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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 05.10.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-11 Dato 08.10.2010  
 

Sted: Rådhuset i Trondheim, Storsalen 

Tidsrom: 1300-1530 

Til stede: Kjell Fosse, Kristian Rolstad (til sak 50/10), Elin Rognes Solbu, Morten Wolden, Olaf Løberg, 
Grethe Metliås, Oddbjørn Ressem, Erlend Myking, Milian Myraunet (fra sak 49/10), Jon Hoem, 
Sigmund Knutsen Hans Kringstad 

Forfall: Kathrine Lereggen, Knut Dukane 

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem 
 

Saksframlegg, vedlegg og presentasjoner finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å kom-
me direkte til møtet, klikk her. 

Leder i rådmannsforum Kristian Rolstad ønsket velkommen og ledet møtet, Elin Rognes ledet møtet fra sak 
50/10. Ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 

RF 44/10 Referat fra møte 31.08.2010 

Vedtak:  Referatet godkjennes.  
 

RF 45/10 Mulig samarbeid om skjenkekontroll 

Orientering:  Gunhild Donali orienterte om Trondheim kommunes opplegg, se presentasjon på 
www.trondheimsregionen.no.   

- Trondheim kommune har 255 skjenkebevilgninger og 100 salgsbevilgninger, i 2009 ble det 
gjennomført 1032 kontroller, det er en samordning med politiet. Det er nå 13 kontrollører, 
mange av dem jus-studenter. De bør være lik de besøkende for ikke å skille seg ut. 

- Kontrollen gjøres anonymt, men uansett gir en seg til kjenne før en forlater lokalet med en 
muntlig melding om utfall og ev rapportering.  

Fra møtet: - Flere kommuner (bl a Malvik, Klæbu, Melhus, Orkdal) ønsker å drøfte evt. samarbeid med 
Trondheim kommune om skjenkekontroll i kommunene. Det er en utfordring for de små 
kommunene at kontrollørene er kjent i et lite lokalsamfunn. 

- Elin Solbu signaliserte åpenhet for å drøfte dette, men det er kapasitetsbegrensninger i dag, 
så saken må utredes nærmere.  

- Kommunene undersøker status og behov nærmere på hjemmebane. Daglig leder sender en 
felles e-post til kommunene om dette.  

Vedtak:  Tilbakemeldinger fra kommunene til daglig leder gir grunnlag for videre vurdering av et mu-
lig samarbeid. 
 

RF 46/10 Organisering av bedriftsbesøk for kommunestyrene i oktober/november  

Fra møtet: Det ble gitt følgende rapportering fra kommunene om status: 
- Stjørdal:  Under planlegging 
- Malvik:  Ønsker å ta det i slutten av november, det blir på Nortura og de bør komme skikke-

lig på plass først. 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=85:mote-radmannsforun-05-oktober-2010&catid=28:radmannsforum-2010&Itemid=54
http://www.trondheimsregionen.no/
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- Trondheim: planlegger at bystyret reiser ut i fire grupper til fire bedrifter kl 1400-1600 før 
bystyremøte 21. oktober, jf. saksframlegget. 

- Klæbu: Det blir i tilknytning til kommunestyrets møte 28.10.2010 
- Melhus: Hele kommunestyret har nettopp vært på bedriftsbesøk. 
- Orkdal: Det blir sannsynligvis i november 
- Rissa:  I tilknytning til kommunestyret i oktober. 
- Leksvik: Det blir 4. november, temamøte avholdes i Næringshagen. 

- Mediadekning ble drøftet, kommunene skal selv følge opp mot lokalavisene. 
- Det er ønskelig at prosjektleder for næringsplanen blir med på de besøkene som som han 

har mulighet for. 

Vedtak:  Kommunene rapporterer tilbake til daglig leder endelig dato og hvilke bedrifter som skal be-
søkes, samlet opplegg distribueres til kommunene. 
 

RF 47/10 Fastsetting av FoU-kontakter i kommunene – nærmere om hensikt og oppfølging. 

Fra møtet: - Daglig leder ga en introduksjon i forhold til hvordan dette bør fungere i kommunene. Kon-
takten er forutsatt både mot NTNU/HiST/Sintef og mot videregående skoler i kommunene.  

- Initiativet til dette kommer fra NTNU/HiST/Sintef 
- Om ønskelig kan næringshagene brukes. 
- FoU-kontaktene bør ha et klart oppdrag, og bør ha samarbeid med hverandre. 

