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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 18.05.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-6 Dato 22.05.2011  
 

Sted: Fylkeshuset, møterom Kobberkis 

Tidsrom: 1300-1430 

Til stede: Elin Rognes Solbu, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Oddbjørn Ressem, Erlen Myking, Odd Inge 
Mjøen, Sigmund Knutsen, Børge Beisvåg, Oddgeir Myklebust, Jon Hoem 

Forfall: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Morten Wolden, Olaf Løberg, Grete Metliaas, Knut Dukane, 

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem  
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til mø-
tet, klikk her. 

I leders fravær ledet nestleder Elin Rognes Solbu møtet. 
Odd Inge Mjøen ble ønsket velkommen som ny fylkesrådmann. 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 

RF 23/11 Referat fra møte 17.03.2011 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

RF 24/11 Oppfølging av Trondheimsregionens drøfting om organisert kriminalitet/enprosent-

klubber. 

Fra møtet:  - Kommunene ønsker å delta i arbeidet med regional strategi.  
- Enighet om at aktuell kontaktperson vil være personer som har oversikt over hele kommu-

neorganisasjonen – så kan kontaktpersonen trekke inn andre etter behov. 
- Arbeidsmengde er usikkert, men noen fellesmøter må påregnes – sak skal legges fram i au-

gust. 

Vedtak:  Kommunene oppnevner kontaktpersoner for å utvikle og gjennomføre en regional strategi 
mot organisert kriminalitet. Daglig leder følger opp overfor kommunene. 

 

RF 25/11 Eventuelt samarbeid om skjenkekontroll 

Fra møtet: - Trondheim kommune har i dag ikke kapasitet til å bistå nabokommunene, det vil kreve ut-
videt bemanning. Kommunen er åpen for å vurdere dette under forutsetning av at det ikke 
medfører merutgifter for kommunen.  

- Tidsperspektivet må vurderes. Kommunene har i dag avtaler som eventuelt må avvikles. 
- Det bør nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede mulige modeller. 

Vedtak:  Sekretariatet for Trondheimsregionen sørger for en nærmere avklaring av status i de aktuel-
le kommunene i forhold til omfang og ivaretakelse av skjenkekontroll. Etter dette settes det 
ned en gruppe som vurderer eventuelle aktuelle løsninger. 

 

RF 26/11 Trondheimsregionens oppfølging av KVU-logistikknutepunkt 

Fra møtet: - Oddgeir Myklebust orienterte. KVU-en ble offentliggjort 12.05.11. Grunnlagsdokument med 
faktagrunnlag og regionale vurderinger til bruk for kommunene blir ferdig til 01 .06.2011.  

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2011/RF_2011/RF_110518_Innkalling_b.pdf
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- Malvik og Trondheim har fått innvilget utsatt tidsfrist til 01.09.2011. 
- Det er avklart at Trolla er et alternativ som fortsatt er med i JBVs høringsdokument. 
- Transportarbeid: Brattøra og Trolla kommer best ut, Hell/Muruvik kommer dårligere ut.  
- Det ble tatt opp i hvilken grad Trondheimsregionen skal drøfte havneløsninger dersom det 

blir delt løsning. Det framkom ulike synspunkt i møtet. Spørsmålet vil lett oppfattes som 
svært politisk. På den andre siden har vi administrativt et ansvar for å belyse ulike situasjo-
ner ut fra faglig vurdering. Dette er en vurdering av konsept i forhold til logistikknutepunkt, 
da bør havnespørsmålet i alle konsept belyses, dette er ikke JBVs hovedansvar, da er det 
naturlig at Trondheimsregionen og andre tar den ballen. Temaet bør drøftes i grunnlagsdo-
kumentet, sekretariatet skal legge fram et faglig grunnlag. 

- Det var enighet om at grunnlagsdokumentet ikke skal inneholde anbefalinger.  
- STFK har komitebehandling 06.06.2011, behandling i fylkesting 22.-23.06.2011. Mest fokus 

på hovedspørsmålet om integrert eller delt løsning. Melhus ønsker frist til 10.09.2011, 
kommunestyret er 05.09.2011.  

Vedtak:  Saken tatt til orientering.  

 

RF 27/11 Planstrategi 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte og forløpig notatutkast ble utdelt.  
- Regional planstrategi felles og fylkesvis blir et viktig grunnlag for kommunenes planstrategi-

er. Fylkestingene behandler høringsforslag i juni. Endelig behandling vil trolig bli rundt nytt-
år 2012. Nasjonale forventninger skal foreligge i juli 2011.  

- Grunnlagsdokumentet utarbeides i to etapper, et førsteutkast før nasjonale forventninger 
og vedtak om regional strategi foreligger. 

- Daglig leder ba spesielt om innspill i forhold til om det er regionale tema i forhold til sekto-
renes virksomhet som bør belyses.  

- De tema som ble tatt opp i notatet er mest sentrale, i tillegg er langsiktig investeringsbehov 
et aktuelt tema, ut over dette ble samhandlingsreformen og kriminalitet ble nevnt, men det 
ble anbefalt å konsentrere grunnlagsnotatet på de mest aktuelle temaene som binder regi-
onen sammen.  

