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Notatet beskriver hvordan fylkeskommunen, fylkesmannen og KS kan innrette og samordne sin 

innsats og strategi knyttet til forskning, utvikling og innovasjon i offentlig sektor i Trøndelag.   

Organisering og mandat for arbeidet i Trøndelag 
Våren 2017 tok KS et initiativ til at representanter på strategisk nivå, fra hver av de tre 

organisasjonene, begynte å se på et mere formalisert samarbeid. Målet har vært å bidra til gjensidig 

utveksling av erfaringer fra tidligere år, få opp et kunnskapsgrunnlag, utveksling av relevant 

informasjon og pågående tiltak og som grunnlag for å diskutere hvordan disse instansene kan 

innrette og samordne sin innsats og strategi knyttet til Forskning, utvikling og innovasjon i 

kommunene i Trøndelag. 

Organisering: 

En styringsgruppe er etablert for å samordne innsats og strategi knyttet til Forskning, utvikling og 

innovasjon i offentlig sektor i Trøndelag. 

Styringsgruppas mandat:   

- Oppfølging av Forsknings- og utviklingsstrategi for Trøndelag, fylkets strategi for området 

2016-2020 her 

- Samordne innsats og strategi knyttet til forskning, utvikling og innovasjon i offentlig sektor i 

Trøndelag.  

- Bidra til å samle, samordne og dele kunnskapsgrunnlag.  

- Drøfte, forankre og iverksette strategier og tiltak for å legge til rette for innovasjon og 

forskning i offentlig sektor i Trøndelag, herunder gjensidig informasjon og bruk av 

virkemidler. 

Styringsgruppen består av:  

- 2 representanter fra KS, Annikken Kjær Haraldsen og Marit Moe - leder 

- 2 representanter fra Fylkeskommunen, Kirsten Ingjerd Værdal og Knut Aspås 

- 2 representanter fra Fylkesmannen, Trude Mathisen, Mari Mogstad og Øystein Johannessen 

- 1 representant fra kommunedirektørutvalget i KS Trøndelag, Morten Wolden 

Et arbeidsutvalg forbereder møter og saker til styringsgruppa. Arbeidsutvalget består av 

- Fylkeskommunen, Mari Grut – sekretær, Arild Egge, Frank Sandnes og Ida Valsø 

- KS, Eva Lauglo og Marit Moe 

- Fylkesmannen, Trude Mathisen 

Fylkeskommunen stiller med administrativ ressurs for arbeidsutvalget. 

Gjennomførte tiltak, forankret i styringsgruppen: 

Styringsgruppa har hatt møter 31. august 2017, 23. mars 2018, 18. april 2018, 18. juni 2018, 2. 

november 2018, 12. mars 2019 og 29. mai 2019, 18. november 2019, 12. mars 2020. 

- Utviklet en egen kompetansemeglerordning også for kommunene – Distriktsforsk kommune. 

Ordningen kom på plass våren 2019, etter at fylkeskommunen bevilget 3.4 mill. kroner til 

ordningen. Ordningen holder nå på å bli kjent, flere søknader er behandlet og er flere er på 

gang. Ordningen vil bli sett i sammenheng med Regionalt ForskningsFond Trøndelag, som er 

en ny fondsregion fra 1.1.2020 (tidligere Midt-Norge).  

- Styringsgruppen rettet en sak til rådmannsutvalget i KS Trøndelag, september 2018, om å 

forespørre kommunene om å opprette Forsknings- utviklings- og innovasjonskontakter (FoUI-

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/8ac1e0a11e3942b897dd2d79ef98e7b0/fou-strategi-for-trondelag-2016-enkeltsider.pdf
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kontakter), i kommunene. Dette fikk tilslutning og i dag har omlagt 30 kommuner en kontakt. 

Noen kontakter har ansvaret for flere kommuner. 

- Egne treffpunkt for FoUI-kontakter. Ett møte, sammen med Trønder-nettet 

(innovasjonsselskapene i Trøndelag), Stiklestad 2019. Eget arrangement ved InnoCamp 

Steinkjer ifb med forsknings- og innovasjonsverksted. Skype-møte med FoUI-kontaker 28. 

februar. Det er opprettet en lukket fb-gruppe der kontaktene og partene er medlemmer. 

- Forsknings- og innovasjonsverksted for offentlig sektor i Trøndelag, august 2019.  

Oversikt over kontaktene, se eget vedlegg: 

Forslag nye tiltak/underveis: 

- Kompetansenettverk innovative og bærekraftige bygg og idrettsanlegg. Oppfølging fra 

forsknings- og innovasjonsverkstedet i august 2019. Opprinnelig oppstart 18. mars 2020, 10 

kommuner deltar. Pga korona, utsatt på ubestemt tid. 

- To møteplasser i året for FoUI-kontaktene. Dialog med kommunene om behovet (fikk 

tilbakemeldinger i skype-møte av 28. februar 2020). Webinar, dialogmøte om virkemidler i 

juni 2020. «Skrivekurs» - webinar i august. Neste treff for kontaktene er under 

erfaringskonferanse 30. september og 1. oktober 2020. 

- Erfarings/spredningskonferanse 30. september og 1. oktober 2020, Ørlandet. Kommuner 

v/FoUI-kontakter og andre, innovasjonsselskapene, kunnskapsmiljøene og partnerskapet. 

Bl.a. spre erfaringene fra Universitetskommunesamarbeidet og andre modeller for 

samarbeid mellom Utdannings-, og forskningsmiljøene og kommunal sektor.  

- Støtte opp under arbeidet med satsingen «kapasitetsløft for innovasjon i offentlig sektor» 
NTNU samfunnsforskning. 

- Ett årlig treff mellom kommunene og Nord universitet og mellom kommunene og NTNU? 
- Ett årlig samarbeidsmøte mellom partnerskapet her, universitetene, Forskningsrådet, 

helseforetak, NAV, IN, andre….? 
- Politisk innovasjon, noe spesielt tiltak for folkevalgte i kommuner og fylkeskommune? Jfr 

resultatene fra KS innovasjonsbarometer, februar 2020. Se her 
- Arbeide for at forskning og innovasjon i offentlig sektor, for en gjennomgående og sentral 

plass i det pågående kommunedialogarbeidet mellom fylkesmannen, fylkeskommunen og KS. 
- Være aktive deltakere i revidering/ny strategi med fokus på FoUI i offentlig sektor. 

 
 

Overordna føringer for arbeidet 

- Kommunedialogen i Trøndelag, Fylkesmannen, fylkeskommunen og KS, se vedlegg. 

