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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 20.03.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1746-4 Dato: 27. mars 2012  
 

Sted: Møterom Festningen, Tinghusplassen 3 

Tidsrom: Tirsdag 20. mars 2012 kl 1300-1600 

Til stede: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Olaf Løberg, Kathrine Lereggen, Ove Snuruås, 
Vigdis Bolås, Odd Inge Mjøen (fra sak 11/12), Børge Beisvåg, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, 

Forfall: Morten Wolden, Roy Jevard, Knut Dukane, Erlend Myking 

Referent: Sigmund Knutsen, Jon Hoem, 

 Fordi dette var første møte i rådmannsforum for ny rådmann i Trondheim kommune,  
Stein A. Ytterdahl, startet møtet med en kort gjensidig presentasjon. 

 I Knut Dukanes fravær var Kristian Rolstad møteleder. 
 Møteinnkalling godkjent  
 

 Orienteringsvedlegg 

Miljøpakken, tilleggsutredninger: http://miljopakken.no/uncategorized/tilleggsutredningene  

Vedlegg 1:  Saksfremlegg Trondheim kommune:  

Miljøpakken, søknad om gjennomføring av trinn 2 – ettersendes torsdag/fredag 

 Det ble avklart i møtet at rådmennene formidler saksfremlegg for Miljøpakken til sine ordføre-
re før ordførermøtet 22.03. 

 

RF 10/12 Referat fra møte 18.01.2012. Innkalling til møte 20.03.2012. 

Vedlegg 2: Referat/protokoll rådmannsforum 18.01.2012 i rådmannsforum 

Vedtak: Referatet godkjent 

  

RF 11/12 Saker fra næringsrådet som skal følges opp i kommunene  

Vedlegg 3: Referat næringsrådet 25.01.2012 

 

Fra møtet: - Børge Beisvåg orienterte om relevante saker i Næringsrådet: 
- ”Kobling” av studenter til bedrifter i regionen i samarbeid med NTNU: Starter med de størs-

te bedriftene i Orkdal, Stjørdal, Leksvik og Rissa.  
- Kompetanseheving tiltaksapparatet: Det var med 7 deltakere sist - ny invitasjon går til 

kommunene.  
- Trøndelagsdagen 22.03,synliggjøring av bedrifter for studentene: For få bedrifter har meldt 

seg på, totalt ca 50 stands. Fra kommunene ble det uttrykt at en kom for sent i gang. Det 
ble pekt på at det offentlige også er en stor arbeidsgiver.  

- ”Humanister i praksis”-studenter brukes til klargjøring av studentkonkurranse for videreut-
vikling av eksisterende virksomhet.  

- Hvordan styrke næringsforeninger som ikke har operative ressurser i en oppstartsfase? Det 
er dialog om dette med de fleste kommunene. Møtet uttrykte at dette er viktig, men pass 
på likebehandling. Det er et paradoks at Trondheimsregionens midler skal benyttes, det må 
kreves økonomiske bidrag fra næringslivet og Fou-miljøene.  

- Expat-tilbudet er en tilrettelegge for internasjonal kompetanse i regionen. 

- Rådmannsforum  var enig i at det settes en slik orientering på sakskartet i møtene. 

http://miljopakken.no/uncategorized/tilleggsutredningene
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Vedtak: Saken tas til orientering. Slik orientering gis regelmessig i rådmannsforum. 

 

RF 12/12 Trondheimsregionens vedtak om innspill til næringsplanen – praktiske opplegg 

Fra møtet: - Jon Hoem og Børge Beisvåg orienterte. Kommunene skal selv klargjøre sak til politisk be-
handling. Møtet drøftet hvordan dette skal kunne gjøres. Siktemålet er at alle kommunene 
har behandlet saken og kan melde tilbake til møtet i rådmannsforums møte i mai. Ny ver-
sjon av ”Selvangivelsen” bør utarbeides i den enkelte kommune innen månedsskiftet 
mars/april, og danne grunnlag for innspillene. Rissa ønsker orientering om Trondheimsregi-
onen i kommunestyremøtet i april. Flere kommuner kan ha behov for å informere nye 
kommunestyrer før det store fellesmøtet for alle kommunestyrene. det ble vist til gode er-
fraringer med å bruke de powerpoint-presentasjonene som er utarbeidet og utsendt til 
rådmann/ordfører. Jon Hoem anmodet om at også administrasjonene involveres i arbeidet 
med innspill til næringsplanen. 

Vedtak: Kommunene skal selv klargjøre politisk sak om næringsplanen i henhold vedtak i Trond-
heimsregionen-regionrådet 

  

RF 13/12 Oppfølging IKAP, utlysing av stilling 

Vedlegg 5: Utkast stillingsannonse. 

