem, Sigmund Knutsen, Birger Elvestad (sak 26-28) 

Forfall: Milian Myraunet, Roy Jevard, Grethe Metliaas  

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem 

Leder i rådmannsforum Kristian Rolstad ønsket velkommen og ledet møtet. 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. Ingen merknader til referat siste møte.  
 

RF 36/10 Forslag fra fylkeskommunen om forvaltning av næringsfond for Trondheimsregio-

nen. 

Sak: STFK har i 2010 bevilget 1 mill kr i regionale utviklingsmidler og 2,3 mill kr i regionalt 

næringsfond til Trondheimsregionen, til sammen 3,3 mill kr. Det drøftes nå med fylkeskommu-

nen mulige ordninger for forvaltning av midlene og årlige tildelinger framover. Det kan være 

aktuelt å etablere et samlet næringsfond hvor hele/deler av disse midlene fra fylkeskommunen 

suppleres med tilsvarende kommunal andel (50/50) – finansiert fra de løpende kommunale til-

skuddene fra kommunene til Trondheimsregionen. I 2010 utgjør de kommunale midlene 4,4 

mill kr, men deler av dette – pt. ca 2 mill, må reserveres til sekretariat og andre utviklingsopp-

gaver som IKAP- og kommunikasjonsarbeid mm.  

 Det er signaler fra fylkesmannen om at det vil komme skjønnsmidler for 2010 til sekretariat for 

regionråd. Dette kan øke den ”ledige” delen av de kommunale innskuddene. 

 Det vil bli avholdt drøftingsmøte med STFK om saken, anbefalinger på bakgrunn av dette møtet 

vil bli ettersendt (vedlegg 1). 

Vedlegg 1: Notat til sak 36/10 

Fra møtet: - Sigmund Knutsen redegjorde for møter avholdt med STFK, notatet (vedlegg 1) represente-
rer et omforent forslag fra fylkesrådmannen og Trondheimsregionen. Det skal behandles 
politisk i fylkeskommunen. 

- Det er meget positivt at det nå legges opp til en årlig fondsavsetning og at dette forvaltes 
med Næringsstyret som fondsstyre.  

- Trondheimsregionens utfordring er å følge opp 3,3 mill kr i rent næringsfornd med en 
50/50-fordeling med kommunale midler og samtidig ha tilstrekkelig midler til andre utvik-
lingsoppgaver og sekretariat. Ved å sette næringsfondet til 2,8 mill kr og at 0,5 mill kr er til 
andre utviklingsoppgaver, blir dette enklere. 

- Daglig leder opplyste at det i møte med fylkesmannen i dag bekreftes at fylkesmannen vil 
foreslå skjønnsmidler til regionrådssekretariatene, dette vil lette situasjonen.   

Vedtak: 
Rådmannsforum tilrår at Trondheimsregionen slutter seg til opplegg for finansiering i ved-
legg 1 som utgangspunkt for fylkeskommunens videre behandling av saken.  

 
 



 

Rådmannsforum 31.08.2010  Side 2 av 4 
 

 

RF 37/10 SNP – igangsetting av prosjekt.   

Sak: Trondheimsregionen vedtok i møte 11.06.2010 at det tas sikte på at næringsrådet legger fram 

signaler for prioriterte strategier/prosjekt og ressursmessige rammer for 2010 senest i Trond-

heimsregionens møte i september. Prosjektleder SNP blir neppe på plass før i oktober/november 

og vi må komme i gang før det. Sekretariatet har igangsatt prosess med identifisering av aktuelle 

prosjekt (”lavthengende frukt”) ut fra følgende kriterier: 

Oppgaver som er igangsatt/lett kan gjennomføres. 

Oppgaver som primært gir resultater/delresultater innenfor det 1. året 

Oppgaver som i minst mulig grad foregriper prosjektlederens funksjon 

Oppgaver hvor kommunene er gjennomførere vil være mest naturlig å starte med 

 Det er utarbeidet et forberedende notat (Vedlegg 2) og dette er drøftet med næringsrådgivere i 

kommunene i møte 11.08.2010. Referat fra dette møtet er vedlagt (Vedlegg 3).  

