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Referent:
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Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til møtet, klikk her.
Nestleder Elin Rognes Solbu ledet møtet i leders fravær. Ingen merknader til innkalling og saksliste. Sak 09/11
ble behandlet først.

RF 01/11
Vedtak:

RF 02/11

Referat fra møte 16.11.2010
Referatet godkjennes.

Vedtektsendringer

Fra møtet: -

Daglig leder orienterte om gjennomgang av vedtektene med juridisk ekspertise, det er
konkludert med at §27 er korrekt forankring ut fra at vertskommunefunksjonene ikke er
lovpålagte oppgaver. For øvrig vises til gjennomgang i siste møte.
- Rådmannsforum ønsket at det utarbeides et felles saksfremlegg.

Vedtak:

Rådmannsforum slutter seg til endringene i vedtekten slik de framgår av vedlegg 5.
Det utarbeides felles saksfremlegg som AU oversender kommunene for behandling i kommunestyrene før saken legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet.

RF 03/11

Orientering om handlingsplan 2011 SNP

Fra møtet: -

Daglig leder orienterte om at STFK har lagt til grunn at det utarbeides retningslinjer for bruken av ”budsjett næringsutvikling”. Det er også tatt inn som vedtak at det forutsettes at
bruken av midlene skjer etter en dialog med de kommunale næringsetatene/næringsselskapene. Total bevilgning fra STFK i 2011 er 2,4 mill kr, i sum 0,9 mill kr mindre enn i
2010.
- Det ble opplyst at Rita Ottervik har tatt opp finansiering fra NTFK med kommunalråd i NTFK
Ingvild Kjerkol. Foreløpig signal er at NTFK vil kunne støtte enkelttiltak/prosjekt der Stjørdal
og Leksvik er involvert. Vi kan ev identifisere slike prosjekt for å følge opp dette.
- Liste over prinsipper for arbeid med tiltak i SNP (ettersendt vedlegg) ble gjennomgått
punktvis, to kommentarer:
o 3. pkt ”regional betydning” bør defineres tydelig
o Nest siste pkt: Kan forsterkes: Skal isteden for bør.
- Tiltakslisten (ettersendt vedlagg) ble gjennomgått av Børge Beisvåg. Forslaget er basert på
innspill gjennom en omfattende møteserie med partene, listen er ikke prioritert. Til næringsrådet vil det også bli med prosjektforslag om bruk av forskningsmidler – hva bidrar til
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Vedtak:

RF 04/11

at en kommune blir en suksess mht næringsetablering? Her vil SINTEF komme med eksempler.
Det blir viktig å synliggjøre/dokumentere det kommunene oppnår gjennom næringssamarbeidet, både kortsiktig og gjennom å fastholde langsiktige satsinger.
Signalprosjekt som Innovasjonssenter på Hesthagen og Ocean space center bør vurderes,
sett i forhold til andres engsjement.
Rådmannsforum ga tilslutning til tiltakslisten og framhever prosjektene med studenter og
forskere ut i kommuner/bedrift som aktuelle for høy prioriteritet.
Bør vi kunne forvente at næringslivet og FoU deltar med midler/finansiering? Det ville bidratt til sterkere forpliktelser.
Rapportering om bruk/disponering av midlene bør bli fast innslag på Trondheimsregionenregionrådets møter.

Rådmannsforum tar saken til orientering

FoU-kontaktene i kommunene – videreføring SNP

Fra møtet: -

Oppnevningen er gjennomført etter initiativ fra næringsrådet. Foreløpig er det ikke avklart
tilsvarende kontaktpersoner i FoU-miljøene. Hensikten er at FoU-miljøene skal komme tettere på bedriftene i kommunene, at bedriftene skal komme bedre i kontakt med FoUmiljøene og at trepartssamarbeid offentlig-næringsliv-FoU skal avspeiles i hver enkelt
kommune. Rådmannsforum har fastsatt at FoU-kontaktene er kommunenes kontaktledd
mot prosjektleder for næringsplanen.
- Flere kommuner signaliserer at de oppnevnte FoU-kontaktene er usikre på rollen de skal
ha. I praksis vil rollen som FoU-kontakt og rollen som næringsrådgiver være sammenfallende i de fleste kommunene. Det signaliseres også at det blir mange ulike kontaktfora.
- Det blir en drøfting i næringsrådet 26.01. om dette, med utgangspunkt i SINTEFs erfaringer i
andre regioner.
- Det bør opprettes kjøreregler/mandat som klargjør rollen etter møtet i Næringsrådet
26.1.11.