- Trøndelagsplanen 2019-2030 her  

- Forsknings- og utviklingsstrategi for Trøndelag her 

- Se for øvrig hjemmesidene til Fylkesmannen, Trøndelag fylkeskommune, KS, Innovasjon 

Norge, Forskningsrådet, Leverandørutviklingsprogrammet. 

 

Bakgrunn 
I begge de to tidligere fylkene (Sør- og Nord-Trøndelag) har en hatt ulike former for samarbeid, 

strategier og partnerskap knyttet til forskning, utvikling og innovasjon. Innenfor Digitalisering, 

innkjøp, regionalt utviklingsprogram - RUP-partnerskapet, forskningskopling og samarbeid knyttet til 

virkemidler. Fylkesmannen, Fylkeskommunen og KS i Trøndelag har gjennom de siste drøye to årene 

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/innovasjonsbarometeret-for-kommunal-sektor/politisk-innovasjonsbarometer-2020/
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/f267b3c304ea4c3d8881f7b489a5efa4/trondelagsplanen_2019-2030.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/8ac1e0a11e3942b897dd2d79ef98e7b0/fou-strategi-for-trondelag-2016-enkeltsider.pdf
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brukt tid på å få en felles forståelse av hva vi kan bidra med, når det gjelder å mobilisere offentlig 

sektor til forskning og innovasjon. Kommunene selv mener at det er et behov for bl.a. å styrke 

kommunenes innovasjonskraft og FoU-kompetanse. Med mer kompliserte oppgaver og økende 

behov i sektoren om å jobbe smartere og mer effektivt, er det viktig at kommunene får tid og 

mulighet til å ta en mer aktiv rolle i FoU-arbeidet.  

 

I Trøndelag har vi hatt og har store strukturelle endringer som påvirker offentlig sektor og dens evner 

og muligheter til forskning og innovasjon. De to tidligere fylkeskommunene, Fylkesmannsembetene, 

KS, Innovasjon Norge og NAV, er slått sammen til Trøndelagsorganisasjoner. Med kommunereformen 

vil en fra 1.1.2020 gå fra 48 kommuner, i 2019, til 37. I tillegg kommer endringene innenfor høyere 

utdanning og forskning.  

Erfaringene fra bl.a. Regionalt Forskningsfond, opprettet i 2010, er at flere kommuner nå begynner å 

få øynene opp for mulighetene som ligger i innovasjon i sektoren og i økende grad benytter de 

regionale FoU-virkemidlene. Dette gjelder i første rekke de litt større kommunene, men også mindre 

kommuner har benyttet seg av disse mulighetene. Potensialet for at flere kommuner tar i bruk FOU-

virkemidler er fortsatt stort, og vi må være på leting etter ordninger som kan stimulere enda flere 

kommuner til å utnytte disse mulighetene. Erfaringer fra bruk av skjønnsmidler til innovasjon viser 

også at noen kommuner fortsatt ikke benytter denne muligheten fullt ut. 

I Trøndelag har noen kommuner, som Steinkjer, Trondheim, Levanger og Verdal kommet langt i 

strategiforankring på FOU-området, og disse kommunene har også deltatt i flere 

forskningsprosjekter, både med regional, nasjonal og internasjonal finansiering. Blant annet har både 

fylkeskommunen og Trondheim kommune flere prosjekter finansiert over FORKOMMUNE-

programmet i forskningsrådet. Trondheim kommune har gjennom sitt samarbeid med NTNU i 

prosjektet «Universitetskommune 3.0», en ambisjon om å lage en nasjonal standard for hvordan en 

kommune kan samarbeide med et universitet. I 2019 ble også Trondheim kommune tildelt 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris for blant annet dette samarbeidet.  

 

Gjennom Distriktssenteret, som er en etat under Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

lokalisert i vår region, har vi også et kunnskapsmiljø som også kan bidra i arbeidet med innovasjon i 

kommunal sektor. 

Nasjonale føringer 
 
Forskningsrådet. I 2018 presenterte Norges forskningsråd sin strategi for Innovasjon i offentlig sektor 
for perioden 2018 –2023, og forskningsrådet vil mobilisere både forskningsmiljø, næringsliv, 
offentlige aktører og sivilsamfunn til å engasjere seg i forskningsbasert omstilling av offentlig sektor 
gjennom følgende tema: 
- Digitalisering, organisering og kompetanse. 
- Tjenesteinnovasjon, innbyggerinvolvering og sosial innovasjon. 
- Offentlig/privat samarbeid og smarte offentlige innkjøp. 
 
https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Taktskifte_for_innovasjon_i_offentlig_sektor/1254032
730694?lang=no  
 
https://www.offentliginnovasjon.no/  
 

https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Taktskifte_for_innovasjon_i_offentlig_sektor/1254032730694?lang=no
https://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Taktskifte_for_innovasjon_i_offentlig_sektor/1254032730694?lang=no
https://www.offentliginnovasjon.no/
https://www.offentliginnovasjon.no/
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Strategisk pågående samarbeid for økt FOUI i kommunal sektor i Trøndelag 
 

Digitalisering: 

Det er etablert et partnerskap mellom fylkeskommunen, Fylkesmannen, KS, Trondheim kommune 

innenfor digitalisering i kommunal sektor, gjennom DigiTrøndelag (tidligere Digut). DigiT skal bidra til 

samordnet regional digitalisering herunder strategisk utvikling og kompetanseheving. Samarbeidet 

skal også gjennomføre felles digitaliseringsprosjekter basert på anerkjent og velprøvd teknologi. 

Programmet har en styringsgruppe (programstyre) som ledes av Trondheim kommune, og med 

styremedlemmer fra kommuner, fylkeskommune og KS. Les mer her: 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/digital-utvikling/digital-

kommune2/nytt-fra-digut/  

Innkjøpssamarbeid – Fagnettverk offentlige anskaffelser i Trøndelag 

Fylkeskommunen og kommunene i Trøndelag. Stiftelsesmøte i januar 2020. Skal sikre en god 

utvikling av anskaffelsesområdet. Et styret bestående av 7 kommunerepresentanter, med sekretær 

fra fylkeskommunen.  

