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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 18.01.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1746-2 Dato: 29. januar.2012  
 

Sted: Fylkeshuset, Fylkestingssalen 

Tidsrom: Onsdag 18.01.2012 kl 1300-1530 

Til stede: Elin Rognes Solbu, Kjell Fosse, Knut Dukane, Erlend Myking, Kjell Fosse, Vigdis Bolås, Dag Otto 
Skar (Fylkesmannen) under sak 1-3, Per Ketil Riisem (TK) under sak 1-3, Børge Beisvåg, Jon 
Hoem, Sigmund Knutsen. 

Forfall: Odd Inge Mjøen, Kristian Rolstad, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Olaf Løberg, Ove Snuruås 

Referent: Sigmund Knutsen, Jon Hoem, 

 

Ny rådmann i Rissa kommune fra 01.01.2012 Vigdis Bolås ble ønsket velkommen. 

Innkallingen:  ingen merknader 

Orienteringsvedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat næringsrådet 16.11.2011 

RF 01/12 Referat fra møtet 08.11.2011 

Vedtak: Referatet godkjennes.  

RF 02/12 Kvikkleireraset på Byneset – kommunale erfaringer 

Fra møtet: - Elin Rognes Solbu og Per Ketil Riisem orienterte om beredskapsarbeidet under raset på By-
neset i nyttårshelga. Kommunens kriseledelse kom sammen allerede 1. nyttårsdag og be-
redskapen fungerte som ønsket. Det var løpende statusmøter og flere møter med pårøren-
de, ett åpent møte for alle interesserte. Det er mange forhold som skal avklares, skoleskyss, 
barnehager, beredskap på sykehjem etc. Mediahåndtering er også viktig, ordføreren var 
synlig i media. Det har kommet gode tilbakemeldinger fra berørte husstander. samarbeidet 
godt med politi, sivilfforsvar og NVE.  NVE hadde en sentral koordinerende rolle. Kommuni-
kasjon med Fylkesmannen gjennom SIM-systemet. TK’s hjemmeside gir mer informasjon. 

- Dag Otto Skar understreket viktigheten av at kommunene tar i bruk SIM-systemet. Erfa-
ringer fra 22. juli-arbeidet og Byneset-raset viser at loggføring og rapportdeling gjennom 
SIM gir Fylkesmannen oppdatert informasjon. Trondheim kommune løste oppgavene me-
get godt. Sentrale aktører i en slik situasjon er bl a NVE, NGI, NGU, politiet, sivilforsvaret, 
kommunen, forsikringsbransjen. Ved strømbrudd er en avhengig av nødstrømsordninger 
som er etablert på forhånd, f eks satellitt-telefoner. 
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 03/12 Interkommunalt samarbeid om samfunnsikkerhet/beredskap 

Fra møtet: - Per Ketil Riisem innledet om lover og forskrifter for kommunenes beredskapsoppgaver og 
utfordringer/mulighetsrom knyttet til beredskapsarbeidet. Sektorlover pålegger kommune-
ne en rekke krav til beredskapsforberedelser. Samhandlingsreformen omfatter også emnet 
”samordnet beredskap”. Sivilbeskyttelesloven kap 5 og forskriften gir kommunene en gene-
rell beredsskapsplikt som komplementerer sektorlovene. Også Politiets beskyttelsessystem 
(PBS) har forventninger til kommunenes forebygging, beredsskaps- og krisearbeid. Trond-
heim kommune planlegger ett møte per kvartal for alle beredsskapaktører i kommunen. 
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Målet er helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet. Beredskapsforskriften §5 
sier at det bør etableres samarbeid mellom kommunene der dette er hensiktsmessig. Risi-
ko- og sårbarhetsanalyser (ROS) vil være viktig i kommunene framover, basert på fylkes-
mannens ROS-analyse (ny kommer i 2012) og andre aktørers informasjon. ROS-analysen 
kan vurderes som kommunedelplan under kommuneplanen med 4-årig rullering, og med 
beredskapsplan som handlingsdel med årlig rullering. De små kommunene prioriterer i dag 
ofte kriseledelse framfor ROS-analyser. ROS dreier seg både om å unngå risiko der det er 
mulig og å ha beredskap der en ikke kan unngå risiko. 

- I drøftingen ble det pekt på at vi tror vi har helhetlig ROS, men når det kommer til stykket er 
det mangelfullt, det er behov for kommunene å avklare egen status og arbeidsoppgaver 
nærmere. Stjørdal pekte på flyplassen som et eksempel på bilateralt anliggende for Trond-
heim og Stjørdal. I Rissa har ny politisk og administrativ ledelse satt dette høyt på agenda-
en. Kommunene pekte på at samarbeid vil være nyttig. Fylkesmannen påpekte kommunens 
eget ansvar, fylkesmannen er tilsynsorgan. 

- Fordi mange kommuner var fraværende, ble det foreslått å utsette nedsetting av et utvalg.. 
Trondheimsregionen tar initiativ til å samle alle beredskapsansvarlige i kommunene. 

Forslag til vedtak: 

Det nedsettes et utvalg som vurderer saken videre og gir anbefalinger tilbake til rådmannsfo-

rum. Følgende kommuner deltar i utvalget… 

Vedtak: Trondheimsregionen innkaller beredskapsansvarlige i kommunene til et orienteringsmøte. 
Hver kommune avklarer status og framdrift for eget arbeid første halvår. Dette vil danne 
grunnlag for at Trondheimsregionen forbereder ny drøfting i rådmannsforum til høsten. 

