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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 14.01.2014 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 14/1134-2 Dato: 17. januar 2014  
 

Sted: Fylkeshuset, 5. etg: Møterom Kvarts 

Tidsrom: Onsdag 14. januar 2014 kl 1400-1700 

Til stede: Kjell Fosse, Kristian Rolstad fra sak 5/14, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Roy Jevard, Sigve 
Laugsand for Kathrine Lereggen, Grethe Metliaas, Knut Dukane, Geir Arne Nyeng for Vigdis Bo-
lås, Kai Terje Dretvik, Odd Inge Mjøen, Bård Eidet, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Tore Lang-
myhr (sak 1-3), Brita Aasprang (sak 1-4), Sigmund Knutsen.  

Forfall: Olaf Løberg  
 

  Knut Dukane ønsket velkommen og ledet møtet. Ingen merknader til innkalling/saksliste. 

  Ny daglig leder Bård Eidet ble ønsket velkommen og presentert.   

  Knut Dukane takket avtroppende daglig leder Jon Hoem for god innsats og godt samarbeid.  

RF 01/14 Referat fra møte 06.11.2013 

Vedtak: Referat/protokoll rådmannsforum 6.11.2013 godkjent. 

 

RF 02/14 Bedriftsregisteret, presentasjon  

Orientering: Prosjektleder Ester Balvers orienterte, se presentasjon. Vi har nå fått opp et bra bedriftsregis-
ter for hele regionen, basert på SSBs bedrifts- og foretaksregister. Det inneholder alle bedrifter 
med 10-12 ansatte eller mer. Kommunene har bidratt med kvalitetsforbedring av dataene, nå 
er registeret på et nivå som gir mulighet til ulik anvendelse. Det er et viktig grunnlag for IKAP-
arbeidet, men er også nyttig for hver enkelt kommune. Inneholder bedriftens adresse, koordi-
nater, grunnkrets, antall ansatte med ulik tilknytning, næringskoder (NACE2007), organisa-
sjonsform. Har også ansattedata: Org.nr til bedriften, bostedskommune og grunnkrets med 
mer. Dataen benyttes i reisekonsekvensberegninger, næringsarealanalyser, handelsanalyser, 
lokalsenteranalyser, pendlingsanalyser. Utkast IKAP kommer til politisk drøfting i mars/april.  

Fra møtet: Det ble ytret ønske om en rapport med data fra hver kommune, gjerne med endringer i inn- og 
utpendling. Kommuneplanlegger i alle kommunene har tilgang til databasen. Utvalgte tall kan 
tas ut og sendes kommunene. Bedriftsregisteret bør presenteres i Næringsrådet og i Finans-og 
næringskomiteen i TK. Næringsgruppeinndeling er en generell utfordring.  

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

RF 03/14 Miljøpakken, handlingsprogram trinn 2 – høring 

Orientering: Tore Langmyhr orienterte. Revidert bompengesystem blir etablert mars/april 2014. Det er ut-
arbeidet et forslag til 4-årig handlingsprogram for Miljøpakken 2014-17 (23) som er oversendt 
kommunene til høring, med frist 25.01.14. Det ble gjennomført informasjonsmøte 07.12.14. 
Behandling i bystyret og fylkestinget i februar. Inntektene dobles med nytt bomsystem. Beløn-
ningsavtalen gjelder tom 2016. Totalt er rammen ca 1 mrd per år i handlingsplanperioden. De 
nye bymiljøavtalene vil bli avklart i 2014. Mye vil bli gjort i Miljøpakken framover, blant annet: 
E6-sør til Jaktøyen ferdig 2017-18. Sammenhengende sykkelrute Klett- Midtbyen blir ferdig 
2015. Kollektivsatsing i alle kommunene innebærer driftstilskudd på 100 mill kr/år, i tillegg fi-
nansieres innfartsparkering i nabokommunene, holdeplassutbedring med mer. 
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Fra møtet: Melhus skal behandle i kommunestyret 28.1. Behov for et p-hus i Melhus tilknyttet jernbanen 
(flytoget). 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

RF 04/14 Strategiske avklaringer for mulige sentralt initierte kommunestrukturprosesser? 