Vedtak:

RF 05/11

Det utarbeides mandat for FoU-kontaktene ut fra denne drøftingen og næringsrådets vurderinger.

Næringsplanens vedtak pkt 4 angående særskilt redegjørelse om næringsmessige
konsekvenser i relevante saker for politisk behandling

Fra møtet

- Dette er et konkret vedtak, og det forutsettes at alle kommunene kvitterer ut dette.
- Ingen av kommunene har igangsatt faste rutiner i forhold til dette vedtaket. I flere av kommunene viser kommuneplanene til næringsplanen – og dette er relativt oversiktlig.
- I tillegg vil reguleringsplaner og andre planer være relevante for næringslivet. Det er behov
for en avklaring av saker som vedtaket angår.
- Behovet for kjøreregler for hvordan dette håndteres er størst i Trondheim, hvor saksmengden er svært stor. Trondheim lager et svar til egne politikere, som kan være et utgangspunkt for de øvrige kommunene.

Vedtak:

Opplegg for Trondheim kommune legges fram for rådmannsforum til oppfølging i de andre
kommunene i neste møte.

RF 06/11
Fra møtet

Borgerundersøkelsen
-

Sentio har utsatt ferdigstilling av samlerapport for Trondheimsregionen til etter at det er
avklart om flere kommuner vil melde seg på i denne omgangen. Stjørdal, Malvik, Trondheim og Melhus deltar så langt i undersøkelsen.
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-

-

Vedtak:

RF 07/11

Kommunene får frist til onsdag 26.01 å melde deltakelse, da bestilles sluttføring av de kommunene som deltar.

Sak om Trondheimsregionen i de gjeldende kommunestyrene

Fra møtet: -

Vedtak:

RF 08/11

IKAP – løpende forankring

-

-

-

-

-

RF 09/11

Daglig leder anbefalte at det tas utgangspunkt i evalueringen i 2007 og gjennomgås hvilke
endringer og tiltak som faktisk er gjort. Så kan dette ses i sammenheng med framtidsplanene for videre utvikling i Trondheimsregionen slik dette framgår gjennom først og fremst utviklingsplanen, næringsplanen og IKAP. Det tas sikte på at saken kommer i Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.04.2010 med behandling i kommunestyrene i mai/juni.

Rådmannsforum slutter seg til beskrevet opplegg og at det utarbeides et felles saksfremlegg
for kommunestyrenes behandling

Fra møtet: -

Vedtak:

Stjørdal orienterte om at kommunen har lagt fram resultatene i kommunestyret. Rapporten
ble drøftet i grupper som presenterte i plenum. Dette var vellykket og skapte interessante
og nyttige diskusjoner.
Melhus har vurdert undersøkelsen som nyttig og en naturlig oppfølging av tidligere opinionsundersøkelser. Vi ser at denne undersøkelsen vil gi tydeligere indikasjoner på hva vi kan
faktisk kan gjøre noe med.
Rådmannsforum var enig om at eventuelle kommuner som ønsker å slutte seg til må avgjøre dette meget fort, slik at analysene ferdigstilles.

