REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 13.03.2013
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 13/5699-4

Dato: 15.03.2013

Sted:

Fylkesutvalgssalen, 5. etg i fylkeshuset

Tidsrom:

Onsdag 13. mars 2013 kl 1300-1600

Til stede:

Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Olaf Løberg, Roy Jevard, Knut Dukane, Geir Are
Nyeng (for Vigdis Bolås), Erlend Myking, Steinar Gaustad (for Grethe Metliaas), Kathrine Lereggen, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad, Jon Hoem, Sigmund Knutsen. Karen Espelund, Karen Havdal deltok under sak 11/13.

Forfall:

Morten Wolden, Odd Inge Mjøen,

Referenter:

Jon Hoem/Sigmund Knutsen

RF 10/13

Referat fra møte 04.02.2013

Fra møtet: Olaf Løberg stilte spørsmål om form/detaljering av referatene, jfr sak 20/13 Eventuelt.
Vedtak:

RF 11/13

Referat/protokoll rådmannsforum 04.02.2013 godkjent.

Vurdering om mulige aktuelle prosjekt for søknad på regionale forskningsmidler

Orientering: - Karen Espelund og Karen Havdal redegjorde, se presentasjon. Regionalt forskningsfond for
Midt-Norge ønsker økt fokus på FoU-prosjekt i offentlig sektor og kan finansiere kunnskapsbehov i kommunene. Fra ide om kunnskapsbehov til konkrete prosjektforslag er det et
betydelig stykke arbeid, og forskningsinstitusjon må kobles på. Hvordan komme i gang? En
mulighet er å ha et miniseminar for å drøfte forskningsutfordringer og prosjektutforming.
Det blir tildelt inntil 3 mill. kr til utlysning av forprosjekt (kvalifiseringsstøtte), hvert på inntil
kr 500.000. Rammen er 7 mill kr til prosjekt. Hovedprosjektene kan være inntil 3 mill kr.
Forskning for bør være fokus ikke forskning på.
Fra møtet: - Flere ga uttrykk for at det er krevende å komme fram til gode prosjektsøknader. Det er aktuelt finne fram til tema som er viktig for flere av/alle kommunene, f eks innen helse/velferd eller skole/oppvekst. Børge Beisvåg: Viktig å rigge prosesser for problemavgrensning
og prosjektsøknader tidlig, gjerne i samarbeid mellom kommunene. Stein A Ytterdahl: Vi
har mer data enn vi evner å bruke. Nyttig med et seminar for å avklare hva vi har av kunnskap og hva vi trenger av ny kunnskap. Det er stort forskningsbehov, fordi det er komplekse
utfordringer i offentlig virksomhet. Roy Jevard: Deler av miniseminaret bør være uten forskere til stede.
- Rådmannsforum ønsket et seminar. Det ble bekt på at STFK må sende ut en oversikt over
mulige tema, og opplegg for søknadsutvikling i forkant til kommunene, både for å få innspill
og for å lette valg av deltakere fra kommunene.
Vedtak:

Rådmannsforum ønsker at STFK inviterer til et miniseminar om prosjekter for regionale
forskningsmidler.
På forhånd sender STFK ut en oversikt over tema/opplegg.

RF 12/13

Årsmelding 2012

Orientering: - Daglig leder orienterte om utkast til årsmelding 2012, se presentasjon. Hovedsatsingsområdene i Utviklingsplanen disponerer årsmeldingen, slik at den kan være utgangspunkt for å
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utviklingsplan 2014. Samlet underforbruk er på ca 1 mill kr i 2012. Årsmeldingen legges
fram på neste møte i regionrådet. Ønsker innspill til tema eller ev. kommentarer før påske.
Fra møtet: - Ingen merknader
Vedtak:

RF 13/13

Rådmannsforum slutter seg til opplegg for årsmelding 2012.

