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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 30.05.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/7878-6 Dato 03. juni 2013  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor 

Tidsrom: kl 1230-1400 

Til stede: Rita Ottervik, Einar Strøm, Jon Hoem 

Forfall: Erling Lenvik, Jon P Husby 

Referent: Jon Hoem 
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til 
saksdokumentene fra dette møtet i arbeidsutvalget, klikk her.  

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 21/13 Referat/protokoll AU-møte 10.04.2013 og Rådmannsforum 22.05.2013. 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 10.04.2013 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 22.05.20133 tas til etterretning. 

 

AU 22/13 Referat og vedtaksprotokoll for AU og Trondheimsregionen-regionrådet  

Fra møtet: Daglig leder viste til vedtak i 2011 om ny vedtekt i Trondheimsregionen-regionrådet ang proto-
kolltilførsler/referering. AU mener at det er korrekt å skille vedtaksprotokoll og referat i 
Trondheimsregionen-regionrådet, og at vedtaksprotokollen godkjennes av politisk leder, mens 
referatet underskrives av daglig leder, som er ansvarlig for dette. AU-referat/protokoll skal 
vektlegge konklusjoner.  

Vedtak: Opplegg med egen vedtaksprotokoll for Trondheimsregionen-regionrådet sammen med se-
parat referat, som i møte 26.04.2013, videreføres. Daglig leder har ansvar for å klargjøre dis-
se. Vedtaksprotokoll godkjennes av møteleder. 

 Referat/protokoll fra AU utarbeides av daglig leder og skal vektlegge konklusjoner. Refe-
rat/protokoll godkjennes av møteleder. 

 

AU 23/13 Oppfølging NTP 

Fra møtet: Daglig leder gikk gjennom drøfting i rådmannsforum hvor SVV ved Eva Solvi deltok. Transport-
komiteens behandling er snart sluttført, Handlingsprogram 2014-17 er under utarbeiding, 
framlegges i august. AU ønsker at daglig leder konfererer med fylkeskommunen og Miljøpak-
ken angående videre samhandling i saken, med utgangspunkt i synspunktene som kom fram i 
rådmannsforum. Videre at sekretariatet følger opp mot randkommunene om faktagrunnlag for 
å sikre mest mulig midler innenfor programområde gang/sykkelveg.  

Vedtak: Sekretariatet følger opp som angitt og rapporterer tilbake til AU angående ev konkrete opp-
følginger av NTP-prioriteringer fra Trondheimsregionen.  

 

AU 24/13 Samhandling IKAP:  

Fra møtet: Daglig leder gikk gjennom initiativ tatt mot fylkesmannen, STFK og Trondheim kommune som 
vertskommune for å drøfte samordning av ressurser. Jfr. at MD nå tildeler ressurser til eksiste-
rende regionalt plansamarbeid i storbyregionene og en egen stilling hos fylkesmannen.  Miljø-
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pakken, JBV og SVV er orientert om at drøftinger igangsettes. AU sluttet seg til de tema som 
daglig leder har skissert i utsendt e-post. 

Vedtak: Saken følges opp som beskrevet i epost utsendt 16.05.2013, vedlegg 5. 

 

AU 25/13 KS-tilrådning om interkommunalt samarbeid: 

Fra møtet:  På bakgrunn av NIVI-utredning om interkommunalt samarbeid har KS-møtet vedtatt en uttalel-
se hvor de ber om at regionrådene drøfter hvordan de vil følge opp NIVI-rapporten, angående 
mål, prinsipper og oppgaver for sitt samarbeid, videre at det oppnevnes en politisk represen-
tant for hver regionråd til fylkesgruppe for kommunesamarbeid og helsereformen. 

