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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 22.08.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1746-8 Dato: 24. august 2012  
 

Sted: Møterom Kvarts, 5. etg i fylkeshuset. 

Tidsrom: Onsdag 22. august 2012 kl 1300-1600 

Til stede: Stein A. Ytterdahl, Kjell Fosse, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Erlend Myking, Geir 
Are Nyeng (vara for Vigdis Bolås) 

 Hans Kringstad, Børge Beisvåg, Jon Hoem, Sigmund Knutsen.  

Forfall: Knut Dukane, Morten Wolden, Kristian Rolstad, Ove Snuruås, Odd Inge Mjøen 

Referenter: Jon Hoem/Sigmund Knutsen 

 

 Stein A. Ytterdahl ledet møtet i Knut Dukanes fravær. Ingen merknader til møteinnkallingen. 

 

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

Orientering: - Kathrine Strømmen, Byplankontoret orienterte. Presentasjonen ligger under 
www.trondheimsregionen.no/møter. Utfordringen er at det forventes 40.000 nye innbyg-
ger i perioden. Rådmannens forslag angir 22.000 boliger, ca 1.000 daa til næring og 1.500 
daa til offentlige funksjoner, det siste er ikke tidligere spesifisert i arealdelen. IKAP og gjel-
dende kommuneplanmelding for byvekst er lagt til grunn. Tettheten er økt til minimum 6 
boliger/daa i felt, langs hovedkollektivårene er det også samme krav til mindre prosjekt. 
Dette betyr at eneboliger er lite aktuelt. Rådmannen forutsetter, i henhold til vedtatt plan-
program, at framtidig utvikling avklares gjennom ny kommuneplanmelding om byvekst og 
jordvern. Bygningsrådet har lagt ut områder som til sammen kan romme 8.400 boliger. Det 
er imidlertid uttrykt at ikke alle som var med på vedtaket mener at alle områder skal inn i 
endelig plan. 

Fra møtet: - Jevard spurte om boligbehovet er i samsvar med IKAP. Løberg mente at boligbygging i 
Trondheim må ses sammen med boligbyggingen i nabokommunene.  

- Hoem svarte at rådmannens forslag harmonerer med de felles prognosene for Trondheims-
regionen, slik prognosen er justert løpende etter utarbeidingen av IKAP. Uansett er det 
usikkerhet i forhold til forutsatt uavklart fortetting. Dersom store deler av bygningsrådets 
forslag blir inntatt, vil det vises mer areal enn det felles prognose angir. For næringsareal er 
det samsvar, nye områder på Tiller vurderes som erstatning for Løvås, også de nye område-
ne har usikre grunnforhold.  

- Strømmen og Hoem pekte på flertallsmerknad i bygningsrådet: Rekkefølgebestemmelser 
skal styre slik at de mest miljøvennlige arealene bygges først. Dette er helt i samsvar med 
vedtatt retningslinje i IKAP, og videre arbeid med dette kan gi nyttige erfaringer for de øvri-
ge kommunene. Trondheim har tidligere lyktes med rekkefølgehåndtering i forhold til sko-
lekapasitet. 

- Ytterdahl påpekte at vi ikke konkurrerer oss imellom, men mot Oslo og andre storbyer. Vi 
må legge til grunn at vi skal ha god vekst i alle kommunene i regionen. 

- Enighet om at veksten har store økonomiske konsekvenser for kommunene i hele byregio-
nen og utfordrer det statlige overføringssystemet.  

- Jevard etterlyste bedre samordning av arealplanleggingen i alle kommunene, burde det ut-
arbeides en felles konkret plan for Trondheim og de nærmeste kommunene? Er det mulig 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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med en felles avklaring av arealene? Mindre utlegging av arealer i Trondheim vil øke mulig-
hetene for at arealer i nabokommunene blir utbygd.  

- Hoem: Dette er spørsmål som vil tas opp ved revisjonen av IKAP som starter nå. Vi forutset-
ter som sist ett tett samarbeid mellom arealplanleggerne med dugnadsperioder. Opplegget 
er også å samordne arbeidet med IKAP og kommuneplanmelding for byvekst og jordvern i 
Trondheim kommune. Det er blant annet viktig å ta på alvor at storparten av innflytterne nå 
er fra utlandet, det er personer som har andre boligpreferanser enn de som har vokst opp 
her. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

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

faringer?  

Orientering - Daglig leder innledet. Malviks folkehelseprosjekt Lev vel, nevnt av Terje Granmo i Stavmø-
tet, er bakgrunnen for at dette tas opp. AU ønsker å eventuelt ta dette noe bredere enn 
bare en presentasjon av dette ene prosjektet. Kommunene arbeider med temaet, og det er 
viktig for både fylkesmannen og fylkeskommunen. Er dette et spørsmål som Trondheimsre-
gionen bør involvere seg i? Kommunikasjonsplanen anbefaler et bredere engasjement for å 
øke interessen for Trondheimsregionen.   

