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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 22.08.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1746-5 Dato: 17.08.2012  
 

Sted: Møterom Kvarts, 5. etg i fylkeshuset. 

Tidsrom: Onsdag 22. august 2012 kl 1300-1600 

Innkalt: Kjell Fosse, Randi Rasmussen, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard, 
Kathrine Lereggen, Grethe Metliaas, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Erlend Myking, Odd Inge 
Mjøen 

Kopi Ove Snuruås, Ida Munkeby, Børge Beisvåg, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen,  

 

RF 32/12 Orientering om Kommuneplanens arealdel for Trondheim kommune. 

Sak: Bygningsrådet har lagt ut forslaget til høring, og planen er tilsendt kommunene. Prosjektleder 

Birgitte Kahrs vil gi en kort orientering. Saken er interessant både fordi det politiske vedta-

ket/flertallsmerknader signaliserer strategiendringer ut fra den sterke befolkningsveksten som nå 

varsles, men også fordi det signaliseres rekkefølgeprioritering av boligfelt i henhold til  IKAPs 

retningslinjer som bør ha overføringsverdi. Det er i planprogrammet lagt til grunn at Trondheim 

kommune skal igangsette kommuneplanmelding for langsiktig byvekst, dette arbeidet vil sam-

svare godt i forhold til IKAP-rullering som nå igangsettes.Prosjektleder for IKAP Ester Balvers, 

starter 01. september.  

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

RF 33/12 Skal Trondheimsregionen ta opp temaet folkehelse i forhold til felles kompetan-

se/erfaringer?  

Sak: Temaet kommer opp etter at Terje Granmo i Stavmøtet i sin gjennomgang kort var innom pro-

sjektet ”Lev vel” sammen med HiST, NTNU og fylkeskommunen. Jeg tok opp i AU om dette 

kunne være et felt som vi kunne belyse noe bredere i Trondheimsregionens møter, ev sammen 

med HUNT og andre. AU ønsket en vurdering av dette.Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 34/12 Utviklingsplan 2013-17 

Sak: Daglig leder har utarbeidet et førsteutkast til utviklingsplan 2013. Jeg ønsker en drøfting av inn-

holdet og tar sikte på gjennomgang i møtet. Ønsker en videreføring gjennom den etablerte ar-

beidsgruppa. 

Forslag til vedtak: 

Utkast til utviklingsplan 2013-17 utarbeids i henhold til presentasjonen og vurderes videre av 

nedsatt arbeidsgruppe før framlegging for AU- Trondheimsregionen-regionrådet.. 

 

RF 35/12 Gjennomgang av aktuelle saker i næringsplanen. 

Sak: Børge Beisvåg gir en orientering. En konkret sak er orientering om inkubatoren for kultur-

næringer i Ilsvika, Stift Bedrift 
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Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

RF36/12 Tunnel-prosjektet Trondheim-Stjørdal. 

Sak: SVV er i gang med utredning av dobbeltløp for E6 i tunnelene Trondheim-Stjørdal ut fra EU-

krav. Da er spørsmålet både massedeponering/disponering og utredning av 4-felt på dagstrek-

ningene. De berørte kommunene er involvert, idedugnad skal avholdes.  

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet  

 

RF 37/12 Felles kommunestyremøte 

Sak: Det ønskes innspill fra rådmannsforum. Foreløpig skisse til program: 

0900      Velkommen 

0915      Statssekretær Ragnhild Setsaas  

-              NTNU v/Johan Hustad  

-              SINTEF v/?  

1030      Benstrekk med kaffe  

-              Tre suksesshistorier  

1215      Lunch  

1315      Forflytning til gruppebesøk  

-              Gruppebesøk  

1515      Avreise 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak 

 

RF 38/12 Orienteringer/spørsmål 

- Samling av info-medarbeidere gjennomført mandag 20.08.  

- Samfunnssikkerhet/beredskap, samling blir i oktober/november 

- Ansettelse Internasjonal koordinator – oppfølging 

- Videre oppfølging NTP/øvige samferdselsaker 

 

RF 30/12 Eventuelt 

 

 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder 

 

 

 