Barneløftet i Trøndelag – Bedre å være barn i Trøndelag – et felles ansvar. Et samarbeid mellom 

kommunene, Fylkesmannen og KS i Trøndelag. Når kvalitets- og strukturreformen i barnevernet trer i 

kraft i 2022 vil noen av oppgavene som i dag ivaretas av staten falle på den enkelte kommune. I 

Trøndelag er det nå bygget en struktur for samarbeid på tvers av barneverntjenester og 

kommunegrenser. I denne strukturen skal kommunene prøve ut ulike tiltak og arbeidsmetoder som 

skal sikre og utvikle kvalitet i tjenestetilbudet til barn og unge. KS er prosjekteier. Se her 

Regionalt plan- og klimautvalg  

Et nytt utvalg i fylkeskommunal regi fra 01012020, erstatter noe fra tidligere Klimaråd Trøndelag, 

besto av representanter fra Fylkesmannen i Trøndelag, KS, regionalt folkevalgte og ungdommens 

fylkesutvalg. Rådet var et organ for å styrke samordningen av aktiviteten på klimaområdet regionalt 

og samordne aktivitet overfor kommunene. Skulle ta initiativ i arbeidet med klimaomstilling, arbeide 

for å forankre og motivere kommune, regionale myndigheter og næringslivet i 

klimaomstillingsarbeidet. I regionalt plan- og klimautvalg Trøndelag, møter fylkesutvalget i 

fylkeskommunen, fylkesmannen, ungdommens fylkesutvalg og KS. 

Folkehelse 

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027, er en 10-årig nasjonal satsing som 

kommunesektoren og staten har gått sammen om å etablere. Tema for programmet er psykisk helse 

og rusforebygging blant barn og unge. Programmet skal bidra til kvalitetsløft i kommunene og til at 

kommunene oppfyller kravene i folkehelseloven. Trøndelag sitt program går i perioden 2017-2023, 

satsinga har et befolkningsretta perspektiv og forankres i kommunenes planarbeid. Trøndelag 

fylkeskommune er eiere av programmet. 

 

Mobilisere og kvalifisere til økt FoUI i offentlig sektor 

 

Gjennom  å tilrettelegge for møteplasser, spre kunnskap om virkemidler og prosjekter, og tilby ulike 

støtteordninger, jobbes det på en bred front for å mobilisere og kvalifisere til økt FOUI i offentlig 

sektor i Trøndelag.  

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/digital-utvikling/digital-kommune2/nytt-fra-digut/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/digital-utvikling/digital-kommune2/nytt-fra-digut/
https://www.ks.no/regioner/ks-trondelag/ks-prosjektet-bedre-a-vare-barn-i-trondelag--et-felles-ansvar2/
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Økt kjennskap til og bedre utnyttelse av virkemidlene 
 

I FOU-strategien ble det pekt på at det er for liten kunnskap om de forsknings- og 

innovasjonsvirkemidlene som finnes tilgjengelig for offentlig sektor. Viktige virkemidler som 

innovative anskaffelser - Leverandørutviklingsprogrammet, innovasjonspartnerskap, DistriktsForsk-

kommune, DigiFin, FORKOMMUNE. En nasjonal virkemiddelgjennomgang pågår. 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Vedlegg 1: FoUI-kontakter i Trøndelag, februar 2020 

FoUI-kontakter i Trøndelag, per 5. mars 2020 

Viser til henvendelse fra KS i e-post, første gang av, 23. september 2018 v/ marit.moe@ks.no 

Kommune(r) e-post-adresse funksjon 

Levanger anne.grete.wold@levanger.kommune.no HR-leder 

Stjørdal kristine.larssen@stjordal.kommune.no innovasjonsrådgiver 

Ørlandet ams@orland.kommune.no Næringssjef 

Indre Fosen ola.andreas.stavne@indrefosen.kommune.no HR-leder 

Midtre-
Gauldal 

bodil.alsvik@midtre-gauldal.kommune.no  Ass. kommunedirektør 

mailto:marit.moe@ks.no
mailto:bodil.alsvik@midtre-gauldal.kommune.no
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Malvik Lise-marthe.guldsten@malvik.kommune.no Leder servicekontor 

Selbu ingrid.rolseth.holt@selbu.kommune.no Rådgiver rådmannens stab 

Steinkjer grete.waaseth@steinkjer.kommune.no FoU-rådgiver 

Hitra synnove.aukan@hitra.kommune.no Rådgiver næring 

Rennebu lill.boe@rennebu.kommune.no Ass. rådmann 

Oppdal jan.husa@oppdal.kommune.no Utv.leder stab og støtte 

Heim John.aspli@heim.kommune.no  

Leka, 
Nærøysund  

renate.strand@naroysund.kommune.no 
 

næringsrådgiver 

Trondheim kristian.mjoen@trondheim.kommune.no Ledende FoUI-kontakt 

 kristin.dypvik@trondheim.kommune.no/ 
regine.ringdal@trondheim.kommune.no 

Oppvekst 

 silja.ronningsen@trondheim.kommune.no Smartby 

 gunn-
helen.lundgreen@trondheim.kommune.no 

Byutvikling 

 laura.steinsli@trondheim.kommune.no Helse 

 oyvind.tanum@trondheim.kommune.no Innovasjon og omstilling 

Orkland  stein-arne.jakobsen@meldal.kommune.no personalleder 

Røros Sindre.Oterhals@roros.kommune.no Personalsjef 

Åfjord per.johansen@afjord.kommune.no rådmann 

Frøya Nils.Karlsen@froya.kommune.no næringsrådgiver/ eiendomsforvalter 

Lierne tor.inderdal@lierne.kommune.no daglig leder Lierne utvikling 

Grong Tore.kirkedam@grong.kommune.no personalsjef 

Verdal Marthe.bakken@verdal.kommune.no Samfunnsplanlegger/folkehelsekoor
dinator 

Overhalla Trond.stenvik@overhalla.kommune.no rådmann 

Melhus Marte.Schroder@melhus.kommune.no  It og digital samhandling 

Osen Roar.leirset@osen.kommune.no rådmann 

Namsos Sigrid.angen@namsos.kommune.no kommunalsjef 

 Morten.sommer@namsos.kommune.no Spesialrådgiver  
 

Vedlegg 2: Kommunedialogen i Trøndelag 

18.01.2018 

 

 

 

Kommunedialogen i nye Trøndelag 

Opplegg for samordning mellom fylkesmann, fylkeskommune og KS 

Innspill fra administrativ arbeidsgruppe 
 

 

mailto:renate.strand@
mailto:kristin.dypvik@trondheim.kommune.no/
mailto:Sindre.Oterhals@roros.kommune.no
mailto:Nils.Karlsen@froya.kommune.no
mailto:Marte.Schroder@melhus.kommune.no


8 
 

Behov for nytenkning og samordning 

Store deler av offentlig forvaltning i Trøndelag vil være under omstilling de nærmeste årene. Vi har 

fått et nytt Trøndelag fylke med en felles Fylkesmann, en felles Fylkeskommune og 47 kommuner fra 

01.01.2018. Antallet kommuner skal ned til 37 fra 1.1.2020, og mange regionale statsetater er under 

omstilling. Større avstander og et nytt aktørkart, krever en nytenkning av hvordan dialogen legges 

opp og hvordan nye kommunikasjonsmetoder og arbeidsformer tas i bruk.  

