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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 08.11.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-10 Dato 14. november 2011  
 

Sted: Fylkeshuset, møterom Kobberkis 

Tidsrom: Onsdag 08. november kl 1300-1600 

Til stede: Karin Øfsti (for Kjell Fosse), Kristian Rolstad, Elin Rognes Solbu, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathri-
ne Lereggen, Ove Snuruås, Knut Dukane, Erlend Myking, Odd Inge Mjøen (fra sak RF 51/11), 
Jon Hoem, Sigmund Knutsen, Børge Beisvåg, Kjetil Gotvassli fra Røe kommunikasjon (sak RF 
47/11)  

Forfall: Oddbjørn Ressem 

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. 
 

Orienteringsvedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat næringsrådet 07.09.2011 

 Vedlegg 2: Til orientering: Trondheim kommune: Saksprotokoll: Strategi for bekjempelse av kriminell virk-

somhet knyttet til 1 % - klubbenes virksomhet og rekruttering til disse miljøene – innstilling til 

bystyret. 

RF 46/11 Leder rådmannsforum 

Fra møtet: Kristian Rolstad redegjorde for erfaringer i siste periode. Det er klare fordeler ved at leder for 
rådmannsforum er rådmannen i kommunen til politisk leder.  

Vedtak:  Ordning med at leder for rådmannsforum er rådmannen i kommunen som i valgperioden har 
ordføreren som politisk leder gjøres permanent. 
Rådmannen i Midtre Gauldal tiltrer som leder i rådmannsforum i valgperioden 2011-15.  

 Knut Dukane overtok møteledelsen. 

 

RF 47/11 Referat fra møte 15.09.2011 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

RF 48/11 Profilering/markedsføring/omdømme for Trondheimsregionen 

Fra møtet: - Kjetil Gotvassli orienterte. Vil utarbeide en SWOT-analyse på grunnlag av spørreundersøkel-
sen som nå gjennomføres. Det ble poengtert at kommunikasjon henger sammen med og 
skal støtte opp under de andre programområdene i utviklingsprogrammet.  

- Jon Hoem stilte spørsmål om flere i kommuneadministrasjonene burde med i undersøkel-
sen. Møtet konkluderte med at dette er tilstrekkelig ivaretatt.   

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. 

 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/radmannsforum-trondheimsregionen-moter-2011/240-mote-radmannsforum-08-november-2011
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 RF 49/11 Fylkeskommunale planstrategier for Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner - hø-

ring 

Fra møtet: - Jon Hoem innledet om forslag til regionale planstrategier og regional transportplan som var 
utsendt på forhånd. Vi bør spesielt påpeke at oppdelingen i fylkesvise planstrategier har 
svekket fellesskapet og styrken som ble etablert gjennom et felles Trøndelag. Det henvises 
til regional transportplan i forhold til planstrategier for transport, men RTP gir så langt 
mangelfulle svar. Utsendt utkast til uttalelse er ikke det endelige forslaget. Sigmund Knut-
sen orienterte kort om møtet om KVU Trondheim-Steinkjer på Stiklestad 27.10.11. Det er 
reaksjoner fra spesielt Innherred på Trondheimsregionens utgangspunkt. Trondheim kom-
mune og STFK hadde kolliderende møter og møtte ikke fulltallig. 

