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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 15.09.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-8 Dato 20. september 2011  
 

Sted: Fylkeshuset, møterom Kobberkis 

Tidsrom: 1300-1600 

Til stede: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Ove 
Snuruås, Knut Dukane, Magne Isaksen, Erlen Myking, Odd Inge Mjøen, Sigmund Knutsen, Bør-
ge Beisvåg, Oddgeir Myklebust, Jon Hoem 

Forfall:  

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem  
 

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

Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 

RF 33/11 Referat fra møte 18.05.2011 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

RF 34/11 Organisert kriminalitet - oppfølging 

Fra møtet Erlen Myking orienterte om erfaringene fra Leksvik, sakene i Trondheimsregionen ga et godt 
utgangspunkt for å handle raskt.  

- To hensyn: Forhindre salg til Mongols og finne varige virkemidler for framtiden.  
- Nært samarbeid med politiet er avgjørende betydning.  
- Erfaringer: Maksimalt press på selger/huseier/megler, informasjon til innbyggerne om 1%-

miljøet, bred politisk forankring, veileder fra politidirektoratet er nyttig. 
Even Ytterhus orienterte om Trondheim kommunes prosjekt: 
- Det er store bevegelser i miljøet nå, flere klubber prøver å etablere seg i Midt-Norge.  
- Trondheim kommune utarbeider strategiplan om beredskap mot rekruttering til organisert 

kriminalitet, denne ønsker vi Trondheimsregionen skal slutte seg til. I tillegg utarbeides til-
taksplan ut fra Trondheim kommunes utgangspunkt.   

- Har etablert samarbeidsforum: TK, politiet, næringsforeningen, skatteetaten, NAV.  
- Byutvikling har virkemidler. 
Drøfting: 
- Det bør gis en orientering om strategiplanen i kommunestyrene, dette kan ev samordnes 

med tema omtalt i sak RF 40/11   

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 35/11 Fylkeskommunale planstrategier for Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner - hø-

ring 

Fra møtet: - Daglig leder: Trondheimsregionen skal gjennomgå felles planstrategi og de to fylkesvise 
planstrategiene i forhold til oppdatering av grunnlagsdokument for kommunale planstrate-
gier. Samtidig kan det utarbeides utkast til uttalelse  Spørsmålet er om en uttalelse fra 
Trondheimsregionen skal erstatte uttalelse fra de respektive kommunene. Uttalelsen bør i 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/radmannsforum-trondheimsregionen-moter-2011/232-mote-radmannsforun-15-september-2011
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utgangspunktet legges fram for vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet i desembermø-
tet. 

- Sigmund Knutsen orienterte om at endringer i fellesdelen vedrørende Trondheims rolle, fo-
reslått av Trondheim kommune og vedtatt av Trøndelagsrådet, ikke har blitt innarbeidet 
slik den er sendt ut på høring.  

- Odd Inge Mjøen: STFK er klar over at vedtak i Trøndelagsrådet ikke er inntatt, og beklaget 
dette.  STFK ønsker dialog med og innspill fra Trondheimsregionen og andre regionråd. In-
volver gjerne videregående skoler. Det er uavklart om det vil bli laget en egen ny fylkesplan. 

- Møtet var enig om at det er viktig å stå sammen, Trondheim og de øvrige kommunene er i 
samme situasjon. Trondheim og Trondheimsregionen er viktig for hele landsdelen og må ha 
fokus, fylkesplanen må være mer enn motkonjukturpolitikk. Det bør utarbeides felles utta-
lelse, som kommunene kan supplere. 

Vedtak: Utkast til felles uttalelser til fylkeskommunale planstrategier for Nord- og Sør-Trøndelag 
sendes kommunene for behandling/kommentar før de tas opp som felles uttalelser fra 
Trondheimsregionen-regionrådet. Kommunene kan supplere med egne vurderinger. 