Vedtak: 1.  Kommunene melder tilbake oppnevning av FoU-kontakt til daglig leder. 

 2. Det legges opp til en samling av FoU-kontakter fra kommunene. 

 

RF 48/10 NTNU-discovery – oppfølging av presentasjonen i Trondheimsregionen 17.09.2010 

Orientering:  Morten Wolden informerte. NTNU arbeider for at det avsettes 8 mill kr årlig til før-såkorn-
fase ved nyetableringer av bedrifter, for å unngå at nye bedrifter flytter ut av regionen. Det 
ønskes bidrag fra kommunene/fylkeskommunen til dette.  

Fra møtet - Dette vil være en naturlig oppgave for FoU-kontaktene.  
- Prosjektleder bør følge opp dette gjennom besøk i formannskapene. 
- Eventuell ressusrbruk til stipend etc bør drøftes i næringsrådet. 
- Lokale banker kan bidra i tidligetableringer i sine kommuner med lån – bedre en storbanke-

ne på dette. 

Vedtak:  Rådmannsforum ber Næringsrådet og AU drøfte dette nærmere med grunnlag i Strategisk 
næringsplan. 

  

RF 49/10 Kommunikasjonsstrategi for Trondheimsregionen  

Orientering:  Hans Kringstad orienterte om forslag til kommunikasjonsstrategi, jf vedlegg 2.   
Fra møtet - Åpenhet er viktig og lurt – og kan være incitament til å bli enig. 

- Vi må starte med forankring, det er utviklingsplanen som er arbeidsordren. 
- Skille mellom kommunikasjonsstrategi og markedsføringsplan? Tiltak og virkemidler vil bli 

tatt opp i utviklingsplanen. 
- En markedsplan vil bety ressursbruk og en bevisst kjøp av annonser mm. Det kan også vur-

deres eksterne samarbeidspartnere.  
- Vi må vurdere aktuelle medium ut fra målgruppene, også sosiale medier kan vurderes ift 

gründere og andre unge.  
- Vi må prioritere målrettet og offensivt i forhold til den ressursen vi har – vi er på et annet 

nivå enn Oslo tecnopool etc. 
- Miljøpakken har 1. prio. på internettsidene, 2. prio. på medieoppfølging. 
- Vi må starte opp så får vi perfeksjonere etter hvert. 
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Vedtak:  Synspunktene i møtet legges til grunn for videre arbeid med forslaget til kommunikasjons-
strategi. 

 

RF 50/10 Budsjett/utviklingsplan for Trondheimsregionen 2011-15  

Fra møtet: - Roy Jevard orienterte om fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler som ble presentert i til-
knytning til statsbudsjettet. Trondheimsregionen for 0,5 + 1,0 mill kr til regionrådssekretari-
at i hhv 2010 og 2011. 

- Det ble presisert at det forutsettes at alle kommunene avsetter sine andeler til Trondheims-
regionen i sin økonomiplan. 

- Daglig leder orienterte om at det nå legges opp til en drøfting i rådmannsforum med sikte 
på at arbeidsgruppa jobber videre fram mot endelig framlegging i Trondheimsregionens de-
sembermøte. De økonomiske rammene ble gjennomgått ut fra signaliserte tildelinger og de 
stillinger som er opprettet. Det foreslås å inndele i fire rammeområder, og det ble presen-
tert et oppsett hvor ressursbruken til de opprettede stillingene ble fordelt til rammeområ-
dene. 

- Møtet drøftet forholdet mellom rene sekretariatstjenester/administrasjon og prosjektar-
beid. Virksomhet som er prosjektrettet bør angis som dette. Enighet om å at det er viktig å 
forenkle kontor/regnskapstjenester mest mulig.  

- Eventuelle endringer i kommunale andeler skal vurderes når vi kan evaluere næringsplanen 
og andre utviklingsoppgaver.  

- 50/50-fordeling mellom kommunene og fylkeskommunen bør ikke være tema nå. 
- Overskudd for 2010 må overføres til 2011, enighet om å etablere et driftsfond med minst 

mulig føringer. 
- Programområdene ble raskt gjennomgått. Samferdsel er et viktig tema for Trondheimsregi-

onen, men kan inngå i eksisterende programområder.  

Vedtak: 1. Kommunene forutsettes å ivareta at andel til Trondheimsregionen inntas i økonomiplan 
2011-15. 