 - Kristian Rolstad påpekte mangel på sammenheng mellom flere KVU-er og Regional trans-
portplan, det er behov for å samordne dette. Kapasitetsproblemene er klart størst mellom 
Trondheim og Stjørdal. Roy Jervard uttrykte bekymring for at vi ikke skal finne felles løs-
ninger i Trøndelag. Må finne løsning på E6-sør. Nordover er presset størst på delstrekningen 
Trondheim-Stjørdal. Elin Rognes Solbu: Vi må drøfte strategi for å oppnå minimum av enig-
het i Trøndelag. Jon Hoem: Trolig viktig å vise tydelighet nå, finne ut når og hvor det er mu-
lig å finne kompromisser. Olaf Løberg: hvem er det trønderske ”vi” som skal bli enig? Ove 
Snuruås: Samarbeidet i Trøndelag og regionen peker for mye nordøstover, sett fra Orkdal. 
Trondheimsregionen må synliggjøre våre behov, være tydelige. Tror det blir vanskelig å bli 
enige i hele Trøndelag. Roy Jevard: Må stå på E6-sør og jernbane nordover. Kan ende opp 
med to fylkesplaner. Karin Øftsi: KVU-en har vært drøftet i Stjørdal. Stjørdal støtter priorite-
ring av E6 Trondheim-Stjørdal og at ulykkespunkt på Åsen må utbedres. Vi registrerer sterke 
krefter politisk i NT, vanskelig å bli enig. Stjørdal vil være del av Trondheimsregionen. Jon 
Hoem: Det kan jobbes videre med utgangspunkt i innspillene fra dette møtet, kan utvik-
lingsplan-gruppa supplert med Stjørdal være medspillere i forhold til et endelig administra-
tivt forslag? Olaf Løberg: Vi kan ha en ingress/innstilling i starten av uttalelsen. Kristian 
Rolstad: Politisk behandling i egne kommuner handler fortsatt i stor grad om egen kommu-
ne og ikke region/fylke. Vei, IKAP og flere slike saker kommer og utfordrer oss. Sigmund 
Knutsen: NT er svært tydelige, vår strategi bør være at vi også må være tydelige nå. Det var 
bred støtte i møtet til dette. Elin Solbu Rognes: Strategi bør ta utgangspunkt i saklig argu-
mentasjon ut fra felles mål om vei og bane, men også ut fra tidligere etablerte andre mål 
om klima og energi. 

Vedtak: Uttalelsen bearbeides. Utviklingsplangruppen supplert med Stjørdal bidrar i det videre ar-
beidet. 

 

RF 50/11 FoU-strategi for Trøndelag – fokus på FoU-miljøenes betydning for kommunenes 

samlede virksomhet 

Fra møtet: - Sigmund Knutsen orienterte om prosessen internt for å involvere alle kommunens tjenes-
teområder i arbeidet med regional FoU-strategi, se presentasjon. Det er viktig å bevisstgjø-
re om kommunenes behov for FoU for egen virksomhet, i tillegg til FoU for næringsliv og 
innovasjon.  

- Roy Jevard redegjorde for pågående FoU-prosjekter innen helseområdene hvor kommune-
ne er involvert. Ove Snuruås: Positivt at dette tas opp, bevisstgjør kommunene på viktighe-
ten av FoU for egen virksomhet. Det er FoU-institusjonen som i for stor grad definerer pro-
sjekt. Temaet bør tas videre til i regionrådet.  Elin Rognes Solbu: Kommunene må bli flinke-
re til å finne egne behov og gi forskningen mandat. Det som forslaget til FoU-strategi mang-
ler er noe av det viktigste, mellomrommet mellom offentlig virksomhet og frivilligheten. 
Dette er felles for kommunene. Olaf Løberg: Viktig å spisse videre behandling av temaet 
mot kommunenes behov for FoU. Roy Jervard: Kommunene må selv sette dagsorden for å 
få satt relevant forskning på dagsorden.  

Vedtak:  Daglig leder tar opp med AU om temaet skal følges opp i Regionrådet. 