  

RF 36/11 FoU-strategi for Trøndelag - høring 

Fra møtet: - Næringsrådet har bedt sekretariatet utarbeide et grunnleggende høringsinnspill som alle 
aktører i Trondheimsregionsamarbeidet kan benytte som basis for sine innspill: FoU-
institusjonene, deltakerne i næringsalliansen for Trondheimsregionen, NHO og kommune-
ne. 

- Børge Beisvåg: Grunnlagsdokumentet skal foreligge 1. oktober. FoU-strategien som er fore-
slått inneholder ingen motsetninger i forhold til næringsplanen, Trondheimsregionen er 
godt i gang med å operasjonalisere disse strategiene.  

- Kommunene vil ta utgangspunkt i det felles grunnlagsdokumentet som utarbeides. 

Vedtak: Kommunene i Trondheimsregionen samordner sine uttalelser ut fra basisdokument utarbei-
det av sekretariatet. Kommunene kan supplere med egne vurderinger. 

 

RF 37/11 Utviklingsplan 2012-15 

Sak - Daglig leder påpekte at rulleringen av utviklingsplanen i stor grad gir seg selv ut fra at alle 
kommunene før sommeren behandlet sak om evaluering av Trondheimsregionen og gjorde 
likelydende vedtak - med klare føringer i forhold til å videreføre utviklingsplanen. Her er det 
også fastsatt at tilskudd fra kommunene skal holdes på uendret nivå framover. 

- Med utgangspunkt i denne saken, sammen med vurderingene i RF 39/11 (Omdømmebyg-
ging) utarbeides utkast til utviklingsplan 2011 med sikte på vedtak i møtet i Trondheimsre-
gionen-regionrådet 21.10.2011. Etablert arbeidsgruppe for utviklingsplanen (Roy Jevard, 
Ove Snuruås, Morten Wolden, Sigmund Knutsen, Jon Hoem) bidrar i arbeidet. 

Vedtak: Utviklingsplan 2012-15 utarbeides i henhold til forutsetningene i saksframlegget. 

 

RF 38/11 Handlingsplan 2012 for næringsplanen – innspill 

Fra møtet - Daglig leder viste til årshjulet, hvor Trondheimsregionen-regionrådet legger opp til årlig rul-
lering av handlingsplan for næringsplanen. Erfaringene viser at mye av arbeidet går løpen-
de, handlingsplanen er i realiteten er en mer kontinuerlig prosess. Uansett er det viktig med 
involvering og nye innspill. Politiske tilbakemeldinger blir ikke så enkelt i høst på pga valget. 
En mulighet er at vi oppfordrer til politiske innspill i nyhetsbrev som nå er under forbere-
delse til de sittende politikerne. 

- Roy Jevard ønsker full rullering hvert annet år. Vi må konsentrere oss om det som er igang-
satt. 
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- Flere var enig i at det er viktig å få resultater som kan dokumenteres før det inviteres til rul-
lering. Samtidig er det viktig å involvere spesielt nye politikere, Trondheim kommune vil nå 
gi orientering i formannskap og næringskomité.  

- Det ble pekt på at både politikeropplæringen og engasjement som beskrevet i sak 40/11 om 
introduksjon av Trondheimsregionens engasjementer er arenaer som kan brukes. Det er lite 
realistisk å gjennomføre systematiske politiske innspill til handlingsplanen i år, dette utset-
tes til 2012. 

- NAT har spilt inn tre tema: Tilstrekkelig næringsareal, god infrastruktur og kortere saksbe-
handlingstid. 

Vedtak: Innspill til løpende rullering av næringsplanens handlingsplan utsettes til 2012. 