 Saken legges fram for drøfting i rådmannsforum og videreføres i konstituerende møte i nærings-

rådet 03.09.2010. 

Vedlegg 2: Foreløpig notat – Igangsetting av nye felles prosjekt høst 2010 

Vedlegg 3:  Referat fra møte 11.08.2010 med næringsrådgivere. 

Fra møtet - Daglig leder gikk gjennom de omtalte prosjektene. Det er Næringsrådet som anbefaler for 
Trondheimsregionen i henhold til sak TR 17/10, rådmannsforums drøfting nå blir innspill til 
Næringsrådet. Under gjengis kommentarer til de prosjektene som rådmannsforum anser 
som best egnet for rask oppstart: 

- 1.1 …koble næringsliv og FoU: VRI-prosjekt er aktuelt, avventer oppsummering av 
workshop. Erlen Mykling viste til Arena-prosjekt. 

- 2.1…etablere Triple Heix: Vi kan snart kvittere ut dette målet ved etablering av Næringsråd 
og ansettelse av prosjektleder. 

- 3.3…flere kommunestyremedlemmer med næringspolitisk bakgrunn: Rådmannsforum me-
ner at AU må vurdere dette, og at næringsorganisasjonene har ansvar. Ev kommunalt enga-
sjement ang rammevilkår for politisk arbeid må gjelde alle yrkesgrupper og ev kan KS være 
en samarbeidspart 

- 3.4….alle politikere skal besøke min. en bedrift per år: Enighet om at dette vil være en fin 
”kick-off” for næringsplanen som vil synes. Kommuner som ikke har egnede store bedrifter 
kan ev heller invitere noen bedrifter til et kommunestyremøte. Det var enighet om å satse 
på et felles opplegg for alle kommunene i november. 

- 4.1…Prosjekt lyntog er i gang. 
- 4.3… IKAP-prosjektene i henhold til retningslinjene inngår i dette målet i næringsplanen og 

er igangsatt. 
- 4.7… Avklare studentarbeidet for ev. prioritering av dette. 
- 6.3… StudiebyEN: Prosjektet er i gang. Bred enighet at dette har betydnig gjennom viktige 

ringvirkninger for hele regionen. 
- Rådmannforum ba om at referat fra Næringsrådet formidles til rådmannsforum. 

 
Vedtak:  Saken videreføres i næringsrådet 

 

RF 38/10 Krav fra Fagforbundet om arbeidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen 

Sak: Trondheimsregionen har mottatt henvendelse fra Fagforbundet i Trondheim med krav om ar-

beidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen, jf. sak i RF 20/10.  

 Rådmannsforum 19.05.2010, stiller spørsmål om omfanget av tjenestesamarbeidssaker i Trond-

heimsregionen, og ønsket at leder i rådmannsforum og daglig leder tar et møte med Fagforbun-

det for å redegjøre for situasjonen. Saken ble trukket i Trondheimsregionens møte 17.06.2010 

pga at streiken forhindret drøfting som anbefalt av rådmannsforum.   

 Møtet med Fagforbundet er avholdt 11.08.2010, forslag til opplegg framkommer her. 
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Fra møtet: Kristian Rolstad orienterte om møte med Fagforbundet.  

Vedlegg 4: Brev fra Fagforbudet til ordfører/rådmann i Trondheim kommune, mottatt 11.03.2010 

Vedlegg 5:  Referat fra møte med Fagforbundet 11.08.2010 

Vedtak: Det oppnevnes to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene i de respektive kommune-
ne som inviteres som observatører med talerett i rådmannsforum og Trondheimsregionen 
når aktuelle saker om tjenestesamarbeid med organisatorisk/personalmessig konsekvens tas 
opp til behandling. 

 Fagforbundet bes om å informere andre tillitsvalgte i de samarbeidende kommunene slik at 
to observatører oppnevnes. 

 

RF 39/10 Orientering og drøfting: KVU Steinkjer - Trondheim  

Sak: Det skal utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning på strekningen Trond-

heim-Steinkjer med bakgrunn i oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet datert 19.03.2010. 

Prosjektet har tidligere pågått for strekningen Stjørdal-Steinkjer. 