Orientering: Knut Dukane innledet. Kommunestruktur er et tema som nå er satt tydeligere på dagsorden av 
Solberg-regjeringen. Dette er et eventuelt tema for våre politiske styringsorgan. Temaet aktua-
liseres konkret ut fra at Sør- og Nord-Trøndelag fylker har signalisert prosesser for å utrede et 
felles fylke. Ønskelig å lufte synspunkt på mulige tilnærmingsmåter for dette temaet med råd-
mannsforum. KS har satt ned et utvalg for å se på videre arbeid i kommunene. 

Fra møtet: Morten Wolden: Trondheim kommune har hatt interpellasjon i bystyret om mulige oppgaver 
som kommunen kan overta fra staten: Trondheim kommune ønsker å avvente. Roy Jevard: Po-
litikerne i Melhus vil sondere med nabokommunene. Regjeringen ser på kommunene nå, vil ha 
robuste kommuner, ikke regionnivået nå.  Prosessene vil ta tid. Odd Inge Mjøen: STFK vedtok 
ifm strategiplanen i okt. 2013 å utrede et større folkevalgt regionalt nivå. Ønske om en større 
region inkl Nord-Møre. Viktig nå å se på oppgaver som kan overføres fra staten til regionalt 
nivå, og hva som kan overføres fra fylkeskommunene til kommunene. NTFK fattet vedtak i de-
sember om å starte en utredningsprosess vedrørende fylkessammenslåing. Det blir feil å starte 
med å drøfte lokalisering, bør heller se på oppgavene og hvor de best kan løses, gitt ulike 
kommunestørrelser. Neppe noen rask prosess. Vil se på oppgaver som kommunene kan over-
ta, eks tannhelse. STFK vil behandle sak om videre prosess i vår. Kjell Fosse: Værnesregionen 
har startet vurdering av kommunestruktur – som største kommune har Stjørdal ligger lavt, dis-
kusjonen er i gang i kommunene. Vil være proaktiv dersom det blir fart i prosessen. Geir Arne 
Nyeng: Rissa diskuterer dette. Enstemmig vedtak i formannskapet å utrede mulig sammenslå-
ing med Åfjord og Leksvik. Alle kommunene skal nå vurdere om de vil utrede en storkommune 
på Fosen. Kai Terje Dretvik: Leksvik har strategidiskusjon i formannskapet 16.1.2014 Starter 
drøfting nå, ulike muligheter vurderes. Grethe Metliaas: Liten aktivitet i Orkdalsregionen, 
kommunene er avventende. Klokt å avvente i Trondheimsregionen også, bør se an hva fylkes-
kommunen gjør. Knut Dukane: Midtre Gauldal drøftet formannskapet spørsmålet 13.1., ingen 
klare konklusjoner. Trondheimsregionen bør se an hva kommunestyrene gjør framover. Jon 
Hoem: Politisk leder har anmodet om en drøfting i AU. Klokt å se an prosess i fylkeskommune-
ne, skal vi være proaktiv nå, bør det ev være i forhold til endring av ansvarsområder og hva 
dette i så fall kan implisere.  

Vedtak: Rådmannsforum anbefaler å avvente å igangsette en prosess vedrørende kommunestruktur i 
Trondheimsregionen nå. 

__________________________________________________________________________________ 

RF 05/14 Flere næringssaker inn i regionrådet?  
Orientering: Daglig leder: Det er uttrykt at det har blitt mye samferdsel og færre næringssaker i regionrådet 

– informasjon fra næringsplanen er drøftet tidligere i rådmannsforum, det har vært ulike syn 
på om det skal refereres regelmessig fra næringsrådet.  

Fra møtet: Morten Wolden: Næringsrådet bør primært ivareta å løfte saker inn i regionrådsmøtene, leder 
i næringsrådet kan gjøre dette regelmessig. Roy Jevard: Regionrådet bør sette næringssaker på 
dagsorden som fast tema. Jon Hoem: Vi har prøvd generell orientering i regionrådet, erfaring-
ene tilsier at vi bør presentere mer konkrete saker. Bør det orienteres mer om saker fra Næ-
ringsrådet i Rådmannsforum? Børge Beisvåg: Dette er tosidig, næringsrådet har uttrykt ønske 
om å komme tettere på transportsaker. Vi bør også unngå at næringssakene alltid kommer sist 
i møtet.  