 

RF 04/12 Personressurser i Trondheimsregionen, utlysing av eksisterende/nye stillinger 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte. Etter to utlysninger er IKAP-prosjektleder ikke besatt. Næringsrådet 
drøfter utvidet ressurs til arbeidet med oppfølging av næringsplanen. Det bør drøftes om 
stillingene skal utlyses internt i form av tidsbegrensede engasjement/permisjoner. Dette vil 
gi grunnlag for kompetanseheving av kommunens egne medarbeidere som i neste omgang 
kommer kommunene til gode. 

-  Flere ga tilslutning til forslaget. Det behøver ikke å være 100%-stillinger. Det ble presisert 
en slik ordning forutsetter at de som tilsettes reelt blir frigjort fra andre oppgaver.  

-  Daglig leder sender ut et forslag som alle medlemmer i RF kan gi tilbakemelding på. Der-
som det ikke er motforestillinger gjøres det slik. 

Vedtak: Daglig leder lager et forslag til utlysning som alle kommunene kan vurdere, før evt intern ut-
lysning. Eventuelt kan intern utlysing samordnes med ordinær stillingsannonse. 

   

RF 05/12 MC-kriminalitet - statusoppdatering 

Fra møtet: - Midtre Gauldal og Stjørdal og Leksvik legger fram Trondheims saksframstilling til behandling 
i kommunestyrene. Rissa undersøker status i saken. 

Vedtak: Saken tatt til orientering. 

 

RF 06/12 IT-samarbeid  

Fra møtet:  - I Værnesregionen og Fosenregionen samarbeides det godt allerede. Fosen IKT leverer gode 
tjenester. I tillegg er flere med i Det digitale Trøndelag (DDT). Notat fra KS redegjør for en 
del utfordringer bl a når det gjelder ulike dataprogrammer som ikke kan kommunisere. En 
del felleskomponenter bør det være i leverandørenes programmer. De store byene samar-
beider også (K10), og mener det er behov for en nasjonalt koordinert satsing på dette. Vik-
tig å presisere behovet, før en evt etablerer ytterligere samarbeidsløsninger. De små kom-
munene har nok med driftsoppgavene, de store må være lokomotiver. Ønskelig å utveksle 
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kompetanse. DDT kan gi løsninger for kommunikasjon med innbyggerne, jfr jubileumsfilm 
som nå er utarbeidet (www.detdigitaletrondelag.no) .  PDA-er i i bruk i hjemmetjenesten, e-
handel med mer.  

- Det må avklares hva KS og staten gjør, og behovet må presiseres før en tar dette opp i 
Trondheimsregionen.   

- Det ble orientert om at kommunene rundt Trondheim skal ha et møte i nær framtid om sa-
ken. Da flere kommuner ikke var til stede vil en avvente det som skjer i KS. Kommer tilbake i 
rådmannsforum når saken er ytterligere belyst.  

Vedtak:  Saken tas til etterretning. Rådmannsforum vil å avvente eventuell konkretisering av denne 
saken. Den kan tas opp på nytt når det er avklart nærmere hva som følges opp av KS og and-
re nasjonale føringer. Da kan også Værnesregionen og Fosenregionen redegjøre for sin sta-
tus. Eventuell videreføring må samordnes med andre aktører og konkretiseres ut fra at det er 
svært mange problemstillinger. 

 

RF07/12 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.02.2012  

Sak: Aktuelle saker ut over de som er lagt fram i dette møtet: 
- Daglig leder Europakontoret kan delta.   
- Forslag kommunikasjonsplattform og handlingsplan. Ordførermøte 19.01. drøfter dette, 

sannsynlig at Røe utarbeider kommunikasjonsplattform og handlingsplan for framlegging i 
Trondheimsregionen 17.02..  

- Orientering om høyhastighetsprosjektet. Tom Stillesby kan delta. Hvitebok høyhastighet fra 
Trondheimsregionen er under arbeid.  

- Logistikknutepunkt. Etter møte i prosjektet fredag 20.01. vil daglig leder vurdere om dette 
bør følges opp i regionrådsmøtet. 

- Miljø- og transportpakken kan informere om fase 2. 
- NSB persontrafikk ønsker å orientere om togdriften med sikte på samordning med AtB. 
- Møtenes form – skal drøftes i ordførermøtet 19.01.  

 

RF 08/12 Orienteringer/spørsmål 

- Kort om kommunikasjonsplattform/omdømme – hovedtema i ordførermøtet 19.01. Røe 
kommunikasjon lager film for egen regning med noen av utfordringene som tema.  

- Powerpointpresentasjon av Trondheimsregionen, som kan brukes i folkevalgtopplæring og 
generelt, er nesten ferdig. Daglig leder er invitert i noen kommunestyrer. Brosjyren som er 
laget bør deles ut.  

- Status for kommunestyrenes bedriftsbesøk 2012. Er det ønskelig/mulig å samordne be-
driftsbesøk? Daglig leder sender en henvendelse om dette til kommunene.  

- Møter med ordførere/rådmenn for å forankre Ungt entreprenørskapprosjektet har vært 
vellykket og borger bra for videreføringen av prosjektet. Det skal nå gjennomføres møter 
med rektorene om kurstilbud. 

RF 09/12 Eventuelt 

- Daglig leder viste utkast til powerpointpresentasjon av Trondheimsregionen. Det ble anbe-
falt å lage en kortversjon, en tibilders og en lengre versjon. Konkurransen med andre stor-
byregioner bør fram, likeså det fortrinnet som flyplassen betyr. Korte presentasjoner til po-
litikerne anbefales. 
 

 

   

Knut Dukane     Jon Hoem 
leder rådmannsforum    daglig leder 

http://www.detdigitaletrondelag.no/