Formen på møtene i rådmannsforum og i Trondheimsregionen-regionrådet

Orientering:-

Fra møtet: -

-

-

-

-

Vedtak:

RF 14/13

Knut Dukane innledet: Hva ønsker vi å få ut av møtene i rådmannsforum i en travel hverdag. Daglig leder viste til saksframstillingen og stilte spørsmål om det er ønske om å gi mer
rom for å diskutere aktuelle saker fra kommunene, som et kollegialt samråd.
Rådmannsforumsmøtene: Roy Jevard: Har vært med lenge: Utgangspunktet for opprinnelig
rådmannsforum var tjenestesamarbeid. I dag er vekten på næringsutvikling, arealbruk og
transport. Dette krever en balansert håndtering fra rådmennene mot det politiske.
Rådmannsforum: Bra å drøfte mandat og hensikt. Stor tilslutning til at dagens møteform er
god, relevante tema, god ledelse og vel organisert sekretariat. Rådmannsforum må ses som
et møte/arbeidsforum for å sette agendaen og forberede politisk arbeid, vi er et kraftfullt
organ med ressurser. De fire programområdene i utviklingsplanen er et bra utgangspunkt.
Det bør ikke bli for mye informasjon, fokus på beslutninger og virkemidler. Rådmannsforum
har innflytelse gjennom innspill til AU, og vedtak vi gjør i rådmannsforum skal gjennomføres
i egen kommune, dette gjør at rådmannsforum har innflytelse. Hvis det blir for mange vararepresentanter får møtene en annen setting.
Daglig leder: Drøfting i rådmannsforum har stor betydning for saker som legges fram for
AU. Dere er en avgjørende kanal for å realisere IKAP og SNP i kommunene.
Rådmannsforum: Bred enighet om at rådmannsforum er viktig som kollegium og er verdifullt som møtested. Det er ønskelig å gi bedre ramme i møtene for kollegial diskusjon og erfaringsutveksling om felles utfordringer. Å sette erfaringsutveksling på dagsorden i rådmannsforum kan gi mulighet for mer kollegialt samråd. Det som forener oss er jobbing for
regionens beste. Vi må kommunisere, bygge opp hverandre og bygge prosjekter.
Knut Dukane: Er agendaen for omfattende gitt dagens møtelengde? Rådmannsforum: Litt
ulike syn, på møtelengde, enighet om at det enkelte ganger kan være noe sosialt i tillegg,
eventuelt med spesielle tema.
Regionrådsmøtene: Rådmannsforum pekte på at regionrådsmøtene kan strammes opp.
Det oppfordres til at AU bør drøfte møteformen. Det er uheldig med mange forfall. Sakslista
bør legges opp slik at det blir attraktivt å være til stede møtet ut. Det er mange orienteringer som tar lang tid. Regionrådet er et viktig politisk forum, det bør gis mulighet for politiske
viljeserklæringer i større grad. Flere pekte på at rådmannsforum og regionrådet er konsensusorgan, og at dette preger møteformen, kanskje mer enn nødvendig. Det kan bli mer interessante møter dersom reelle saker/uenighet tas opp, i henhold til kommunikasjonsstrategien. Eksempler kan være ulik håndtering av IKAP i kommunene, miljøpakken og logistikkknutepunktet. Denne typen saker må forberedes godt, og vi må velge rett tidspunkt for å ta
opp slike tema. En mulighet er å la kommuner selv i større grad legger fram saker.

Erfaringsutveksling settes som tema på møtene i rådmannsforum.
Daglig leder legger fram en skisse til videreutvikling av møtene i rådmannsforum ut fra innspillene i møtet.
Det oppfordres til at AU drøfter møteformen for regionrådsmøtene.