Vedtak:  Saken tatt til orientering.  

 

RF 28/11 Sluttbehandling vedtektsendring 

Fra møtet: - STFK skal avklare status. (Etter møtet er det avklart at STFK behandler vedtekten i fylkesut-
valget 06.06.2011, og at dette legges til grunn for sluttbehandling i Trondheimsregionen-
regionrådet 17.06.2011) 

- Det framkom ikke kommentarer til saksfremleggets vurdering av merknadsrett for opposi-
sjonsrepresentanten. 

Vedtak: Vedtektsendring legges fram til sluttbehandling i Trondheimsregionen i samsvar med forslag 
behandlet i kommunene. 

 

RF 29/11 Reiesekonsekvens – andre interesser – vekting.  

Fra møtet: - Daglig leder orienterte, kommentarer til statistikkpresentasjon i siste møte i Trondheimsre-
gionen-regionrådet var utgangspunktet for å ta opp spørsmålet .  

- Saken ble drøftet, det kom ikke fram synspunkter som tilsier endring i metoden for IKAP.  
- Det ble poengtert at det må forutsettes at regionale sektormyndigheter skal ta utgangs-

punkt i at IKAP forutsetter en helhetsvurdering, og at kunnskapsgrunnlaget for reisekonse-
kvens og dyrka mark er viktige utgangspunkt i en slik helhetsvurdering. 

Vedtak:  Saken tatt til orientering. 
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RF 30/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.06.2011  

Fra møtet: - Aktuelle tema som ble foreslått:  
- Status for samarbeid næring – FoU – kommunene, presentasjon av igangsatt prosjekt i 

næringsplanen 
- Status for miljø- og transportpakken 
- Rutestruktur og takstsoner for kollektivtrafikken. 
- Aktuelt fra revidert nasjonalbudsjett? 
- Klima- og miljøprosjekt 

 

RF 31/11 Orienteringer  

Fra møtet Kompetanseheving 1. linje tiltaksapparatet i samarbeid med Entreprenørskapssenteret ved 
NTNU: 
- Børge Beisvåg orienterte om at dette følges opp i to trinn, det ble delt ut infobrosjyre. Vi 

må først ha oversikt over kommuner som vil delta, disse skal melde inn aktuelle deltakere 
- Trinn to blir å skreddersy aktuell modul for vårt behov sammen med entreprenørsenteret. 

Vi vil ha med hele næringslivet inklusive landbruk.  
- Trondheimsregionen ønsker kontaktpersoner i kommunene i forhold til å velge ut aktuelle 

deltakere i hver enkelt kommune.  

 Konklusjon i møtet: Næringsrådgiver/FoU-kontaktene er kommunenes kontaktpersoner.  

 Studenter og forskere  ut i bedrifter: 
- Børge Beisvåg orienterte: HiST avdeling maskin og logistikk gjør nå utplassering i bedrifter i 

regionen til en del av studietilbudet. Dette er et tilbud til bedriftene.  
- Resten av teknologiavdelingen på HiST er avventende i forhold til tilsvarende ordninger. 
- Vi ønsker kontaktpersoner i kommunene i forhold til dette. Studenter kan også kobles mot 

masteroppgaver, praksis og sommerjobber. 

Konklusjon i møtet: Næringsrådgiver/FoU -kontaktene er kommunenes kontaktpersoner.  

Lokale triple helix: 
- Lokalt triple helix er ikke formalisert tilstrekkelig i alle kommunene. Det ble oppfordret til å 

få dette i orden. 

Konklusjon i møtet: Følges opp med kontakt mellom prosjektleder næringsplanen og rådmen-
nene i de kommunene det gjelder. 

 Faste ukedager for formannskapene: 
- Daglig leder orienterte om at brev er utsendt og oppfordret til at dette følges opp. 

 Status hjemmeside/markedsføringstiltak: 
- Sircon er engasjert for revisjon av hjemmesiden. Arbeidet er godt i gang i samsvar med info 

gitt i Trondheimsregionen-regionrådets møte i Skaun.  
- Avisbilaget er også i rute, usikkert om det blir annonsegrunnlag for 20 eller 24 sider. Alle 

bærende artikler er klar, vi legger mye vekt på omslaget – baksiden skal ikke ha annonse. 

 Sveberg 
- Det avholdes møte mellom administrasjonene i Malvik (Malvik næringsutvikling) og Trond-

heim kommuner i uke 21 med sikte på å avklare rammer for mulig felles utviklingsselskap 
for Sveberg. Dette er en oppstart, øvrige kommuner vil bli orientert i fortsettelsen. 

 Sak om Trondheimsregionen i kommunestyrene 

- Det ble konstatert at alle kommunene til stede på møtet er i rute med denne saken. 
 

RF 32/11 Eventuelt 

Fra møtet:  Det ble ikke meldt saker til eventuelt.  