 AU ønsker å avvente drøfting i Trondheimsregionen-regionrådet til etter at omdømmeunder-
søkelse er gjennomført i høst, som fastsatt i kommunikasjonsplan for Trondheimsregionen. 
Daglig leder orienterte om samtale med KS angående den omtalte fylkesgruppens funksjon. 
Det er lagt opp til at fylkesgruppen skal tiltre fylkesstyret i KS når styret følger opp rapporten 
om interkommunalt samarbeid. AU vektla å oppnevne representant som dekker samarbeid om 
helsereformen rundt Trondheim, de øvrige regionrådene dekker opp de øvrige samarbeidsre-
gionene i helsereformen.   

Vedtak: Drøfting i Trondheimsregionen-regionrådet om mål, prinsipper og oppgaver for samarbeidet 
gjennomføres i høst, etter at ny omdømmeundersøkelse er gjennomført i henhold til kom-
munikasjonsplanen.  

 Som politisk representant fra Trondheimsregionen til ”Fylkesgruppen for kommunesamar-
beid og helsereformen” oppnevnes Jorid Jagtøyen. 

 

AU 26/13 Orienteringer:  

Fra møtet: NTNU-møtet: I rute, det ligger an til ca 300 deltakere. NTNU gjør en stor innsats! 

Kampanjen: Daglig leder orienterte om avtale med Røe kommunikasjon og drøfting i nærings-
rådets siste møte. AU tok dette til etterretning og ønsker saken drøftet i ordførermøte 
21.06.2013.  

Tilsettinger: 
Daglig leder orienterte: Brita Aasprang er engasjert i ett år, tilknyttet statistikkmiljøet på 
Byplan. Til konkrete IKAP-oppgaver er det engasjert to studenter fra geografi, vi har også en 
student i sommerjobb som oversetter nettsidene til Trondheimsregionen. 

Åremål for daglig leder utgår i februar 2014: 
Daglig leder er tilsatt i fire års åremål, gjeldende fra 15. februar 2010. Sist foretok rådman-
nen i Trondheim tilsetting i samråd med rådmannsforum. I ny vedtekt 17.06.2011 er det 
fastsatt at ordførerne er styre for samarbeidet og at vertskommunen har ansettelsesansvar 
for ansatte. AU ønsker at ordførerne som styre gir vertskommunen oppdrag om tilsetting av 
daglig leder, og at dette tas opp i ordførermøte 21.06.2013.  

Vedtak: Styret for Trondheimsregionen fastsetter oppdrag om tilsetting av daglig leder ved utløp av 
åremålsperioden i februar 2014. 

 

AU 27/13 Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 26.04.13:  

Fra møtet: Rissa kommune er aktuell møteplass og foreslår Råkvåg som møtested. Dette kan bli krevende 
tidsmessig når det er aktuelt med ordførermøte i forlengelsen. Aktuelle saker ble gjennomgått: 
NTP ang oppfølging mot transportkomiteen (21.06. er for sent for dette) og utarbeiding av 
handlingsprogram 2014-17, evaluering NTNU-samlingen, bru over Trondheimsfjorden, tema 
fra næringsplanen, videregående opplæring, fylkesgrep for fylkesmannens skjønnsmidler.  
AU konkluderte med at de aktuelle sakene ikke krever beslutning umiddelbart, og at det der-
med var mulig å prioritere et rent ordførermøte 21.06. Neste møte i Trondheimsregionen-
regionrådet er fastsatt til 21.09.2013. Dette avholdes i Rissa kommune, og da gjerne i Råkvåg. 
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Pga reisetid bør møtet avholdes i tidsperioden 1000-1400.  
Aktuelle saker i ordførermøtet er: 1. Oppdrag tilsetting av daglig leder (ordførermøtet som sty-
re), 2. E6 Trondheim-Stjørdal, drøfting, 3. STFK-redegjørelse for prosjekt logistikknutepunkt,  
4. Evaluering NTNU-besøk, 5: RK orienterer om kampanje for Trondheimsregionen. 

Vedtak: Tillyst møte i Trondheimsregionen-regionrådet 21.06.2013 avlyses og erstattes med ordfø-
rermøte.  

 

28/13 Eventuelt 

 

 

 

Rita Ottervik (sign) Jon Hoem 

nestleder daglig leder  

 

 