 

RF 39/11 Orientering: Prosjekt for omdømmebygging av Trondheimsregionen 

Sak - Daglig leder har fulgt opp rådmannsforums signaler om behovet for en økt satsing på profi-
lering/markedsføring av Trondheimsregionen. Dette må gjøres planmessig, rettet mot mål-
gruppene. Det aller viktigste er godt omdømme og kjennskap til Trondheimsregionen fra 
eksterne: Næringsliv, studenter, etc. Også interne, og spesielt de nye politiske representan-
tene, er en viktig målgruppe. Før sommeren ble det innhentet tilbud på bistand til et pro-
sjekt fra fire tilbydere, med klar vinkling på at en skal fram til konkrete markedsføringstiltak. 
Sommerens terrorhandlinger gjorde det uaktuelt å gjennomføre dette i høst, nå sikter vi 
mot en oppstart etter valget. Saken legges fram for AU før igangsetting. 

- Rådmannsforum var positiv til det skisserte opplegget.  

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 40/11 Drøfting - Introduksjon til de nye kommunestyrerepresentantene. 

Fra møtet: - Daglig leder tok opp at det bør tilrettelegges presentasjoner av IKAP og næringsplanen i 
kommunestyrene relativt snart. Dette kan skje samkjørt med arbeidet med omdømmepro-
sjektet. Også oppfordre til at regionalt samarbeid blir vektlagt i planleggingen av politiker-
opplæringen. 

- Stor enighet om at det er viktig at de nye kommunestyrene blir godt kjent med arbeidet i 
Trondheimsregionen.  

- Det ble tatt opp at det ev kunne avholdes et felles kommunestyremøte for alle kommune-
ne. Det var noe ulike syn på dette.  

- Det ønskes en powerpoint-presentasjon og/eller en 4-sider i A4 om Trondheimsregionen 
for kommunenes bruk, bla. politikeropplæringen. 

Vedtak: Saken tas til orientering. Sekretariatet utarbeider presentasjon av Trondheimsregionen. 

 

RF 41/11 Operative ressurser for næringsutvikling og enterprenørskap i kommunene: Forskere 

ut i bedrift – internasjonal prosjektkoordinator – entreprenørskap i skolen. 

Fra møtet: - Daglig leder: Det er nå tre ulike engasjement som bør sees i sammenheng for å utløse ope-
rative ressurser for utvikling i for kommunene. Kan vi gjennom dette etablere et ”ambule-
rende og kontorløst innovasjonssenter” som stilles til kommunenes disposisjon? Vi har kla-
re føringer gjennom vedtatt næringsplan og drøftinger i næringsforum for å gjennomføre 
mye av dette. 

- Sekretariatet har innhentet erfaringer fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om prosjekt med 
internasjonal prosjektkoordinator. Europakontoret har nå større engasjement mot 
næringsutviklingsprosjekt. Vi ser positive muligheter dersom Trondheimsregionen etablere 
en tilsvarende internasjonal prosjektkoordinator, med større fokus på næringsprosjekt, 
men også med kompetanse mot ungdom, kultur og opplæring. Hovedhensikten er å inspi-
rere og gi bistand i forhold til å søke på internasjonal prosjektstøtte. I Nord-Trøndelag over-
går innhentet prosjektstøtte kostnadene med prosjektkoordinatoren. 
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- Ungt entreprenørskap skal følges opp i neste møte i Trondheimsregionen. UEs engasjement 
ble presentert i siste møte i næringsrådet: UE forhandler nå med kommunene om samar-
beidsavtaler for 2012. Ut fra fastsatte takster utgjør dette i sum nært en mill kr. Ingen 
kommuner har per i dag inngått avtaler. Skal Trondheimsregionen går inn med ressurser for 
å ivareta at Trondheimsregionen (alle kommunene) har avtale med UE, eventuelt med de-
dikert person(er) for Trondheimsregionen? Dette kan gi en god plattform for et samlet eng-
asjement. 

- Børge Beisvåg: Næringsrådet har drøftet og stilt seg positiv til at vi ønsker en ordning hvor 
relevante forskere fra FoU-miljøene kjøpes fri av Trondheimsregionen for å ha kontordager 
ute i kommunene, med direkte kontaktflate mot aktuelle bedrifter. Tilsvarende for studen-
ter. Hensikten er å drøfte utviklingsmuligheter basert på FoU med næringslivet, og ikke 
minst veilede og utføre søknadsarbeid til ulike støtte- og utviklingsordninger. Bedrifter og 
kommunene vil få en ressurs tilgjengelig som inspirator og døråpner uten at taksameteret 
begynner å gå.  

