
 

Rådmannsforum 16.11.2010  Side 1 av 3 
 

 

 
REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 16.11.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-13 Dato 17.11.2010  
 

Sted: Rådhuset i Trondheim, Storsalen 

Tidsrom: 1300-1500 

Til stede: Kjell Fosse, Elin Rognes Solbu, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Grethe Metliås, 
Erlend Myking, Ida Munkeby, Jon Hoem, Sigmund Knutsen, Børge Beisvåg, Hans Kringstad, 
Oddgeir Myklebust 

Forfall: Kristian Rolstad, Morten Wolden, Knut Dukane, Oddbjørn Ressem 

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem 
 

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

Nestleder Elin Rognes ledet møtet i leders fravær. Ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 

RF 56/10 Referat fra møte 05.10.2010 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 
 

RF 57/10 Møteplan 2011 

Fra møtet: - Fylkeskommunen og kommunene har faste politiske møter både tirsdager, onsdager og 
torsdager. Det blir umulig å unngå alle, men det kan være enklere dersom en alternerer 
møtene mellom disse dagene. De fleste kommunene har 14-dagersfrekvens og dette kan 
hensyntas. 

- Vi må ta hensyn til Trøndelagsmøtet 10-11. januar. Det er kollisjon med Orkdalsregionen 
11.02.2011. Møteserien i januar/februar forskyves av disse grunnene til en uke senere. 

 
Vedtak:  Daglig leder sender ut justert møteplan, rådmennene melder tilbake møtekollisjoner med po-

litiske møter i sin kommune sammen med samlet oversikt over aktuelle politiske møter. 

 

RF 58/10 Utviklingsplan 2011-15 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om forslaget, som er basert på drøftinger i arbeidsgruppa.  
- Virksomheten er inndelt i fire programområder med angitt budsjettramme. Personalkost-

nadene er fordelt mellom programområdene. For hvert programområde er det formulert et 
mål for å angi profil og retning på ressursbruken. 

- Budsjett for programområde næringsutvikling er 5,0 mill kr, men det presiseres at nærings-
fondet er på 5,6 mill og omfatter midler innenfor programområdet IKAP/andre utviklings-
oppgaver og programområdet profilering/kommunikasjon/påvirkning. 

- Programområde profilering/kommunikasjon/påvirkning er satt relativt høyt med 1,5 mill kr.  
- Rådmannsforum ga tilslutning til forslaget fra arbeidsgruppa. Det ble presisert at markeds-

føring/profilering må ivareta merkevarebygging og en bevisst avklaring av målgrupper.  
- Arbeidsgruppa mener at en profilering mot eksterne vil gi god effekt også i forhold til inter-

ne målgrupper. 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=92:mote-radmannsforum-16-november-2010&catid=28:radmannsforum-2010&Itemid=54
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- Det bør utvikles en mer tydelig portal gjennom hjemmesiden som angir hva vi er og hva vi 
tilbyr før vi går tungt inn med markedsføringstiltak. FoU-kontaktene kan bli viktige kontak-
ter i en slik portal-løsning i forhold til grundere etc. 

- Daglig leder vil ta opp i AU hvordan utviklingsplanen kan forankres i forhold til alle bysty-
re/kommunestyrerepresentanter. Rådmannsforum anså et nyhetsbrev om forslag til utvik-
lingsplan som en god løsning. 

Vedtak: Rådmannsforum slutter seg til forslag til utviklingsplan 2011-15 datert 12.11.2010. 

 

RF 59/10 Innspill til Handlingsplan 2011 for næringsplanen 

Fra møtet: - Børge Beisvåg presenterte seg og ga en kort introduksjon til drøftingen, jf. powepointpre-
sentasjon. Det er møte i næringsrådet 22. november, og det arbeides mot å legge fram 
handlingsplan i Trondheimsregionens februarmøte. Det er viktig å få med kommunene, 
hvem skal være kontaktpersoner? Det er viktig å få med tiltak som involverer alle samar-
beidsparter i oppstarten.  

- Pågående prosjekt angående praksisplasser for HiST-studenter er ett utgangspunkt, og vil 
være et bra case angående trekantsamarbeid på kommunenivået. 

- Viktig å få opp info om hva kommunene kan tilby i forhold til oppstartsbedrifter. 
- Rådmennene signaliserte at de oppnevnte FoU-kontaktene vil være sentral og må brukes 

som kontaktpunkt i kommunene. Aktuelt å få med prosjektleder i møter i næringsrettede 
utvalg. 

- Melhus orienterte om at de nå jobber med på bryte ned næringsplanen til en lokal hand-
lingsplan. 

- Fylkeskommunen pekte på VRI, det skal være nær kontakt mellom næringsplanen og VRI. 
- Kommunene har ulike utgangspunkt og ståsted. Dette må hensyntas. 

Vedtak: Drøftingen tas til orientering. FoU/næringskontaktene i kommunene skal brukes som kon-
taktledd i det videre arbeidet. 

 

RF 60/10 Opplegg for evaluering av IKAP ½ år etter vedtak. 

Fra møtet: - Oddgeir Mylkebust innledet, se presentasjon. Det skal rapporteres ut fra til retningslinjene 
og strategiene i IKAP i forhold til igangsatte prosesser i eget planverk. Det tas sikte på gjen-
nomgang i Trondheimsregionens møte 10.12.2010. Oppfølging gjennom arealdelene i 
kommunene er spesielt viktig. 