  Hensikten med utredningen er å få avklart hvordan transportbehovet mellom Trondheim og 

Steinkjer for gods- og persontrafikk best skal kunne tilfredsstilles i framtida. Utredningen skal 

omhandle utbedring og/eller omlegging av E6 og jernbane. 

 Sentrale hovedspørsmål som KVU skal svare på er:  

- Hvilke transportbehov følger av samfunnsutviklingen på strekningen Trondheim - Steinkjer?  

-  Hvilke løsninger for kollektivtransport, vegsystem, gang- og sykkelnett, arealbruk og andre 

virkemidler vil dekke disse behovene på en ønsket måte?  

- Hvordan styrke strekningen som korridor i det landsdekkende veg- og banenettet   

 Konseptene som utredes skal ha et langsiktig tidsperspektiv, men skal også være en del av 

grunnlagsmaterialet for arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023. Ut-

redningen skal fange opp de nasjonale målene for transportkorridoren og i tillegg de regionale 

utviklingsperspektivene.  

 Ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen i samarbeid med Jernbaneverket. Planen er å fer-

digstille KVU–arbeidet i løpet av mars 2011.  

 Trondheimsregionen er koblet inn i prosessen i referansegruppe. Jeg ser det som viktig å spesi-

elt fronte de signaler vi har gitt tidligere angående prioritering av Trønderbanen med elektrifise-

ring og dobbeltspor til Stjørdal. 

Fra møtet: - Oddgeir Myklebust har deltatt på orienteringsmøte. 
- Malvik påpeker at det kan bli kapasitetsutfordringer i E6-kryss på Sveberg. 
- Poenget må være å skille mellom ulike konsept, også parsellmessig – samfunnsmessig kan 

det være ulike utfordringer for Stjørdal-Trondheim og Stjørdal-Stinkjer. 
- Elektrifisering av Trønderbanen og tosporsutvikling Trondheim-Stjørdal er framhevet av 

Trondheimsregionen. 
- Forborfjellet tunnel kan gi dilemma i forhold til tidsperspektiv for elektrifisering til Steinkjer. 
- Trondheimsregionen må delta i referansegruppen, vurdere også å delta i arbeidsgruppe? 

 
Vedtak: Saken legges fram til orientering for Trondheimsregionen. 

 

RF 40/10 Drøfting i forkant av fylkesmannens dialogkonferanse 2-3 

Sak: Det er spesielt to tema som berører oss som region i programmet for dialogkonferansen: Kon-

sultasjon om skjønnsmidlene og hovedbolken 2. dag om interkommunalt samarbeid, hvor ett av 

temaene er:  

Trondheimsregionen: gullegg! ... eller gjøkunge?  

 Hvordan kan fylkeskommunen synliggjøre og videreutvikle sin rolle som utviklingsaktør i et 

regionalisert fylke?  
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Med én fot i begge leire  

Fører utviklingen av Trondheimsregionen til at vi får A- og B-kommuner?  

 

Vedtak:  Saken tatt til orientering 

 

RF 41/10 Andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 17.09.2010 

 Orientering: Oppfølging av innspill fra kommunene til Miljøpakken gjennom Bystyrets og 

Fylkestingets sak om prioritering av prosjekter i 2011 

 KU E6 gjennom Melhus kommune 

 KVU logistikknutepunkt 

Fra møtet:  Daglig leder opplyste at JBV ikke har kommet langt nok til ny presentasjon. 

RF 42/10 Orienteringssaker 

 Ansettelsesprosess prosjektleder SNP 

 Lyntog 

 Forberedelse drøftingsmøte med andre regionsamarbeid i Trøndelag. 

Fra møtet: Daglig leder orienterte om sakene 

 

RF 43/10 Eventuelt 

Fra møtet: Det ble tatt opp at det bør oppnevnes varamenn til rådmennenes representanter i næringsrå-
det. 

Vedtak: Kjell Fosse og Oddbjørn Ressem oppnevnes som varamenn til næringsrådet 

Fra møtet: Til neste møte i rådmannsforum bes kommunene vurdere behov/ønske om samarbeid hva an-
går skjenkekontroll. 

 

 
 

Kristian Rolstad   Jon Hoem 

leder rådmannsforum  daglig leder  

 

 
 

 