 

Mål med kommunedialogen 

Utfra roller og ansvar, er det naturlig behov for samhandling mellom kommunene og Fylkesmannen, 

fylkeskommunen og KS. Hver for seg og sammen har de tre regionale aktørene mye kontakt med 

enkeltkommuner og/eller grupper av kommuner.  

 

En arbeidsgruppe med deltakere fra Fylkesmannen, fylkeskommunen og KS i Trøndelag har høsten 

2017 utarbeidet forslag til fornyelse og samordning av disse aktørenes felles kommunedialog i det 

nye Trøndelagsfylket. Arbeidsgruppen anbefaler at aktørene styrker sitt samarbeid om dette fra 2018 

Målene for arbeidet er:  

 

Forslag til samordna opplegg for kommunedialogen 

For å ivareta både nasjonale, regionale og lokale hensyn, foreslår arbeidsgruppen følgende: 

1. Fylkeskommunen, Fylkesmannen og KS skal utfra sine oppdrag og roller – fortsatt ha egne 
dialoger med den enkelte kommune. Aktørene skal imidlertid også her arbeide for å koordinere 
seg best mulig. Det vil si 
a. Dele informasjon, samt involvere hverandre når det gir saklig og gjensidig nytte. 
b. I situasjoner hvor enkeltkommuner har spesielle (f.eks. kritiske, uforutsette) utfordringer, skal 

aktørene tilstrebe å opptre samordnet. Det skal utvikles et eget opplegg for dette. 
2. På områder hvor aktørene henvender seg til alle kommunene, skal de – uavhengig av roller - 

tilstrebe samarbeid og samordning seg imellom om dialogen med kommunene. Kommunens 
ønsker og synspunkter må naturlig inngå i dette. Følgende prinsipp legges til grunn som 
veiledende for aktørenes felles dialog: 
 

 

Kommunedialogen har 
særlig to hovedformer: 
utviklingsdialog og 
informasjonsformidling. 

Alle de regionale 
aktørenes ulike roller 

a) Utviklingsdialog: Prosess- og 
utviklingsrettet dialog om 
samfunnsutvikling, tjenesteutvikling, 
nasjonal og regional politikk, 
satsinger og utviklingstiltak, 
regionale partnerskap, 
arenabygging, interessepolitikk o.l. Jf 
pkt. 3.2.2. 

Av hensyn til reisetid, dialogmulighet osv bør dette 
være samlinger av minst 2 dagers varighet. Bare et 
begrenset antall steder i Trøndelag har kapasitet til 
å huse slike store arrangement. Det må avklares 
med kommunene hva som skal kan være 
hensiktsmessige møtesteder. Antall slike 
”storsamlinger” for kommunedialog på ordfører- 

1. Å bidra til samspill og samhandling blant aktører i offentlig sektor som underbygger et 
sterkt Trøndelag 

2. Å bidra til at kommunene kan ivareta sin oppgaveløsing og sitt samfunnsoppdrag best 
mulig, og involvere dem som samarbeidspartnere i regionalt utviklingsarbeid og utvikling 
av lovpålagte velferdstjenester. 
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er relevant i begge 
typer kommunedialog. 

og rådmannsnivå bør fra 2019 begrenses til 
maksimum 3 pr år. 

b) Informasjonsformidling: 
Informasjons- og 
kompetanseformidling om saker av 
felles interesse og betydning for 
kommunene. Jf. pkt 3.2.3. 

Ren informasjonsformidling flyttes i størst mulig 
grad fra fysiske møter til streaming med tilhørende 
nettforum. Aktørene bør gå sammen om et 
utviklingsprosjekt for å bygge opp dette 
organisatorisk, teknisk mv, og jobbe med hvordan 
nye arbeidsformer og kommunikasjonsmetoder 
kan tas i bruk . 

4. Regionale dialogordninger benyttes for felles dialog overfor regionale samarbeidsgrupper 
(kommunegrupper/regionråd) om tema som gjelder de aktuelle samarbeidskommunene. Disse 
enhetene kan også med fordel benyttes som arenaer for høringskonferanser. Gruppering av 
kommunene trenger ikke kun å være geografisk, den kan også innrettes tematisk. 

5. Det skal utvikles et felles opplegg for statistikk og analyse om Trøndelag. 
 

Disse tiltakene retter seg i første rekke inn mot nivå 1 i figuren under, dvs dialogen mot overordnet 

politisk og administrativt ledelsesnivå i kommunene. Etter hvert må også samordningen rettes inn 

mot fagkanalene (fagnettverk, fagkonferanse, møter etc), der det er et STORT volum som påvirker 

dialogtrykket ift kommunene. 

 

 

 

Hvordan jobbe sammen om kommunedialogen? 

Stor geografisk utstrekning og mange kommuner i nye Trøndelag, stiller særlige krav til hvordan den 

felles kommunedialogen forberedes og gjennomføres. Skal vi lykkes med bedre samspill og forsterket 

innsats for samordning, krever det videre både vilje, evne og ressurser/kapasitet fra aktørene. 

 

 Fylkeskommunen, KS og Fylkesmannen bør møtes 2-3 pr år på strategisk ledernivå, for å 
drøfte strategiske spørsmål og for å koordinere mål, virkemidler, ressurser, årshjul mv. 

 Fylkeskommune, KS og Fylkesmannen bør, helst innen 01.03.2018, etablere en 
arbeidsgruppe med 2 representanter fra hver, som får det operative ansvaret for å forberede 
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og følge opp de strategiske møtene. Oppdraget er utvikling, koordinering (årshjul) og praktisk 
tilrettelegging av kommunedialogen, i første omgang på nivå 1, senere også på nivå 2 og 3. 
 