Fra møtet: - Daglig leder innledet og foreslo at stillingen utlyses eksternt, med følgende inntatt i annon-
sen: ”Også løsninger med tidsavgrenset frikjøp på heltid/deltid av personell fra kommu-
ner/andre offentlige eller private virksomheter kan vurderes.” Videre at rådmannsforum gir 
tilslutning til at det sendes en henvendelse hvor dette blir bekjentgjort for den administra-
tive arbeidsgruppa for IKAP (kommuneplanleggerne). Rådmannsforum sluttet seg til dette. 

Vedtak: IKAP-stilling utlyses eksternt og bekjentgjøres for medlemmene i Trondheimsregionen  som 
angitt i saksfremlegget. 

 

RF 14/12 Invitasjon til deltakelse i plansamarbeid om regionalt næringsareal på Nye Sveberg 

Fra møtet: - Daglig leder innledet. Det har vært grundige drøftinger mellom Malvik, Trondheim og sekre-
tariatet. Arealet er etter vedtaket i arealdelen på 400 dekar, det er i IKAP pekt på betydelige 
utvidelsesmuligheter. Det er viktig å få realisert arbeid med å klargjøre arealet, i samsvar 
med de vedtatte retningslinjene i IKAP. Trondheimsregionen er ikke eget rettssubjekt og 
kan ikke være part, men kan vurdere å bidra med ressurser til planarbeidet. Det er ønskelig 
å redusere politisk risiko, og dette kan skje gjennom etablering av et planselskap. 

- Ove Snuruås uttrykte at opplegget er ryddig og må fortsatt være det mht økonomi. Det må 
legges til rette for frivillig deltakelse fra de kommuner som ønsker det.  

- Kristian Rolstad sa at hvorvidt en lykkes med å komme videre med et opplegg rundt dette 
kan ses som en politisk prøvestein for samarbeidet. Det er viktig at nye politikere får kunn-
skap om IKAP som grunnlag for etableringen.  

- Olaf Løberg påpekte at Trondheim kommune legger ut næringsarealer som ikke inngår i 
IKAP nær Klæbus grense, det er nødvendig at kommunene snakker sammen og samarbei-
der. Jon Hoem påpekte at Tillerplanen i Trondheim kommune er i henhold til med IKAP. 
Området på Løvås er erstattet med tilstøtende arealer pga grunnforholdene.  

- Stein Ytterdahl pekte på at det kan være ulike modeller for slike selskap, men at markedsfø-
ringen av ulike arealer må være felles og samordnet.  

- Odd Inge Mjøen uttrykte at en praktisk løsning for dette er en test på hvor langt IKAP-sam-
arbeidet er kommet, og at dette er rette framgangsmåte ut fra retningslinjene.  

- Kjell Fosse mente det er viktig å bruke felles kommunestyremøte til å informere om at vi 
går over i en ny fase i samarbeidet.  

- Vigdis Bolås: Kompetanseutvikling en viktig del av denne etableringen. 
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Vedtak: Det sendes ut invitasjon til kommunene om deltakelse i etablering av et planselskap for Nye 

Sveberg som beskrevet i saksfremlegget. 

 

RF 15/12 Trondheim 2030 - Konsekvenser av befolkningsvekst - det langsiktige investerings- og 

arealbehovet for tjenestene til befolkningen 

Fra møtet  - Sigmund Knutsen redegjorde for prosjektet, det vises til presentasjon. Utredningen er nå 
kommet så langt at Trondheim kan orientere om en del foreløpige hovedfunn.  Utgangs-
punktet er den sterke befolkningsveksten og byveksten som Trondheim har hatt og fortsatt 
vil få i flere ti-år framover. Befolkningsprognoser viser at den registrerte befolkningen vil 
være på godt over 220.000 i 2030, dvs en økning på 50.000 innbyggere fra 2011. Prosjektet 
utreder det langsiktige arealbehovet og investeringsbehovet for offentlige tjenes-
ter/infrastruktur med sikte på å dekke innbyggernes etterspørsel. Videre settes framtidig 
investeringsbehov i sammenheng med forventet inntektsutvikling. Utfordringene framstår 
som betydelige både når det gjelder framtidig arealbehov og behovet for investeringer for å 
dekke innbyggernes behov. 

- Rådmannsforum uttrykte at dette utredningsarbeidet er av stor interesse. Alle kommunene 
i Trondheimsregionen vokser sterkt, og vil trolig møte mange av de samme utfordringene 
framover.  