 

Rådmannsforum 08.11.2011  Side 3 av 4 
 

 

RF 51/11 Oppfølging av drøfting angående god nok kontakt mellom kommunene og Trond-

heimsregionens sekretariat i næringsplanen 

Fra møtet: - Børge Beisvåg innledet. Utfordring å jobbe tett nok sammen i gjennomføringen av strate-
gisk næringsplan. Hvordan styrke engasjementet? Hvor gjennomsyret er kommunenes 
næringsutviklingsarbeid av SNP? er det aktuelt med en status-konferanse? FoU-forum er 
viktig, men kan være stort i forhold til direktekontakt. Roy Jevard: SNP-arbeidet har gjort at 
vi blir bedre. Arbeidet krever tålmodighet. SNP som regional plan må omdannes til en lokal 
plan også. SNP bør rulleres og tas opp i nytt kommunestyre. Ove Snuruås: SNP har bidratt til 
bevisstgjøring av Orkdals næringsutviklingarbeid. Orkdal må hele tiden vite what’s in it for 
me? Vi ønsker flere treffpunkt. En konferanse som involverer alle kommunene er en god 
ide. Knut Dukane: Hva ønsker kommunene seg av prosjektdriver? Det bør de selv definere. 
Olaf Løberg: Paradoks: SNP er en regional plan, men det skal effektueres av den enkelte 
kommune. Karin Øfsti: Viktig for Stjørdal å vite hva som er i dette for oss, og samordne med 
Værnesregion-arbeidet. Erling Myking: Prosjektdriver bør fortsette å utfordre kommunene. 
Lage selvangivelser på nytt, prosjektdriver bør delta. Megling mellom FoU-miljøene og nær-
ingslivet viktig. Flere var inne på at ny selvangivelsen må  igangsettes. Børge opplyste at 
NAT vil igangsette dette. Det ble tatt opp om FoU-kontaktene bør innkalles til Trondheims-
regionen-regionrådet-møtene. Det var enighet om at dette ikke var nødvendig.   

Vedtak: Rådmannsforum uttrykker at oppfølging av SNP fungerer tilfredsstillende mellom sekretaria-
tet og kommunene. Ved behov om endring/misnøye meldes det gjensidig fra.  
FoU-kontaktene inviteres ikke fast til møtene i regionrådet.  

 

RF52/11 Møteplan 2012 

Fra møtet: - Skaun og Orkdal meldte at onsdager kolliderer med politiske møter. I sum er likevel onsda-
ger de beste dagene. Elin Rognes Solbu stilte spørsmål om vi bør evaluere varighet og inn-
hold i regionrådsmøtene. Jon Hoem: Ønsker å gjøre en oppfølging av spørreundersøkelse 
om innhold i møtene fra 2007 på nytt om ikke lenge. 

Vedtak: Møteplan datert 03.03.11 gis tilslutning.  

 

RF53/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.12.2011  

Fra møtet: Aktuelle saker ut over de som er lagt fram i dette møtet: 
- Ola Borten Moe angående kraftsituasjon 
- Europakontoret – leder kan komme 
- Logistikkknutepunkt kan være aktuelt tema 

Vedtak:  Rådmennene kan sende innspill til andre saker. 

 

RF 54/11 Orienteringer/spørsmål 

 Erfaringer fra Gauldalskonferansen v/Børge Beisvåg:  
100 deltakere, bra konferanse. Jon Hoem: næringsrådet har signalisert at i den grad det er mu-
lig bør regionale næringskonferanser samordnes og Trondheimsregionen involveres. 

 Presentasjonsbrosjyre for Trondheimsregionen under arbeid v/Jon Hoem:  
Brosjyren vil snart bli ferdigstilt, ppt-presentasjon vil følge med.  

 Utfordringer for beredskap i kommunene som følge av klimaendringene. 
AU foreslår samarbeid om kompetanse/samordning. Jon Hoem: AU ber om at det administra-
tivt tas initiativ til å følge opp dette. Roy Jevard: Kommunene er nå pålagt gjennom ny forskrift 
å få beredskap på plass. Elin Rognes Solbu: Fylkesmannens ROS-analyse kan legges til grunn. 
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Oppfølging av klimautfordringene i fokus her.  
Daglig leder tar kontakt med fylkesmannen og vurderer dette.   