For å lykkes er vi også helt avhengig av: 

 At kommunene videreutvikler strategiske kommunegrupper/regionråd 

 At regionale statsetater bidrar til en samordnet stat 
Årshjul for konferanser  
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Vedlegg 

 Notat fra arbeidsgruppe 
 
 

Notat fra arbeidsgruppe KS/Fylkesmann/Fylkeskommune – 24.11.2017 

 

 

Kommunedialogen 

Samordning mellom fylkesmann, fylkeskommune og KS i Trøndelag 

 

I dette notatet presenterer en administrativ arbeidsgruppe, med representanter fra Fylkesmann, 

fylkeskommune og KS i Trøndelag, forslag til hvordan disse instansene kan innrette og samordne 

sin dialog med primærkommunene i det nye fylket. Notatet er ment som innspill til den 

overordnede ledelsen i de tre instansene, og som utgangspunkt for videre drøfting med 

kommunene. 

 

 

1. Innledning. 

Trøndelag fylke etableres fra 01.01.2018. Det betyr at vi får ett fylkesmannsembete og en 

fylkeskommunene hvor det tidligere var to. Deretter får vi fra 2020 viktige endringer i den trønderske 

kommunestrukturen som følge av kommunereformen. Parallelt foregår det også omorganisering av 

en rekke statsetater. Til sammen betyr dette at store deler av offentlig forvaltning i Trøndelag vil 

være under omstilling de nærmeste årene, og at nye relasjoner må bygges opp. 

Både Fylkesmannen og fylkeskommunen står sentralt når det gjelder utvikling og offentlig forvaltning 

i Trøndelag, jfr kap 2 nedenfor. Derfor er det naturlig at disse sammen med KS nå tar initiativ og leder 
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an i den nye relasjonsbyggingen, for å sikre at deres dialog med kommunene opprettholdes og 

tilpasses den nye situasjonen. De har derfor sett på hvordan denne dialogen heretter best kan legges 

opp og samordnes fra deres side. Resultatet framgår av dette notatet. 

Notatet bør ses som første trinn i et utviklingsarbeid som må videreføres i dialog med kommunene. 

Det tar i hovedsak opp hvordan kommunedialogen for 2018 og 2019 bør legges opp og samordnes. 

Forslag til årshjul gir et bilde av hvordan dette kan gjøres. Notatet har videre noen forslag til mål og 

prinsipper for den framtidige dialogen, samt en tydeliggjøring av de respektive aktørenes roller. Det 

inneholder også en skisse for hvordan aktørene bak notatet skal organisere sitt eget samarbeid om 

kommunedialogen. 

Notatet er et innspill til overordnet nivå hos de tre aktørene, som anbefales å ta det videre i 

samarbeid med kommunene. Et omforent opplegg for kommunedialogen bør være på plass våren 

2018. 

Notatet er utarbeidet av en administrativ arbeidsgruppe bestående av:  

 Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen 

 Trude Mathisen, Fylkesmannen 

 Trude M Nøst, fylkeskommunen 

 Ole Tronstad, fylkeskommunen 

 Ole Gunnar Kjøsnes, KS 

 Marit Moe, KS 
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2. Aktørenes roller. 

Aktørene har ulike oppdrag og roller i forhold kommunene. Når muligheten for samordning skal 

vurderes, må dette tas i betraktning. Nedenfor pekes det på forhold ved aktørenes roller som er 

relevant for vurderingene i dette notatet. Dessuten blir kommunenes roller kort presentert. 

2.1 Fylkesmannen 

Fylkesmannens roller er: 

- At nasjonal politikk skal være kjent og iverksatt i fylket 
- At statlig virksomhet på regionalt nivå skal være godt samordnet og legge til rette for gode 

helhetsløsninger 
- At rettssikkerhet skal være ivaretatt på en enhetlig måte i fylket og på tvers av embetene 
- Fylkesmannen skal ta de initiativ som finnes påkrevd og holde sentrale myndigheter orientert 

om tilstanden i fylket og effekten av statlig politikk 

Fylkesmannsinstruksen fastslår i §1 at ”Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i 

fylket og skal arbeide for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt 

opp. Fylkesmannen skal med dette som utgangspunkt virke til gagn og beste for fylket og ta de 

initiativ som finnes påkrevd.”  

I oppdraget inngår bl.a. å være sektormyndighet på vegne av flere departement og utøve forvalt-

ningsoppgaver for fagdepartementene. Dessuten skal fylkesmannen være rettssikkerhetsinstans for 

innbyggerne ved å føre tilsyn med deler av kommunenes virksomhet og være klageinstans. 

Lovlighetstilsyn er en del av dette. 

Men fylkesmannen skal ikke bare drive med tilsyn og kontroll. Som nevnt i §1 skal fylkesmannen også 

arbeide for en positiv samfunnsutvikling, og dessuten med samordning og veiledning overfor 

kommunene. Om samordning heter det i fylkesmannsinstruksens §4: 

”Fylkesmannen skal arbeide for at det skjer best mulig samarbeid mellom kommunene, fylkes-

kommunen og den lokale statsforvaltning og skal i nødvendig utstrekning bistå de statlige etater med 

behandling av spørsmål som tas opp med kommunene eller fylkeskommunene.” 

Regjeringen har gitt egne retningslinjer for denne samordningsoppgaven. Den skal omfatte både 

faglig samordning og kommunesamordning. Bl.a. skal fylkesmannen samordne det statlige tilsynet 

med kommunene. 

Fylkesmannens veiledningsoppdrag overfor kommunene omfatter iht §7 bl.a. : 

”Fylkesmannen skal formidle informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer om 

forhold som antas å berøre deres virksomhet.” 

I følge retningslinjene for samordning innebærer dette bl.a. at fylkesmannen har det operative 

ansvaret for samordning av statlige styringssignaler rettet mot kommunesektoren. 

Kommuneøkonomien er nevnt som et sentralt veiledningsområde. Fylkesmannen skal følge den 

økonomiske utviklingen til kommunene i fylket, og veilede kommunene innen økonomisk planlegging 

og forvaltning. Fylkesmannen forventes også å innta en aktiv rolle med å stimulere til lokalt 

innovasjons-, fornyings- og utviklingsvirksomhet. I den forbindelse er det ifølge retningslinjene viktig 

at fylkesmannen legger opp til og skaper arenaer for erfaringsoverføring for kommunene. 