Vedtak: Rådmannsforum anser det som viktig at næringssaker blir prioritert som tema i Trondheims-
regionen-regionrådet, og vil bidra til at aktuelle tema legges fram. Næringsrådet oppfordres 
til å melde saker til rådmannsforum og regionrådet. 
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RF 06/14 Presentasjon av Kommersialisering av teknologi 

Orientering: Børge Beisvåg orienterte. Trondheimsregionen velger nå ”kommersialisering av teknologi” som 
satsingsområde etter at SINTEF har gjennomført en omfattende analyse av nasjonale og inter-
nasjonale kunnskapsnav, på oppdrag fra Næringsrådet. Det arbeides med en kortversjon av 
rapporten. Det inviteres til åpent møte 04.02.2014 for å forankre innholdet i rapporten. Næ-
ringsrådet foreslår at SINTEF orienterer i regionrådets møte 14.2.2014. Viktig at suksesshistori-
ene formidles for å skape forankring. En rekke tiltak som er foreslått bør drøftes. Kommersiali-
sering av teknologi innen alle bransjer er et fortrinn i vår region, ikke spesifikk satsing i enkelt-
bransjer. SIVA har mange virkemidler som bør utnyttes. 

Fra møtet: Stein Ytterdahl: Viktig at bedriftene i næringslivet forstår at de inngår i denne satsingen og at 
de engasjerer seg. Det er fornuftig å unngå enkeltnæringer kommersialisering av teknologi 
favner alle bransjer, det er vårt store fortrinn. Roy Jevard: Dette er vi best på, og det er en 
konkretisering av strategisk næringsplan. Morten Wolden: Vårt fortrinn er ikke f eks olje/gass, 
men kunnskapsmiljø i bredden som gir mulighet for kommersialisering av all teknologi. Nær-
ingslivet (både finans og teknologi) har deltatt i prosessen og støtter konklusjonene, men må 
dette må også forankres i FoU-miljøene. Odd Inge Mjøen: Dette er riktig tenkt, men det må ut i 
bedriftene. Jon Hoem: Kommunikasjonskampanjen kan brukes til å styrke framsnakking og 
formidling. Kampanjen og satsingen passer sammen og forsterker hverandre.        

Vedtak: Rådmannsforum støtter kommersialisering av teknologi som satsingsområde for næringsar-
beidet i Trondheimsregionen. Det tilrettelegges for å få effekt av dette i kommunene. 

 

RF 07/14 Utviklingsprogrammet for byregioner som regional vekstkraft 

Orientering: Daglig leder orienterte: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut inntil 27 
millioner kroner til et utviklingsprogram for byregioner. Programmet skal bidra til økt kunnskap 
om samspill mellom by og omland og styrke disse områdenes regionale vekstkraft, med sikte 
på utvikling i regionen som helhet. Nettverksarbeid er sentralt i programmet, og er en forut-
setning for å motta tilskudd. Departementet har endret virkeområde for dette programmet slik 
at det også er aktuelt for storbyer. Det vurderes å klargjøre en mulig søknad fra Trondheimsre-
gionen til fristen. 31.01.2014. Programmet er inndelt i to faser: Fase 1 for etablering og konso-
lidering internt, som det kan søkes på nå i 2014, og fase 2, tre år fra 2015, hvor det skal utar-
beides konkrete strategier og tiltak på tema prioritert i fase 1. Jeg mener at det som skal gjøres 
i fase 1 langt på veg er gjennomført hos oss. Herunder at det skal velges konkrete saksområder 
for fase 2. Næringsplanen og IKAP avklarer dette ganske grundig – vi bør ikke sette i gang pro-
sesser som reverserer og utfordrer det vi har avklart. Kunne det være en mulighet at vi i søk-
naden utdyper at Trondheimsregionen langt på veg har fase 1 på plass, og at vi tilbyr oss å 
være ”pilot” for fase 2 allerede i 2014, slik at prosjektet kan ha et erfaringsgrunnlag for de øv-
rige til 2015. Ønsker synspunkt på dette før vi går videre.  

 Fra møtet: Rådmannsforum støttet at fase 2 er mer aktuelt. Søknad legges fram til vedtak i regionrådet.  

Vedtak: Rådmannsforum går inn for at Trondheimsregionen søker KDM om midler i 2014 til oppstart 
av et pilotprosjekt for fase 2. 