 2. Arbeidsgruppa følger opp arbeidet med utviklingsplan ut fra signalene gitt i møte. 

 

RF 51/10 Rapportering/evaluering av IKAP: Status skal evalueres et halvt år etter vedtaket.  

Fra møtet: - Daglig leder ga en kort orientering – det siktes mot en evalueringsgjennomgang i Trond-
heimsregionens desembermøte.  

 

52/10 Deltakelse i tema-innstikk i Teknisk ukeblad – Norskehavsregionen?  

Fra møtet: - Daglig leder redegjorde for henvendelsen om deltakelse og viste eksempler på tidigere inn-
stikk i Teknisk ukeblad. Har hatt kontakt med STFK, de samarbeider med Nordland, NTFK og 
M&RFK om to sider, vi kan drøfte å samordne noe om oss der. 

- Vi har ikke kommet langt nok i vår markedsføringsstrategi til at vi skal gå inn med et større 
beløp i dette prosjektet, det er andre media som kan prioriteres. 

- ”Norskehavsregionen” er ikke en overskrift som gir umiddelbar kobling til Trondheimsregi-
onen. 

- Innstikkene er ganske annonsepreget, lesertallene er sikket vesentlig lavere enn for bladet 
for øvrig.  

Vedtak: Trondheimsregionen ønsker ikke å kjøpe annonseplass i innstikk om Norskehavsregionen 

 

RF 53/10 Samhandlingsreformen 

Fra møtet: - Roy Jevard orienterte om status. Malvik, Klæbu og Melhus vil samarbeide mot Trondheim. 
Midtre Gauldal har gjort henvendelse om at de vil tiltre denne gruppen. For øvrig er det 
samarbeid i Orkdals-, Værnes- og Fosenregionen. Trondheim kommune forbereder Bystyre-
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sak om samhandlingsreformen, de tre andre kommunene vil utarbeide egne kommunesty-
resaker.  

- Det kan bli forvirrende å omtale dette som et samarbeid i Trondheimsregionen. 
- Bystyresaken i Trondheim kommune er prinsipiell, den åpner for samarbeid med andre 

kommuner der det er felles nytte. I fortsettelsen bør det forankeres i alle kommunene 
hvem som skal samarbeide. 

 

RF 54/10 Orienteringssaker 

Ansettelse prosjektleder næringsplan 

Fra møtet: Børge Beisvåg er tilsatt og vil starte i ca 50% stilling medio november og ut året, så full stilling. 
Se nyhet på hjemmesiden. 

Lyntog – avtale med nasjonal prosjektleder 

Fra møtet: Prosjektleder i det nasjonale prosjektet, Tom Stillesby, kommer i Trondheimsregionen 29. ok-
tober. Prosjektet har nå fokus på å avklaret forutsetningene for vurderingene. Disse vil være 
viktige premisser i forhold til vår argumentsamling, derfor avventes ”trykket” på dette arbeidet 
til etter møtet i Trondheimsregionen. Henvendelse fra Nord-Trøndelag og andre geografiske 
områder angående å utvide lenkene som skal utredes har ikke ført fram. Stillesby er klar på at 
prosjektet omfatter lyntog mellom storbyene i Norge, Intercitysatsing rundt byene er egne 
prosjekt. 

Logistikknutepunkt – status, ev. presentasjon i neste møte i Trondheimsregionen. 

Fra møtet: Daglig leder redegjorde for prosessen som pågår. Det tas sikte på at JBV presenterer i ett av de 
kommende møter i Trondheimsregionen. 

 

RF 55/10 Eventuelt 

 Daglig leder tok opp avklaring av møtested for neste møte i Trondheimsregionen. Videre at vi 
det kan være en ide at også Trondheimsregionen foretar et bedriftsbesøk i tilknytning til dette 
møtet, fortrinnsvis at møtet holdes på en egnet bedrift. Klæbu står for tur, men Leksvik er så 
langt ikke inne på lista – har ikke hatt møte etter at de gikk inn i samarbeidet. 

 Rådmannsforum konkluderte med at en i utgangspunktet følger lista med Klæbu som neste ar-
rangør, men at dette fastsettes endelig av arbeidsutvalget etter at Klæbu og Leksvik har sjekket 
mulighet for å gjennomføre et slikt opplegg. 

 
 
 

Kristian Rolstad   Jon Hoem 

leder rådmannsforum  daglig leder  

 

 
 
 