Det hører også med at fylkesmannen er statlig sektormyndighet på viktige områder som miljøvern, 

landbruk, sivil beredskap, sosial omsorg, og innenfor familiesektoren. Her er fylkesmannen i inngrep 

med tilhørende oppgaveløsing i fylkeskommunen og i kommunene. 
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Den nye Fylkesmannen i Trøndelag har valgt ut følgende fyrtårn for embetet: 

- Sørsamisk kulturforståelse og folkerett 
- Mat og fiber fra den grønne og blå åker 
- Digitalisering 
- 0-24 satsingen for utsatte barn og unge 
- Opplæring av og tidlig dialog med kommunene i planarbeid  
- Klima og klimatilpasning 

2.2 Fylkeskommunen 

Fylkeskommunen er et folkevalgt forvaltningsorgan, som ifølge Kommunelovens §1 skal sikre et 

funksjonsdyktig fylkeskommunalt folkestyre, og en rasjonell og effektiv forvaltning av de 

fylkeskommunale fellesinteresser. I den forbindelse er fylkeskommunen gitt ansvar for en rekke 

tjenester, samt planansvar for den overordnede samfunnsutviklingen i fylket. 

På sine tjenesteområdet er fylkeskommunen i tett inngrep med kommunene og deres tjenester. Det 

gjelder særlig gjennom ansvaret for de videregående skolene, men også innen samferdsel og 

kollektivtrafikk er det nær kontakt. På disse områdene er fylkeskommunen sidestilt 

primærkommunene, og har altså ingen myndighetsrelasjon til dem. På visse områder bistår 

imidlertid fylkeskommunen kommunene med faglig støtte og organiserer felles ordninger, f.eks. på 

innkjøpsområdet. 

Den mest omfattende rollen i forhold til kommunene har fylkeskommunen som hovedansvarlig for 

det regionale plan- og utviklingsarbeidet. Kommunelovens §5 bestemmer bl.a. følgende: 

”Fylkeskommunen skal utarbeide en regional planstrategi og kan utarbeide regional plan. Regional 

plan skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket.” 

Den regionale planleggingen er i hovedsak utviklingsorientert, men har også en regulerende 

myndighetsfunksjon. Slik er det også i forhold til kommunene, noe som gjør at fylkeskommunen har 

både en idéskapende, koordinerende og veiledende/faglig rolle. I sammenheng med dette er 

fylkeskommunen involvert i omfattende utviklings- og høringsprosesser med kommunene. 

I arbeidet med regionreformen har både Storting og Regjering uttrykt at fylkeskommunens 

samfunnsutviklingsrolle skal styrkes. I Prop 84S (2016-17) sies det bl.a. (s 64): 

”Gjennom regionreforma vil regjeringa leggje til rette for at det regionale folkevalde nivået skal 

styrkje rolla si som regional samfunnsutviklar.”  

Dette betyr at ”(…) dei nye fylkeskommunane skal ta eit meir heilskapleg ansvar for 

samfunnsutviklinga i sitt fylke og styre utviklinga meir strategisk. Regionalt folkevalt nivå skal ta 

initiativ til samarbeid og leie partnarskapsbaserte planprosessar i sin eigen fylkeskommune. 

Stortingsfleirtalet meiner dette ansvaret må styrkjast gjennom regionalt leiarskap og med dei 

verkemidla som er tilgjengelege gjennom plan- og bygningslova, til dømes sektorsamordning i 

regional planlegging.” 

I skrivende stund er det ennå ikke helt klart hvilket omfang dette vil få, men alt peker altså mot en 

styrket lederrolle for fylkeskommunen når det gjelder samfunnsutviklingen. 

Fylkeskommunens rolle som fylkets sentrale samfunnsutviklingsaktør, underbygges ytterligere av at 

den er gitt ansvar for å disponere de regionale utviklingsmidlene. Det betyr at ansvaret for å bygge 

og lede partnerskap ikke bare omfatter planprosesser, men også regionale utviklingsoppgaver i bred 

forstand. Det betyr igjen at kommunedialogen må tillegges ytterligere vekt. 
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2.3 KS 

KS er kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. 

KS skal ivareta rollen som arbeidsgiverorganisasjon, interessepolitisk aktør og utviklingspartner. En 

finner elementer av alle rollene i kommunedialogen i Trøndelag. 

KS' visjon er en selvstendig og nyskapende kommunesektor. KS arbeider for å sikre 

kommunesektoren best mulige rammebetingelser for å kunne utvikle gode lokalsamfunn med lokalt 

tilpassede velferdstjenester. 

Arbeidsgiverorganisasjon 

KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle landets kommuner (unntatt Oslo), 

fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer har gitt KS fullmakt til å forhandle og inngå avtaler med 

arbeidstagerorganisasjonene. KS er forhandlingspart for 440 000 ansatte fordelt på over 100 

forskjellige faggrupper. 

Utviklingspartner 

KS henter mandatet for sitt arbeid fra medlemmene. Medlemsdialogen blir derfor viktig. KS driver et 

aktivt utrednings- og dokumentasjonsarbeid, en utstrakt rådgivningsvirksomhet overfor 

medlemmene og opptrer som medlemmenes representant overfor staten og 

arbeidstakerorganisasjonene. KS er en sentral med- og motspiller når det skal vedtas lover eller 

reguleringer innenfor kommunesektorens virksomhet. 

Interesseorganisasjon 

Som interesseorganisasjon arbeider KS for å sikre best mulig rammebetingelser og større lokal frihet 

for kommunesektoren. Årlig har KS flere faste møter med Regjeringen. Møtene ledes av kommunal- 

og regionalministeren. Tema for møtene er kommuneøkonomi, kommunale tjenester og 

rammebetingelser for sektoren. Regionalt har KS egne fylkesstyrer bestående av kommune- og 

fylkespolitikere og rådmannsutvalg bestående av et utvalg av fylkets rådmenn. Disse foraene utøver 

den daglige ledelsen og styringen av KS sitt arbeid for medlemmene i regionen/fylket. Fylkesmøtene 

er det øverste organet regionalt i KS og består av politiske utsendinger fra kommuner og 

fylkeskommune, det er vedtektsfestet at dette organet skal ha minst et møte per år. 

KS bidrar til samhandling og koordinering av kommunesektoren. I Trøndelag har KS i hele 2017, 

gjerne i samarbeid med fylkeskommunen og eller Fylkesmannen, arbeidet med å forene fylkesvise 

fagledernettverk – til ledernettverk for Trøndelag. En har slike ledernettverk for personalledere, 

økonomiledere, barnehage- og skoleansvarlige, helseledere og for rådmenn. Disse nettverkene har 

møter/samlinger et sted i regionen, en til to ganger i året, i alle fall en to-dagers. En nytter hele 

regionen til disse samlingene for å bidra til balansert utvikling. 