 

RF 08/14 Samferdselspolitisk fundament, aktuelle innspill fra kommunene 

Orientering: Daglig leder orienterte. Forslag til samferdselspolitisk fundament er berabeidet etter drøfting-
ene i Trondheimsregionen-regionrådet på Størenmøtet. Det er også foretatt en omredigering 
for å tydeliggjøre våre konkrete krav – i egen tekstboks med påskrift ”KRAV”. Viktig at kravene 
tydeliggjøres. 

 Forslaget er oversendt kommunene, med forbehold om å ettersende evt endringer etter AU-
møtet 29.01. Det er viktig at vi alle bidrar til kommunale prosesser som kan gi konsensus i re-
gionrådet 14.02.2014. Da bør vi ha fokus på at vi fastholder at det som faktisk står som krav – 
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og som vi isolert er enig i – kan stå. selv om noen må akseptere at andre prosjekt – som det 
ikke kan oppnås full enighet om – ikke kommer med.  

Fra møtet: Kjell Fosse: Bra presentasjon. Stjørdal vil lage en politisk sak, savner 4-felts veg Trondheim-
Stjørdal. Kristian Rolstad: Malvik ønsker utbygging til 4-feltsveg så snart som mulig. Kommer et 
vedtak fra formannskapet om dette. Roy Jevard: E6-sør må prioriteres, men ser ikke konflikt 
med Stjørdal-Trondheim dersom det blir bompengefinansiering. Odd Inge Mjøen: Den politiske 
holdning i fylkestinget er at det vil være uheldig om 4-felts veg kommer før utvikling av dob-
beltspor for jernbanen Trondheim-Stjørdal. STFK er godt samkjørt med Trondheim kommune i 
denne saken. Morten Wolden: Godt dokument, det viser at vi er gode til å samarbeide i regio-
nen. Vi må lykkes med å få mer trafikk over på jernbane. Jon Hoem: I følge ny analyse fra NSB 
er det er mye større potensial for vekst i jernbane i Trondheimsregionen enn i andre byregio-
ner. I dokumentet kreves det at kapasitetsforbedring jernbane bør komme før større vegut-
bygging, bare ved innføring av nye elektriske togsett blir kapasiteten på tog fordoblet. Sigmund 
Knutsen: I møte fredag 10.1.2014 mellom den politiske ledelsen i fylkeskommunen og Jernba-
neverket, NSB, Statens vegvesen, Elbanen, AtB og Trondheim kommune ble konklusjonen en 
klar politisk prioritering av jernbanen før bygging av 4-felts veg. Det må vektlegges at vekst i 
bil- og busstrafikk til Trondheim sentrum har klare begrensninger, og at det vil være nødvendig 
at jernbanen tar mye av veksten framover. Børge Beisvåg: Næringsrådet ønsker å uttale seg til 
samferdselspolitisk fundament. Stein Ytterdahl: Vi bør være forsiktig med uttalelser fra under-
organ. Jon Hoem: I denne saken er det viktig å finne formuleringer som kan samle oss. Ønskelig 
at kommunene ikke vedtar noe som hindrer konsensus. AU innstiller til regionrådet, innspill fra 
kommunene vil følge med.    

Vedtak: Rådmannsforum slutter seg til framlagt utkast til samferdselspolitisk fundament.  

 

RF 09/14 Logistikknutepunkt – Trondheimsregionens utgangspunkt 

Orientering: Daglig leder orienterte. Det er spilt inn at det kanskje kan være hensiktsmessig at Trondheims-
regionen avklarer ”hva vi faktisk er enig om”. Også en tydeligere avklaring av hva som er 
Trondheimsregionens mål for en ny godsterminal kan være nyttig som innspill til det regionale 
prosjektet. Det er også en mulighet å øke kunnskapsgrunnlaget gjennom orientering om konk-
rete eksempler på forskjellige typer logistikknutepunkt/godsterminaler. 