- Det ble uttrykt ønske om å gi orienteringen til Trondheimsregionen-regionrådet. Videre at 
dette arbeidet ses i sammenheng med IKAP, som bør tas med i en slik presentasjon. 

Vedtak: Trondheim 2030-prosjektet legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet før sommerfe-
rien. 

 

RF16/12 Etablering av næringsarealdatabase 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte. Det er viktig at Trondheimsregionen får markedsført sine totale 
næringsareal på en skikkelig måte på nettet. Opplegget har vært drøftet med STFK, da kom 
det opp en ide om å også koble på næringsareal i aksen Trondheim-Ørland på bakgrunn av 
kampflybasesaken.  

- Positiv tilslutning fra flere i møtet. Olaf Løberg reiste spørsmål om dette var en oppgave for 
STFK heller enn for Trondheimsregionen. Jon Hoem svarte at at STFK i så fall må ta ansvar 
for drift av det som ev ligger utenfor Trondheimsregionen. Odd Inge Mjøen støttet dette. 
Trondheimsregionen vil følge opp saken. 

- Vigdis Bolås: Det er viktig å etablere en næringsarealbase for Ørlandet og Bjugn, som har 
tre utbyggingselskap under etablering. Forsvarsbygg vil starte planlegging av kampflybasen 
allerede til høsten. Dette er en vinn-vinn-sak. 

- Norges største vindmøllepark skal bygges på Fosen, med investeringer på over ti milliarder, 
dette vil også skape ringvirkninger med arealbehov.  

Vedtak: Sekretariatet iverksetter etablering av en felles database for næringsareal på 
www.trondheimsregionen.no. Denne skal lenkes hensiktsmessig fra kommunenes hjemme-
sider. Det skal avklares rutiner for ajourhold.  

 

RF 17/12 Samordning i forhold til NTP 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte. Fylkeskommunene og storbyene er høringsparter. Sekretariatet la-
ger et grunnlagsdokument som kan benyttes for kommuner som gir innspill til Trondheims-
regionen angående NTP. 

Vedtak: Sekretariatet utarbeider et grunnlagsdokument som kommunene kan benytte som grunnlag 
for innspill til felles uttalelse fra Trondheimsregionen. 

 
 

http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/raadmannsforum-moter-2012/260-mote-radmannsforum-20-mars-2012
http://www.trondheimsregionen.no/
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RF 18/12 Forberedelse felles samling for kommunestyrene 26. oktober 2012 

Fra møtet: - AU har fastsatt at det skal gjennomføres en samling for alle kommunestyre/bystyre/fylkes-
tingsrepresentanter fredag 26.10.2012. Det vil kunne bli 3-400 deltakere. Utgangspunktet 
er at dette skal være et ”bedriftsbesøk” til FoU-miljøet på Gløshaugen, med en sekvens fel-
les for alle i et stort auditorium og så en oppsplitting i grupper for å besøke ulike mil-
jø/laboratorier etc.  

- KristianRolstad foreslo at kommunenes forhold til Trondheimsregionen blir ett tema. Andre 
innspill sendes daglig leder innen 1 uke. 

Vedtak: Sekretariatet arbeider videre med programmet. 

 

RF 19/12 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 27.04.2012 

Fra møtet: - Malvik kommune er møtearrangør.  
- Kristian Rolstad refererte aktuelle saker fra innkallingen: Logistikknutepunkt, NTP, Vedtekts-

festet oppfølgingssak i kommunestyrene om Trondheimsregionen, FoU-institusjonenenes 
regionale perspektiv (Intro til samling kommunestyrene), Byintegrert campus, Si Trond-
heimsregionen! 

- Børge Beisvåg foreslo vindkraft som tema.  

 

RF 20/12 Orienteringer/spørsmål 

- Det ble vist til utsendt TR-notat angående kommunale planstrategier, og at dette må benyt-
tes i kommunenes arbeid. 

- Årsmelding for Trondheimsregionen 2011 vil bli lagt fram for vedtak i AU. 
- Strategiplan for bekjempelse av enprosentklubber: Klæbu og Skaun også har klargjort for 

behandling i kommunestyret, de øvrige kommunene har vedtatt strategiplanen. 
- Ulykkesforebyggende arbeid og trafikksikkerhet, Notat fra Kristian Rolstad utsendes med 

referatet.  
- Høyhastighetsprosjektet er sendt til stortingsrepresentantene mfl. 
- Videreføring av vedtatt kommunikasjonsplattform blir hovedtema på ordførermøte i Orkdal 

9. mai. 
 

RF 21/12 Eventuelt 

 Ingen saker meldt. 
 

 

 

 

Kristian Rolstad (sign) Jon Hoem 

oppnevnt møteleder  daglig leder 

  

  