IKAP-arbeidet

Orientering: - Esther Balvers orienterte. Planprogrammet er nå til behandling i alle kommunene. Det er
også drøftet i regionalt planforum, hvor det kom positive tilbakemeldinger. Det blir politisk
verksted i Rissa og Leksvik, og orientering på kommunestyremøte i Skaun. Det har vært møter med Miljøpakken om transportmodeller. Skjønnsmiddelprosjektene er også i gang, blant
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Fra møtet: -

-

Vedtak

RF 15/13

annet med kartlegging av dagens situasjon angående offentlige tilbud i kommunene. Møte
med Geografisk institutt om samarbeidsmuligheter ga få muligheter på kort sikt, men to
studenter i fysisk planlegging vil bli engasjert i sommerjobber .
Kjell Fosse: Bra at IKAP er tema på hvert møte i rådmannsforum, bør også ofte på dagsorden på regionrådsmøtet. Eierforholdet i regionrådet styrkes ved at IKAP tas opp. Roy Jevard: Også andre aktører enn ordfører og opposisjonsleder trenger informasjon om IKAP.
Ved rullering av KPA i kommunene bør tema og innhold følge IKAP. Kristian Rolstad: Prosesser for oppfølging av IKAP i KPA-arbeidet i egen kommune er viktig, samtidig som reelle
IKAP-diskusjoner i regionrådet kan bidra til å utvikle regionrådet.
Flere: Det betyr mye at Fylkesmannen legger stor vekt på IKAP. Kommunene trenger IKAP,
ellers fungerer ikke arealplanleggingen overfor fylkesmannen.
Flere: Administrasjonen prøver å følge opp IKAP, dette er mer varierende mht politiske vedtak. Viktig å spørre og drøfte: Hvordan er lojaliteten til IKAP i kommunene? Følger arealplanene IKAP-retningslinjene? IKAP er forpliktende, hvis IKAP tydeligere inngår som premiss
som skal følges i kommunene blir det engasjement. Vi må få til en god, men ikke unødig
provoserende diskusjon. Olaf Løberg: Det er motkrefter mot IKAP også i markedet. Trondheim må begrense næringsetableringer dersom IKAP skal fungere. Roy Jevard: Unikt og bra
at Trondheim nå deltar slik som nå, vi er i gang og dette er prosesser som vil ta tid.
Daglig leder: Planprogrammet blir sak på neste møte i regionrådet, vi bør da drøfte hvordan
få en god lojalitet til IKAP.

IKAP skal være fast programpost i rådmannsforums møter, gjerne med avgrensede tema.

Aktuelle saker i Strategisk næringsplan - handlingsplan 2013-14

Orientering: - Børge Beisvåg innledet. Oppfordret til at rådmannsforum gir innspill til gjennomføringen av
planen overfor næringsrådet. Det forutsettes at kommunene skal følge opp næringsplanen i
egen kommune.
- Ønsker å besøke alle kommunene nå, ha møter med rådmann og FoU-kontakt/næringsrådgiver for å drøfte videre arbeid med handlingsplanen, herunder om kommunene kan bidra
aktivt i prosjekt, eventuelt med frikjøpt ressurs. Også hvordan felles halvårlig samling skal
legges opp vil være tema. Prosjektleder tar kontakt om møtetidspunkt.
- Et felles prosjekt: Hvordan redusere saksbehandlingstid for plan- og byggesaker. Første fase
er å avdekke status. Næringslivet og fylkesmannen bør inviteres med.
- Et annet tema er å etablere tilpasset tilbud til arbeidsinnvandrere. Trondheimsregionen arbeider med et felles opplegg, hvor ulike statlige etater også bidrar. Ønskelig at rådmennene
informerer rette personer i egen kommune om dette for at tilbudet skal bli kjent for målgruppen. Bedre tilbud for språkopplæring til familiene kan være neste skritt. Partner/ektefelle får ikke støtte til norskopplæring selv om de er meldt arbeidsledig, hvis de er fra
EU/EØS-land.
Fra møtet: - Angående saksbehandlingstid: Olaf Løberg: Også ønskelig å kartlegge kapasitet. Roy Jevard:
Hvordan kan vi gjøre kundene til våre saksbehandlere?. Små aktører lager ofte for dårlige
søknader, dette sinker saksbehandlingen. Knut Dukane: Tilslutning til totrinnsrakett.
Vedtak:

RF 16/13

Saken tas til orientering. Velferdsteknologi settes som sak på neste RF.

