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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 21.05.2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 14/1134- Dato:22. mai 2014  
 

Sted: Fylkeshuset, 5. etg: Fylkesutvalgssalen 

Tidsrom: Onsdag 21. mai 2014 kl 1300-1600 

Til stede: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Morten Wolden, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Knut Dukane, Olaf 
Løberg, Knut Aspås, Stein A Ytterdahl, Geir Are Nyeng, Bård Eidet, Esther Balvers, Brita 
Aasprang, Sigmund Knutsen, Hans Kringstad.  

Forfall: Odd Inge Mjøen, Grethe Metliaas, Vigdis Bolås, Kai Terje Dretvik 
 

    

RF 22/14 Referat fra møte 19.03.2014 
Vedtak: Referat rådmannsforum 19.03.2014 godkjent. 

 
RF 23/14 Planlegging av felles samling for Formannskapene 21.22. august 

Fra møtet:  Sak 23 og 24 ble diskutert under ett. 
Stortingsbehandlingen 19. juni vil gi avklaringer og kanskje endre bildet, kan være lurt å avven-
te det. Det er først og fremst kommunene som må være arena for den kunnskapsbaserte de-
batten som nå må komme.  
Enighet om at det er ingen grunn til å ha noen presentasjon av Ekspertutvalgets rapport i sam-
lingen for Formannskapene, mer fruktbart å invitere Fylkesmannen til å orientere om sin pro-
sess. 
Trondheimsregionen er et interessesamarbeid, ikke en mulig forløper for ny kommunestruk-
tur. Bruk det felles møtet med Formannskapene til å styrke merkevaren og det vi lykkes med.  
Konklusjon: AU må ta stilling til om kommunereform skal være tema på samlingen med For-
mannskapene. Andre aktuelle tema er IKAP, scenarier for næringsutvikling/ framtidsbilder for 
Trondheimsregionen, Trondheimsregionen 2040, verdiskapingsindikatorer. 
 

Vedtak: Innspill fra møtet blir tatt med i den videre planleggingen av samlingen..  

 
RF24/14 Videre arbeid med kommunereformen 

 

Vedtak: Daglig leder jobber videre med de innspillene som kom i møtet. 

 

 
RF 25/14 Trondheimsregionen 2040 

Orientering: Jon Hoem og Brita Aasprang orienterte. Fylkeskommunale og statlige behov ikke tatt med, 
bare kommunal tjenesteyting. 

Fra møtet: Regjeringen har nedjustert innvandringsveksten, viktig å ta med.  
Bør tenke befolkning og ikke juridiske enheter – videregående skoler bør være med. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
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__________________________________________________________________________________ 
RF 26/14 IKAP 2 / nytt Logistikkutepunkt. 

Orientering: Esther Balvers orienterte. 

Fra møtet: Innspill om forklaring av / endringer av fagterminologi. 
Debatt om næringsområder bør nevnes eventuelt være et eget punkt, eller om det kun er ret-
ningslinjer som skal være med. 
Det savnes et punkt om erstatning av jordbruksarealer.  
Den foreslåtte organiseringen fra Jernbaneverket av arbeidet med logistikkutepunkt må end-
res. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

RF 27/14 Verdiskapingsanalyser for storbyregionene 
Orientering: Birger Elvestad innledet. Er det noe som overrasker dere, og som må utdypes? Tar gjerne reak-

sjoner også etter møtet 

Fra møtet:  Til dels overraskende konklusjoner sammenlignet med andre undersøkelser.  
Det avklares hvilken arena rapportforfatteren skal inviteres til for å presentere rapporten. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 
RF 28/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 20.06.2014 

   

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 
RF 21/14 Orienteringer  

- Rådmannsforum i august flyttes ikke 

- Oppfølging av sak om interkommunalt samarbeid om idrettsanlegg: Vi kobles oss opp mot 
igangsatt arbeid fra fylkeskommunens side, blir invitert inn i et senere rådmansnforum. 

- Ansettelse næringsrådgiver: Skjer i uke 22 eller 23. Gode kandidater. 

- Living in Trondheim Region: Samarbeidet med Trondheim kommune om informasjonstil-
bud til arbeidsinnvandrere gjennom Flerkulturelt informasjons- og dialogsenter er avsluttet, 
arbeidet videreføres gjennom Living in Trondheim Region og kurstilbud i påvente av at 
Næringsforeningen jobber med å få på plass et nytt tilbud 

- Omdømmekampanjen: Kommer tilbake med et forslag på høsten 

 

 
RF 30/14 Åpen post 

Ingen saker. 
 

Knut Dukane  Bård Eidet 
leder rådmannsforum daglig leder  