Fra møtet: - Jevard: Fylkeskommunene har ansvar for å ha helsestatus for kommunene, og kommunene 
har også krav på seg om kartlegging i lovverket. Dette angår mer enn Trondheimsregionen, 
men vi kan være en pådriver sammen fylkeskommunen. Vi kan misunne Nord-Trøndelag 
HUNT-dataene, vi burde hatt tilsvarende.  

- Myking viste til arbeidet med folkehelse i Fosen-regionen: Miljørettet helsearbeid, forebyg-
gende arbeid, kosthold med mer, det er ansatt folkehelsekoordinator. Forskningsmiljøene i 
Trondheim har kunnskap som bør trekkes inn. HUNT er langsiktig, resultater kommer etter 
mange år, defor lite å hente ved å starte tilsvarende for Sør-Trøndelag. Men nord- og sør-
trøndere er vel ganske lik, vi kan bruke dataene. 

- Fosse: Værnesregionen har etablert et arbeid, bla med frisklivssentral. Erfaringsutveksling 
bør kunne skje. 

- Løberg: Her kan vi utvikle en tankesmie om samhandling og hvordan vi går videre.  
- Malvik og STFK bør utfordres nærmere på vinkling før vi tar opp saken i regionrådet. 

Vedtak: Saken tas opp i neste Rådmannsforum, og STFK og Malvik utfordres til å innlede.  

 

RF 34/12 Utviklingsplan 2013-17 

Orientering: - Daglig leder orienterte om aktuelt innhold i neste utviklingsplan. Kommentarene til årsmel-
dingen om å koble resultater med framtidsvurdering er lagt til grunn. Budsjettet er ned-
skrevet i forhold til at forventede tilskudd fra STFK og Fylkesmannen nå ligger på et lavere 
nivå. Vi har imidlertid fondsavsetninger som kan brukes for å opprettholde aktiviteten. Til-
skudd fra kommunene er uendret, i henhold til det som er innarbeidet i alle kommunenes 
økonomiplaner.  Presentasjonen med forslag til innhold for de ulike kapitlene ligger på 
www.trondheimsregionen.no/møter.   

Fra møtet: - Løberg: Det bør formuleres konkrete mål og mandat for FoU-kontaktenes arbeid. 
- Flere mente at IKAP har gitt positive erfaringer mht å se mer helhetlig på arealbruken og i 

forhold til sektormyndighetenes håndtering av de kommunale planene. 
- Jevard: Norskopplæringen må styrkes når innflyttingen i så stor grad er innvandring. 
- Melhus har gode erfaringer med samrådsgruppe mellom kommuner og statlige etater i E6 -

planen. Dette resulterte i at planen ble framlagt uten innsigelser. 
- Ytterdahl viste til diskusjon i KS’ rådmannsforum vedrørende overlappende arbeid i regio-

nale råd. Viktig at Trondheimsregionen er tydelig i sitt hovedbudskap. 
- Jevard og flere sa at det vil være fint om info-medarbeiderne kan ha felles nettverk og 

kompetanseutvikling gjennom Trondheimsregionen.  
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- Kringstad: Viktigst i denne omgang er å øke kunnskapen om nytteverdien av Trondheimsre-
gionen. Her har info-medarbeiderne en viktig rolle. 

- Løberg sa at den enkelte kommunes merkevarebygging kan forsterkes og koordineres. 
- Flere mente at fondsmidler blir gode å ha. 
- Jevard mente det bør vurderes å ha et møte i arbeidsgruppa for utviklingsplanen.  

Vedtak: Utkast bearbeides videre gjennom arbeidsgruppa med sikte på vedtak i Trondheimsregio-
nen-regionrådet 21.09.1 

 

RF 35/12 Gjennomgang av aktuelle saker i næringsplanen. 

Orientering: - Børge Beisvåg orienterte: Det jobbes med bedre norskundervisning for nye utenlandske ar-
beidstakere og deres familier. Lavterskeltilbud for mottak av nye, utenlandske arbeidstake-
re utredes. Trainee-ordning starter nå med 5-6 personer i bedrifter. Brosjyren Stift Bedrift 
ble utdelt – inkubator for kreative næringer i Atelier Ilsvika. Trondheimsregionen sender 
info om denne inkubatoren for kulturnæringer til kulturmiljøene i kommunene. Kobling 
FoU-næring: Positiv utvikling i gang når det gjelder utplassering av studenter i bedrifter, 
Leksvik forplikter seg på minimum fem i året fra maskin/mek. Utvikler nå operativ ressurs i 
flere næringsforeninger, stilling i Melhus etablert, med NiT som arbeidsgiver. Også 
næringsalliansen i Trondheimsregionen styrkes gjennom dette. Gledelig at innflaggingsar-
beid i Access Mid-Norway begynner å løsne. Internasjonal prosjektkoordinator forventes på 
plass i oktober. Tilbud om kompetanseutviklingsprosjekt er sendt til kommunene.       

Fra møtet: - Jevard: Felles næringshage for Midtre Gauldal, Melhus og Klæbu realiseres nå.   

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF36/12 Tunnel-prosjektet Trondheim-Stjørdal. 