Enighet om at det er viktig å sikre at IKAP følges opp i alle kommunene, slik at kommunene i
sine planer ikke fatter vedtak i strid med forpliktelsene i IKAP.
Det ble presisert at IKAP er kommunenes egen plan, gjennom at hvert kommunestyre selv
har vedtatt retningslinjene som forpliktende for kommunens arealplanlegging.
Daglig leder tok opp at det er lite ønskelig praksis at Trondheimsregionen skal være uttaleorgan i forhold til kommunenes kommuneplaner, det må isteden holdes en løpende dialog
med kommunene som ivaretar at IKAPs intensjoner tydeliggjøres både i oppstart og i løpet
av prosessen, initiativ til dette er primært kommunenes ansvar. Rådmannsforum var enig i
at Trondheimsregionen ikke skal være uttaleorgan.
Flere ga uttrykk for at deres planarbeid ikke avvek i vesentlig grad fra retningslinjene i IKAP:
IKAP følges tettere opp i administrasjonen enn noen annen overordnet plan tidligere, også
når IKAP ”utfordrer” den enkelte kommune. Politiske forslag styrer en ikke over.
Det ble også pekt på at overordnede sektormyndigheter signaliserer at IKAP legges til
grunn. Regionale myndigheter har en viktig rolle når det gjelder forankring av IKAP i kommunene.
Klæbu uttrykte at en økning i boligtallet fra 50 til 60 ikke kan være et avgjørende avvik.
Daglig leder orientert om prosessen med regionalt næringsareal på Sveberg (Malvik hadde
forfall). Malvik kommune forbereder i 2. gangs utlegging av arealdelen å avgrense byggeareal på ca 1000 daa, dette er i samsvar med retningslinjen i IKAP. Offentlig styring av bruk
av arealene er en utfordring framover.
Det var tilslutning til at felles møter med kommuneplanleggerne om IKAP vil være viktig.
Det avholdes møte med alle ordførerne 03.02.2011, hvor IKAP er et tema.

Rådmannsforum tar saken til orientering

Interkommunalt arbeidsmiljøsamarbeid i Trondheimsregionen (IKAST) - videreføring

Fra møtet: Orientering: dagens leder av etablert forum for erfarings- og kompetanseutvikling innenfor
HMS-området: Turid Aas orienterte:
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- Deltakelse og innkomne forslag tyder på svakt engasjement i nettverket. Om nettverket skal
videreføres trenger nettverket tydeligere styringssignaler.
- Trondheim og Stjørdal signaliserer at de har beskjedent utbytte av nettverket, de andre
kommunene har bla. hatt utbytte av kompetansen i Trondheim.
Drøfting:
- Mye har skjedd siden oppstart i 2004, det ble ikke noe av det interkommunale samarbeidet
om bedriftshelsetjeneste.
- Det er mange fagnettverk i aktivitet, her kan det rasjonaliseres.
- Prinsipielt: Skal fagnettverk være i regi av Trondheimsregionen? Vedtektene muliggjør at
slikt samarbeid kan være del av Trondheimsregionen.
- Alternativ mulighet er å reetablere nettverket slik at det omfatter de kommunene som ønsker å delta. Dette kan både skje innenfor eller utenfor rammen av Trondheimsregionen.
- Flere ønsket å drøfte dette med sine medarbeidere.
Vedtak:

RF 10/11

Kommune vurderer behovet for videre deltakelse i IKAST-nettverket og melder tilbake til
daglig leder før saken tas opp til realitetsbehandling i neste møte i rådmannsforum.

Orientering om andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 04.03.2011

Fra møtet: -

Vedtak:

RF 11/11

Daglig leder orienterte om opplegg for neste møte med invitasjon av formannskapene.
Næringsplanen er et sentralt tema, ellers er det flere samferdselssaker: KVU logistikknutepunkt foreligger, KVU E6- sør og E6 nord vil ikke være sluttført, men orientering/innspill er
likevel aktuelt. Tenk gjerne gjennom eventuelle ”eksterne” kapasiteter med interessant
budskap.
Tre-partsamarbeidet i næringsplanen kan utdypes.
Petter Stordalen om vegen fra City Syd til i dag?
Aktuelt å invitere eksterne til synspunkt om IKAP, for eksempel sektormyndigheter?
Hvordan involvere politikerne mer i drøftinger/innlegg?
Ytterligere forslag om saker kan meldes daglig leder så snart som mulig.

Rådmannsforum tar saken til orientering

Orienteringer:

Fra møtet: - Enighet om at annonsebilag i svenske Teknisk ukeblad i mars/april ikke er aktuelt.
- Årsmelding for Trondheimsregionen bør gjøres kortfattet, gjerne som trykksak. Ulike synspunkt på behandling i kommunestyrene. Sees i sammenheng med sak om Trondheimsregionen, jf sak RF 07/11.

RF 11/11

Eventuelt
- Sekretariatet sender ut 100 stk av hefte næringsplanen til kommunene for fordeling til politikere, administrasjon og eget næringsliv. Ønskes flere er det bare å melde fra.
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