 Engasjement høyhastighetsprosjektet v/Jon Hoem:  
Jens Maseng er engasjert tre dager i uka i en periode til januar. Skal utarbeide påvirkningsma-
teriell og strategi for påvirkningsarbeidet. Roy Jevard: Hedmark fk har etablert sekretariat for 
arbeidet med høyhastighet. Vi bør ta kontakt. Odd Inge Mjøen orienterte om at elektrifisering 
Trondheim-Steinkjer har første prioritet når det gjelder togsatsing i STFK. Ove Snuruås: Desto 
viktigere at Trondheimsregionen tar et initiativ. Oppdrag fra Trondheimsregionen er at Trond-
heim-Oslo skal bli det først valgte konseptet uansett hvilket konsept som velges. 

 IKAP-stilling v/Jon Hoem:  
2. gangs utlysning ga bare fem søkere. Ønsker innspill på personer som evt kan lånes ut til 
IKAP-arbeidet. Olaf Løberg: Er det nødvendig med en slik stilling? Jon Hoem: Kommer ikke vi-
dere med oppfølgingen av IKAP uten å ha personalressurs, retningslinjene fastsetter at vi vide-
refører arbeidet senest sommeren 2012. Utlyser fast stilling, avtale med Trondheim kommune 
om delvis bruk av stillingen.  

 Ulykkesforebyggende arbeid og trafikksikkerhet v/Kristian Rolstad:  
Hvordan kan kommunene og fylkeskommunene samarbeide bedre om ulykkesforebyggende 
arbeid og trafikksikkerhet? Trafikksikkerhetsutvalgene i STFK konstituerer seg i desember, i 
NTFK har de startet opp. Konklusjon: Saken tas opp på neste møte. 

 Nyhetsfeed på hjemmesiden v/Jon Hoem: Vi arbeider fortsatt med å forbedre med mer treff-
sikre søkeord.  

 Fondsavsetninger v/Jon Hoem:Trondheimsregionen har nå betydelige fond. Dette er et nød-
vendig og godt utgangspunkt for de konkrete prosjektene: Forskere ut i kommunene, ungt ent-
reprenørskap, internasjonal koordinator med mer. Roy Jevard: Godt å ha en reserve. Ove Snu-
ruås: Vi bør bruke mer penger på markedsføring etter omdømmeanalysen som Røe nå gjør.  

 

RF 55/11 Eventuelt 

 Silisiumsproduksjonen i Orkdal v/Ove Snuruås:  
Orkdal kan trenge noe bistand vedrørende framtiden for silisiumsproduksjonen, som nå er 
kjøpt av stort tysk firma. Teknologien er utviklet med mye offentlig støtte, uten at det er noen 
klausul om at produksjonen skal være i Norge. Viktig for regionen at fabrikken forblir i Orkdal. 

 Forslag fra Olaf Løberg om evaluering av arbeidet i Trondheimsregionen settes opp som sak 
på neste møte.  

 Fv 704 Sandmoen-Tulluan v/Olaf Løberg: Ny vei er viktig for å få i gang næringsarealet i Tul-
luan (800 daa). Hvordan kan Trondheimsregionen arbeide for å effektuere sitt eget vedtak? 

Roy Jevard: Den enkelte kommune må selv være ansvarlig for gjennomføring i egen kommune. 
IKAP som grunnlag har vært svært nyttig for KPA-arbeidet i Melhus. Jon Hoem: I saken om ar-
beidet i Trondheimsregionen ble spørsmålet om engasjement i forhold til fylkesveger tatt opp. 
Det ble konkludert med at dette ikke var et primærområde. Men Samferdselspolitisk funda-
ment tilsier oppfølging av 704, den har stor betydning for attraktiviteten for Tulluan. Sigmund 
Knutsen: Prinsipielt bør Trondheimsregionen bidra i oppfølging av prioriterte prosjekter. Odd 
Inge Mjøen: Mener fv 704 var tema i Miljø-og transportpakken i går.    

 
 

 

Knut Dukane Jon Hoem 

leder rådmannsforum daglig leder 

 