Innspill til felles kommunestyremøte 31.05.2013

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om programopplegg. Dette avklares nå videre med NTNU/SINTEF.
Det blir en plenumssamling før lunsj og gruppebesøk til ulike enheter i NTNU etter lunsj. Forutsetter at rådmannsforums tidligere anbefaling om å splitte kommunegruppene til de ulike bedriftsbesøkene står ved lag. Dette ble bekreftet. FoU-kontaktene og informasjonsmedarbeiderne inviteres til kommunesamlingen.
Vedtak:

Saken tas til etterretning.
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RF 17/13

Kampanje for Trondheimsregionen høsten 2013, i henhold til utviklingsplanen

Orientering: - Hans Kringstad orienterte om utgangspunktet i vedtatt kommunikasjonsplattform og utviklingsplan. Røe kommunikasjon har utarbeidet et forslag til opplegg, se presentasjon. Det er
flere tema som bør drøftes: Hva er budskapet? Hvem er målgruppe? Hvor spiss/bred skal
kampanjen være? Mange eller få partnere? Hvor viktig er det at Trondheimsregionen som
organ skal være synlig? Hvilke kanaler bør vi benytte? Finnes det målbare resultater fra slike kampanjer?
Fra møtet: - Olaf Løberg: Regler for offentlige anskaffelser må følges i dette arbeidet. Det må først avklares hvem som er målgruppe og hva som skal oppnås. Stein A Ytterdahl: Skal kampanjen
være nasjonal eller også internasjonal? Hans Kringstad: Valg av samarbeidspartnere vil ha
betydning for målgruppevalg. Det å spisse er trolig mest effektivt, det brede er mest fristende i en tidlig fase. Daglig leder tar opp saken i AU, anbefaler at det gjøres avtale om en
forstudie. Rådmannsforum vil bli invitert til å gi flere innspill senere.
Vedtak:

RF 18/13

Rådmannsforum tar saken til orientering. Rådmannsforum ønsker å være aktiv videre prosessen.

Orienteringer

Orientering: - Daglig leder orienterte:
- Videregående skole: STFK tok i siste møte opp av vi bør ha en drøfting om videregående
opplæring i rådmannsforum. Etter ønske fra STFK utsettes saken til neste møte.
- E6 Trondheim-Stjørdal: Saken ble drøftet i siste rådmannsforum, og Johan Arnt Elverum etterspurte saken i siste møte i Trondheimsregionen-regionrådet. Saken vil bli drøftet videre i
kommende AU-møte.

RF 19/13

Aktuelle saker til neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet

Orientering: - Aktuelt møtested er primært Skaun, eventuelt Rissa. Vil avklare dette.
Ut over saker foran er følgende aktuell:
- Samarbeidsavtale HiST-Siemens – usikkert om dette er aktuelt, blir presentert på Norskehavskonferansen.
- Bru Trondheimfjorden – heller på møte i Rissa, et møte på Fosen i juni kan være greit.
- STFK: Framtidsmuligheter i kollektivtrafikken – befolkningsutvikling og langsiktig transport
er drøftet med STFK, bør tas opp.
- Folkehelseprosjekt Malvik – Etter presentasjon i Trondheimsregionen-regionrådet bør det
legges opp til konkret oppfølging i rådmannsforum.
- Stjørdals arbeid med velferdsteknologi – avklares med Stjørdal

RF 20/13

Eventuelt

Fra møtet: - Formen på referatene fra rådmannsforum ble drøftet. Konklusjonen ble at dagens form videreføres.

Knut Dukane
leder rådmannsforum
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Jon Hoem
daglig leder

Side 4 av 4