2.4 Kommunene 

Det som er nevnt foran, viser at de tre aktørene bak dette notatet har ulike roller og gir ulike bidrag i 

forhold til primærkommunene og deres fire formelt gitte hovedoppgaver: 

1. Demokrati 
2. Utvikling 
3. Myndighetsutøvelse 
4. Tjenesteyting 

 

Generalistprinsippet innebærer at alle kommuner har samme oppgaveportefølje. Mange av de 

mindre kommunene har imidlertid funnet det nødvendig å gå sammen i interkommunale ordninger 

for å kunne løse visse oppgaver på en tilfredsstillende måte. I en viss utstrekning har kommunene 
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også gått sammen i mer generelle samarbeidsgrupper (ofte kalt regionråd). Slike mer eller mindre 

formelt organiserte kommunegrupper kan bli viktigere som dialogpartnere for de tre fylkesaktørene 

når fylket nå blir omtrent dobbelt så stort som de foregående. 

 

  



18 
 

3. Mål og prinsipper for kommunedialogen. 

Selv om de tre aktørene har ulike roller, vil den overordnede målsettingen for samarbeidet med 

kommunene være den samme:  

 

3.1 Aktørene skal ivareta både en egen og en felles kommunedialog. 

Den ovennevnte målsettingen er noe de tre aktørene skal følge opp både hver for seg og i fellesskap. 

Samtidig skal de se til at så vel nasjonale som regionale og lokale interesser blir ivaretatt. 

Av og til kan dette bety å sette grenser for, og føre tilsyn med kommunenes tiltak, på vegne av 

storsamfunnet. Her kan aktørene ha bestemte fullmakter som f.eks. plan-, kontroll- og 

tilsynsmyndighet. For å følge opp slike oppgaver må aktørene hver for seg gjennomføre separate 

dialoger med kommunene, tilpasset situasjonen i den enkelte kommune, og f.eks. inkludere 

kompetanseformidling. Slik vil det fortsatt være i det nye, store Trøndelag fylke. Men selv her mener 

de tre aktørene at det er mulig å koordinere seg bedre, samt å involvere hverandre mer, når dette gir 

saklig og gjensidig nytte.   

På viktige områder betinger imidlertid målsettingen at de tre aktørene utvikler felles innspill og en 

felles og samordnet dialog overfor kommunene.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

Fig. 1 Aktørene skal ha både egendialog og fellesdialog med kommunene 

3.2 Mål og prinsipper for den felles kommunedialogen. 

Dette notatet fokuserer primært på den felles kommunedialogen. Denne dialogen vil også ha basis i 

de tre aktørenes respektive roller overfor primærkommunene, men hovedvekten vil primært ligge på 

utviklings- og tilretteleggingsdimensjonen. For at deres kombinerte innsats her skal gi best mulig 

resultat for kommunene og for Trøndelag som helhet, bør aktørene samordne seg best mulig, både 

innbyrdes og overfor kommunene.  

1. Å bidra til samspill og samhandling blant aktører i offentlig sektor som 
underbygger et sterkt Trøndelag 

2. Å bidra til at kommunene kan ivareta sin oppgaveløsing og sitt samfunnsoppdrag 
best mulig, og involvere dem som samarbeidspartnere i regionalt utviklingsarbeid 
og utvikling av lovpålagte velferdstjenester. 

  Fylkesmannen Fylkeskommunen      KS 

                          Felles utviklingsdialog 

                  Felles informasjonsformidling 

                          KOMMUNENE 
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Dette er noe man har arbeidet med også i de ”gamle” Trøndelagsfylkene. Det må imidlertid vurderes 

på nytt når vi nå får et samlet og felles ledet Trøndelag, med utstrekning på størrelse med Danmark. 

Hvis felles dialog skal bety at representanter fra alle kommunene i det nye fylket er fysisk tilstede 

samtidig, vil det ha visse konsekvenser for hvordan dialogfellesskapet kan legges opp.  

I utviklingen av en ny, felles kommunedialog, må de tre aktørene først avklare hva de selv ønsker å 

samordne seg omkring, gitt det målet som er satt foran. I notatet legges det til grunn at dette i første 

omgang bør være dialogen mot overordnet politisk og administrativt ledelsesnivå i kommunene. 

Etter hvert bør det imidlertid også omfatte samordningsrutiner for bl.a. større fagnettverk som 

aktørene har sammen med kommunene. Mange av de vurderingene som gjøres om den 

overordnede kommunedialogen, vil ha relevans for dialogen også på dette og andre områder. 

Når det skal utvikles veiledende prinsipp for den nye kommunedialogen i Trøndelag, er det åpenbart 

at økt geografisk størrelse og økt antall kommuner gir behov for nytenking. Det er også åpenbart at 

en slik nytenking må trekke på de nye mulighetene som moderne informasjonsteknologi innebærer.  

Med dette som utgangspunkt er det valgt å skille mellom to hovedområder i kommunedialogen: 

 

a) Prosess- og utviklingsrettet dialog om samfunnsutvikling, 
tjenesteutvikling, regionale utviklingstiltak, regionale partnerskap, 
arenabygging, interessepolitikk o.l. (i fortsettelsen kalt 
utviklingsdialog). 

Se punkt 3.2.2 

b) Informasjons- og kompetanseformidling om saker av felles interesse 
og betydning for kommunene (i fortsettelsen kalt 
informasjonsformidling). 

Se punkt 3.2.3 

 

Vi må ha som ambisjon at vi på disse områdene kan jobbe oss oppover i Trøndelag på den såkalte 

samhandlingstrappen:.  

 

Kilde: DiFI 

Arbeidsgruppen mener det bør kunne tenkes litt ulikt om dialogen på de to hovedområdene, og om 

de mål og prinsipp som skal ligge til grunn for dem.   

 Utviklingsdialog antas å kreve fysisk tilstedeværelse og tilrettelegging for å lykkes. Store 
reiseavstander og stort antall kommuner medfører imidlertid at slike samlinger minst må ha 
varighet på 2 dager, og at bare et fåtall steder har kapasitet til å arrangere dem. Hvor ofte og for 
hvilke tema er det behov for denne typen samlinger i kommunedialogen? Samlinger med så 
mange deltakere gir også behov for nye prosesser og arbeidsformer. Det kan også utvikles 
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prosesser før og i etterkant av selve samlingene. Det bør vurderes et eget utviklingsprosjekt for 
dette. 