Orientering: - Daglig leder orienterte om planarbeid i Statens vegvesen med bakgrunn i EU-krav om doble 
tunneler på grunn av trafikktall. I utgangspunktet tar SVV opp bruk/deponering av over-
skuddsmasser, men det kommer fort opp spørsmål om firefeltsveg mellom tunnelene og 
bomfinansiering. SVV vil invitere berørte kommuner til idedugnad. Bør det orienteres om 
saken i regionrådet?  

Fra møtet: - Fosse uttrykte ønske om at staten må samordne seg, slik at ikke massetilførsel til Værnes 
reduseres. Også statlige etater bør inviteres til idedugnaden. 

- Jevard mente at hovedkontoret i Molde må involveres sterkere i regionens vegplansaker. 
- Hoem: Moldekontoret kan utfordres på våre innspill til NTP. 

Vedtak: Prosjektet bør presenteres i Trondheimsregionen-regionrådet 21.0912. Statens vegvesen 
v/regionkontoret i Molde bør involveres tettere i Trondheimsregionens saker.  

 

RF 37/12 Felles kommunestyremøte 

Orientering: -  Daglig leder orienterte. Det jobbes med programmet, jfr. skisse i møteinnkallingen. 
Fra møtet - Løberg: Vær tydelig med hensikten – bli gjensidig kjent. Viktig at også kommunenes bidrag 

blir tydelig. NTNUs ledergruppe bør inviteres for å lære om kommunenes attraktivitet. Bør 
være et innlegg om dette.  

- Vi må også få opp kommunenes betydning for FoU-miljøene, det bør være en innleder som 
begeistrer angående forholdet mellom kommunene, FoU.-miljøene og næringslivet. For å få 
til dette er det OK om lunsjen utsettes til 1230 og avreise til1530.  

- Jevard mente at det er viktig at alle politikere møtes for å utvikle identitet og omdømme i 
regionen. Tar tid å utvikle dette. 
 

 Vedtak: Sekretariatet jobber videre med programmet i tråd med signalene i møtet. 
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RF 38/12 Orienteringer/spørsmål 

Fra møtet: - Samling av info-medarbeidere gjennomført 20.08.12, og oppfølging av denne. Kringstad 
orienterte. Samlingen ble godt mottatt av deltakerne, var en god start. Vi har en del oppføl-
gingspnkter, bla et entydig signal om at Trondheimsregionen må på Facebook. 

 - Samling om samfunnsikkerhet/beredskap: Per Ketil Riisem i TK planlegger samling i okt-nov.   
 - Internasjonal koordinator: Tor Ivar Eikaas tilbudt stillingen i 50%, starter trolig 1.10. Da føl-

ger vi opp mot kommunene.   
 - Videre oppfølging NTP/øvrige samferdselssaker: Våre uttalelser er utsendt bredt. Vurderer 

løpende mer aktiv lobbying.   

Vedtak. Sakene tas til orientering. 

 

RF 39/12 Møteplan 2013 

 Fra møtet: Enighet om at onsdager opprettholdes som møtedag. 

 Vedtak: Daglig leder utarbeider forslag til møteplan 

 

RF 40/12 Eventuelt: Aktuelle saker i Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.09.12 

Orientering: - Daglig leder innledet. Regionrådets møte 21.9.12 går som planlagt selv om 4 av 10 ordføre-
re er på Island. Varaordførere inviteres. Aktuelle saker: 

- Kampflybasen orientering fra Ørland (ordfører er på Island) ev  STFK, og forsvarsbygg. 
- Folkehelse – rådmannsforum har foran konkludert med at dette ikke er aktuelt på dette 

møtet. 
- Toløps-tunneler Trondheim-Stjørdal 
- Utviklingsplan 2013 
- Konkrete eksempler fra næringsplanen: Det er mye som har konkretisert seg i det siste, vise 

eksempler på resultat.  
- Aktuelt å ta opp ev endringer i forhold til Trøndelagsrådet, ev landsdelsutvalg for Midt-

Norge? 
Fra møtet: - Fosse: Det er også mye generell tenking i forhold til utvikling av luftforsvaret i aksen Ørland 

- Trondheim - Værnes, kan være aktuelt å invitere noen fra forsvarsledelsen. Næringslivs-
perspektivet bør være sentralt. 

- Jevard: Metodisk om erfaringer med samrådsgrupper med sektormyndighetene i plansaker 
kan være interessant for alle kommunene.  

- Det bør gis en nærmere info om samling for kommunestyrene.   
- Løberg nevnte velferdsteknologi og utdanning/skole som viktig framtidige tema for erfa-

ringsutveksling i rådmannsforum, kommunene er store på skole og helse. Jevard nevnte 
planlegging av konferanse vedr velferdsteknologi. 

- Rådmannsforum mente at orientering om arbeidet med endringer i Trøndelagsrådet og et 
eventuelt landsdelsråd ikke nødvendigvis er tema for Trondheimsregionen, vi kan konsent-
rere oss om våre egne saker.  

 
 

 

Stein A. Ytterdahl Jon Hoem 
(sign) nestleder rådmannsforum daglig leder  