- Rådmannsforum var positiv til de presenterte oppleggene. 
- Det ble påpekt at frikjøp av forskere må sees i sammenheng med at FoU-institusjonene 

også skal bidra til ressursmessig til gjennomføringen av næringsplanen. 
- Rådmannsforum ønsker et forslag til opplegg med fellesavtale for Trondheimsregionen med 

UE. Det skal være egenandel fra kommunene. 

Vedtak: Saken tas til orientering. Sekretariatet utarbeider et forslag til avtale med UE som legges 
fram for kommunene.  

 

RF 42/11 Prosjekt for kortere saksbehandlingstid for bygge- og reguleringssaker 

Fra møtet: - Daglig leder redegjorde: Næringsplanen forutsetter måling fra hhv første innsendte søknad 
og fra komplett søknad. I Trondheim kommune er det delvis datamangel i forhold til regist-
rering av tidsbruk fram til komplett søknad/plan, og det er ulike årsaksforhold til at denne 
fasen drar ut. Her må næringslivet delta i en ev analyse. Kommunene bør utveksle erfaring-
er for å utløse forbedringspotensial. Er det mulig å kjøpe ut en person fra en av kommune-
ne, kombinert med ev studentarbeid eller frikjøp av person i Trondheim kommune? 

- Malvik og Melhus signaliserer at de har arbeid på gang. Flere kommuner uttrykte at det ikke 
vil være aksept på å bruke ressurser i kommunen på dette når en har gode målinger. Samti-
dig ble det presisert at kommuner som er gode må akseptere at de er med i fellesskapet og 
også bidrar med sine erfaringer. 

- Det ble også fra noen signalisert at en ekstern konsulent kunne være en god løsning. 
- Daglig leder konstaterte at saken bør avklares nærmere i forhold til hver enkelt kommune 

før vi tar nærmere beslutning. 

Vedtak:  Saken utredes nærmere og legges fram senere. 

 

RF 43/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.06.2011  

Fra møtet: Aktuelle saker ut over de som er lagt fram i dette møtet: 
- Ola Borten Moe angående kraftsituasjon 
- Hurigbåtsatsing mot Fosen (Tas opp med Leksvik) 
- E6 Steinkjer-Trondheim 
- KVU Logistikknutepunkt – en gjennomgang av høringsuttalelsene 
- Impelloanalysen for Trondheimsregionen 
- Utfordringer for beredskap i kommunene som følge av klimaendringene 
- AtB vil kjøre ny anbudsrunde  - evt orientering 
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RF 44/11 Orienteringer/spørsmål 

Fra møtet: En gjennomgang i forhold til at møte i Trondheimsregionen 21.10. kan gjennomføres med nye 
representanter – jf. konstituering av de nye kommunestyrene. 
- Ordførerne er klar, mer usikkert for noen angående opposisjonspolitikere. 

 Data angående skjenkekontroll: 
- Daglig leder sender purring til de kommunene som ikke har levert materiale. 

 Impelloanalysen for Trondheimsregionen 
- Børge Beisvåg redegjorde kort, presentasjon bør gjøres i Trondheimsregionen-regionrådet. 

 Næringsrådets initiativ for å få operative næringsorganisasjoner i alle kommuner. 
- Børge Beisvåg redegjorde kort, modell med NiT-avdelinger vurderes. 

 Engasjement høyhastighetsprosjektet 
- Daglig leder orienterte om mulig bemanning. 

 Møteplan 2012 
- Onsdager fastholdes som møtedag. 

 

RF 45/11 Eventuelt 

 Morten Wolden: Sender ut tilbud om kursopplegg. 

 Kristian Rolseth: Ulykkesforebyggende arbeid og trafikksikkerhet – sak til neste møte. 

.  