Fra møtet: Odd Inge Mjøen: Felles synspunkter fra Trondheimsregionen vil være en fordel. STFK arbeider 
nå med analysen, etter hvert vil det blir en vurdering av alternativer sammen med kommune-
ne. Trondheimsregionen bør ha temaet jevnlig på dagsorden. STFK vektlegger god prosess, vil 
ikke bli en omfattende analyse, men noen tall i analysen må oppdateres. Har god kontakt med 
det nasjonale prosjektet. Roy Jevard: Melhus vil forholde seg til fylkeskommunens prosess. Er 
forberedt til å gå i prosess sammen med Trondheim dersom lokalisering blir sør for Trondheim. 
Jon Hoem: Styringsgruppemøtet i dag vektla god framdrift. NHO og Trondheim havn deltar. 
Nytt møte i styringsgruppa tidlig i mars. IKAP deltar i prosjektgruppa. Kristian Rolstad: Bør 
komme fram til felles holdning, slik at ikke sentrale myndigheter tar beslutningen for oss. Også 
viktig å ha nok langsiktighet som grunnlag. Jon Hoem: AU vil vurdere om dette bør opp som sak 
i regionrådsmøtet. Rådmannsforum tilrådde å ikke starte prosesser i Trondheimsregionen før 
det regionale prosjektet er kommet videre med grunnlagsmaterialet. 

Vedtak: Rådmannsforum tilrår at det avventes å kjøre egne prosesser i Trondheimsregionen. En ori-
entering om andre godsknutepunkt i tilknytning til neste regionrådsmøte bør vurderes.  

 

RF 10/14 Skisse til videreutvikling av møtene i rådmannsforum (Utsatt fra tidligere møter) 

Orientering: I rådmannsforum i mars ble det vedtatt at daglig leder legger fram en skisse til videreutvikling 
av møtene i forumet. Utgangspunktet var at rådmannsforum skal være et møte/arbeidsforum 
for å sette agendaen og forberede politisk arbeid. Rådmannsforum skal også være en kanal for 
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å realisere/videreføre viktige saker som IKAP og SNP i kommunene. Daglig leder la fram skisse 
til foreslått opplegg for møtene. 

 Fra møtet: Rådmannsforum ga tilslutning til skissen. 
 

Vedtak: Rådmannsforum-møtene tilrettelegges med følgende hensikt/opplegg: 
- Rådmannsforum skal være et arbeidsforum for å sette agendaen og forberede politisk ar-

beid med aktuelle saker 
- Rådmannsforum skal ivareta iverksetting/videreføring av viktige saker og interkommuna-

le politiske vedtak i kommunene 
- Rådmannsforum skal også være et forum for kollegial diskusjon og erfaringsutveksling: 

o Daglig leder i Trondheimsregionen sender ut forespørsel om drøftings-
/erfaringssaker til dagsorden ca en uke før møteinnkalling utsendes. 

o Det settes opp en ”Åpen post” på agendaen i hvert møte hvor aktuelle saker kan tas 
opp ad hoc.  

o Erfaringsutveksling inntas i referatet bare dersom det er enighet om at dette er øns-
kelig. 

o Ett møte i året gjennomføres som kveldsmøte med påfølgende sosialt sam-
vær/middag.  

 

RF 11/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet, 14.02.2014 

Orientering: Møtet avholdes i Melhus kommune.   

 I tillegg til saker foran er følgende tema meldt inn: 

- Rita Ottervik tok opp i siste møte i Trondheimsregionen-regionrådet at det kan være fornuf-
tig å diskutere helhet for bompenger og gjensidige rabattordninger i neste møte. Evt et po-
litisk innlegg.  

Fra møtet: Bompenger bør tas opp med innledning fra politiker(e). Etikk ble drøftet som mulig felles tema. 
Rådmannsforum anså at KS og andre ivaretar dette, og at Trondheimsregionen fastholder 
næring og samferdsel som prioriterte tema. 

 

RF 1214 Orienteringer 

Fra møtet: - Tiltredelse daglig leder  
Bård Eidet tiltrer som daglig leder 01.02.2014 Fordi forberedelse til møtet i regionrådet 
15.02 gjennomføres før dette, er det fastsatt at Jon Hoem tar ansvaret for forberedelse og 
gjennomføring av dette møtet. Det blir en overlappsperiode fram til 01.03.2014. 

- Børge Beisvåg går til stilling i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. 
Han tiltrer stillingen som næringspolitisk leder, med oppstart i løpet av våren. Prosess for 
rekruttering av prosjektlederstilling næringsplan er under oppstart. 

- Bård Eidet nevnte at ordfører Trondheim arbeider med å få næringsministeren til Trond-
heim.  

 

RF 13/14 Åpen post 

Fra møtet: Ingen saker 

 

 

Knut Dukane  Jon Hoem 
leder rådmannsforum daglig leder  