- Rådmannsforum ga sin tilslutning til at det sendes ut skjema for utfylling til alle kommune-
ne ved rådmannen. Disse returneres til sekretariatet som ut fra dette gis det en samlet fel-
les gjennomgang i Trondheimsregionens møte. Eventuelt at denne kan utfylles av kommu-
ner som har spesielle utfordringer. 

Vedtak: Evaluering gjennomføres i Trondheimsregionens møte 10.12.2010. 

 

RF 61/10 Opplegg for informasjon i Trondheimsregionens møte 10.12.2010 om de ulike samar-

beidskonstellasjonene ang. samhandlingsreformen 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at dette er drøftet i AU. Det legges opp til at de ulike samar-
beidskonstellasjonene orienterer om hvordan arbeidet er grepet an. Det er nå avklart at det 
samarbeides i Orkdalsregionen, Værnesregionen, Fosenregionen og i 4 kommuner sammen 
med Trondheim.  Hensikten med en slik orientering i Trondheimsregionen er kunnskaps-
overføring mellom de ulike konstellasjonene. 

- Rådmannsforum vektla at dette må bli korte gjennomganger for ikke å ta for mye tid i mø-
tet.  Tema bør være innhold/målsetting, organisering og status. 

- Hvert av samarbeidsområdene avgjør selv hvem som presenterer, det trenger ikke være 
medlemmer i Trondheimsregionen dersom det er mest naturlig. Grete Metliås avklarer ang 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2010/Radmannsforum_10/Handlingsplan_radmannsforum_101116.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2010/Radmannsforum_10/Handlingsplan_radmannsforum_101116.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2010/Radmannsforum_10/IKAPrapportering_101116.pdf
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Orkdalsregionen, Kjell Fosse angående Værnesregionen og Erlend Mykling angående Fosen-
regionen. Trondheimssamarbeidet avklarer i møte berammet 17.11. 

Vedtak: Evaluering gjennomføres i Trondheimsregionens møte 10.12.2010.  

 

RF 62/10 Vedtektsendringer  

Fra møtet: - Daglig leder gjennomgikk kommunelovens bestemmelser og foreløpig forslag til endringer 
av vedtekten ble omdelt, forslaget skal bearbeides videre. Hensikten er primært at virk-
somheten må forankres i kommunelovens bestemmelser om samarbeid og delegert ansvar 
til vertskapskommune. Også forhold rundt daglig leders ansvar og vedtak om observatører 
tilsier justeringer av vedtekten.  

- De områdene som må fastsettes som delegert vertskommuneansvar er kontorhold, perso-
nalhåndtering og regnskap/rapportering. Det bør tas utgangspunkt i § 27 og § 28b. 

- Endelig forslag må behandles i kommunestyrene/bystyret/fylkestinget. Dette betyr at ende-
lig vedtak blir i 2011. 

- Rådmannsforum påpekte at dette er helt nødvendig når Trondheimsregionen nå forvalter 
over 8 mill kr. 

- Det pågår prosesser i Trondheim kommune som det er viktig ar arbeidet forankeres opp 
mot. 

- Daglig leder ønsker å avklare nærmere med AU konkret saksgang, spesielt hvorvidt AU øns-
ker praksis med at de innstiller til vedtak til Trondheimsregionen. 

Vedtak: Daglig leder kvalitetssikrer og sjekker ut forslaget nærmere før det oversendes til rådmenne-
ne for gjennomgang og tilbakemelding. 

  

RF 63/10 Orientering om andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 10.12.2010 

Fra møtet: - Daglig leder gikk gjennom aktuelle saker: Lyntog, godsterminal, regional kollektivtransport, 
regional transportplan, rv 704. 

- Sigmund Knutsen orienterte om Trøndelagsrådets arbeid med ny regional planstrategi (fo-
reløpig) og samhandlingsprogram. Samhandlingprogrammet har bl a høyskolefinansiering 
og finansiering av infrastruktur for FoU med som tiltak i 2011, jfr Strategisk næringsplan. Ny 
regional planstrategi skal bearbeides og på høring, og endelig behandles etter valget av nye 
fylkesting og kommunestyrer. 

- Klæbu signaliserte at det kan være litt tidlig å ta opp rv 704. Den kan bli omtalt i ordføre-
rens åpning av møtet. 

- Det ble pekt på at Miljøpakken bør sees i sammenheng med regional kolletivtrafikksaken. 
 
 

RF 55/10 Eventuelt 

Fra møtet: - Roy Jevard tok opp at miljørettet helesevern – spesielt etter at ny folkehelseplan foreligger 
– kan være et mulig samarbeidsområde. 

- Kjell Fosse orienterte om at kommuneplanens samfunnsdel i Stjørdal nå foreligger, ble om-
delt. 

- Daglig leder viste at statistikk for kommunene nå foreligger på hjemmesiden, se nyhet på 
www.trondheimsregionen.no.  

- Det er gjennomført en helikopterfotografering av aktuelle IKAP-areal samt andre aktuelle 
motiv langs flyruta, bildene er tilgjengelig for kommunene, det sendes ut oversikt til hver av 
kommunene. 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2010/Radmannsforum_10/101115_VEDTEKTfoslag.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/