 Informasjonsformidling kan i dag enkelt skje ved streaming og tilhørende nettforum pr internett, 
og dette kan lagres og avspilles så ofte man vil. Kanskje kan informasjonsformidling som hittil har 
skjedd ved fysisk tilstedeværelse (f.eks. statsbudsjettet) gjøres pr internett? For at dette fortsatt 
skal ha karakter av dialog, bør det inkludere innsending av spørsmål, live dialog osv. Kanskje kan 
dette organiseres slik at regionrådene mottar slik formidling samtidig som de er samlet i møte. 
Slik formidling kan også benyttes for saksområder som hittil ikke har hatt opplegg for sentral 
informasjonsformidling. Det bør vurderes et eget utviklingsprosjekt for dette. 

Kommunedialogen kan rettes inn på tre ulike geografiske nivåer: 

 

I tillegg til disse sentralisert organiserte og arrangerte dialogformene, vil det også være behov for 

regionale dialogordninger. I Trøndelag organiseres det nå nye og til dels større regionale 

samarbeidsgrupper (regionråd). Disse enhetene vil være gode dialogarenaer for tema som angår de 

respektive samarbeidskommunene. I tillegg kan de også være hensiktsmessige arenaer for 

høringskonferanser om planer og tiltak for Trøndelag som helhet, ettersom de gir bedre rom for 

lokale stemmer og synspunkt enn en evt stor, felles høringskonferanse. 

På bakgrunn av ovennevnte skisseres følgende opplegg og prinsipper for utvikling av 

kommunedialogen i det nye Trøndelagsfylket: 
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3.2.1 Nærmere om samordning av aktørenes egne dialoger. 

Alle aktørene har møter eller arrangement med enkeltkommuner. Dette vil fortsatt være nødvendig, 

men gjennom felles årshjul bør dette koordineres for å unngå uheldig opphopning eller unødvendig 

dobbeltkjøring om like tema. Bidrag fra statsetatene er en del av dette. Hyppighet bør diskuteres.  

Det tas ikke sikte på å starte aktiviteter for å følge opp dette for 2018. I løpet av 2018 bør det 

imidlertid utvikles kontaktfora mellom aktørene som kan avstemme disse aktivitetene i forhold til 

årshjulet fra og med 2019. Se også pkt 4.2 nedenfor. 

3.2.2 Nærmere om samordning av aktørenes felles arrangerte utviklingsdialog. 

Utgangspunktet for den felles arrangerte utviklingsdialogen med kommunene vil i hovedsak være 

knyttet til følgende: 

 Fylkesplanen og oppfølgingen av denne 

 Nasjonale reformer av vesentlig betydning for regional og kommunal samfunnsutvikling 

 Felles kommunale/fylkeskommunale utviklings- og interessespørsmål 

Alle områdene vil inkludere utvikling av idéer, løsninger, politikker, samt saksframlegg, beslutninger, 

implementering og evaluering. Formidling av erfaringer og oppfatninger til statlig nivå er også en 

viktig del av dette. Den felles arrangerte utviklingsdialogen bør fange opp dette forløpet på viktige 

saksområder relatert til samfunnsutviklingen, og kanalisere dem inn i storsamlinger og regionale 

samlinger på en hensiktsmessig måte. Dette bør kombineres med felles arrangert 

informasjonsformidling. 

1. Hver av de tre aktørene skal – gitt sine respektive oppdrag og roller – fortsatt ha egne dialoger 
med den enkelte kommune. Aktørene skal imidlertid også her arbeide for å koordinere seg 
best mulig, utveksle informasjon, samt involvere hverandre når det gir saklig og gjensidig 
nytte (nærmere om dette i pkt 3.2.1 nedenfor). 
Også I situasjoner hvor enkeltkommuner har spesielle (f.eks. kritiske, uforutsette) 

utfordringer, skal aktørene tilstrebe å opptre samordnet. Det skal utvikles opplegg for dette. 

2. På områder hvor aktørene henvender seg til alle kommunene, skal de tilstrebe samarbeid og 
samordning seg imellom om dialogen med kommunene. Synspunkt fra kommunene skal også 
inngå i dette. Følgende prinsipp legges til grunn som veiledende for aktørenes felles 
organiserte og arrangerte dialog (nærmere om dette i pkt. 3.2.2 og 3.2.3 nedenfor): 
 
a) For tema av type samfunnsutvikling, regionale utviklingstiltak, regionale partnerskap, arenabygging 

o.l. benyttes utviklingsdialog basert på fysisk tilstedeværelse. Av hensyn til reisetid, dialogmulighet 
osv bør dette være samlinger av minst 2 dagers varighet. Bare et begrenset antall steder i Trøndelag 
har kapasitet til å huse slike store arrangement. Det må avklares med kommunene hva som skal 
regnes som hensiktsmessige møtesteder. Antall slike ”storsamlinger” for kommunedialog på 
ordfører- og rådmannsnivå bør på sikt begrenses til maksimum 3 pr år. 

b) Ren informasjonsformidling flyttes i størst mulig grad fra fysiske møter til streaming med tilhørende 
nettforum. Aktørene bør gå sammen om et utviklingsprosjekt for å bygge opp dette organisatorisk, 
teknisk osv. 
 

3. Regionale dialogordninger benyttes for felles dialog overfor regionale samarbeidsgrupper 
(f.eks. regionråd) om tema som gjelder de aktuelle samarbeidskommunene. Disse enhetene 
kan også med fordel benyttes som arenaer for høringskonferanser. Gruppering av 
kommunene tilpasses tema og praktiske forhold, i samarbeid med kommunene. Nærmere om 
dette i pkt. 3.2.4 nedenfor. 
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Utfordringen blir å samordne dette, slik at bl.a. riktige tema kommer opp i riktig rekkefølge, til rett 

tid, med de riktige deltakerne til stede. 

Kanskje peker dette i retning av tre storsamlinger pr år, dvs en for hvert av de tre hovedområdene, 

og med henholdsvis fylkeskommunen, Fylkesmannen og KS/kommunene som hovedansvarlig for 

samordning og praktisk gjennomføring. Tema kan følges opp gjennom flere samlinger. 

3.2.3 Nærmere om samordning av aktørenes felles arrangerte informasjonsformidling. 

Utgangspunktet for den felles arrangerte informasjonsformidlingen vil i hovedsak være knyttet til 

følgende: 

 Nyheter av sentral betydning for kommunenes oppgaveløsing 

 Informasjon knyttet til utviklingstema, jfr 3.2.2 foran 

 Beredskap 

De viktigste nyhetspunktene for kommunene er antakelig regjeringens framlegging av forslag til 

statsbudsjett, samt dens framlegging kommuneøkonomiproposisjonen. Her dreier det seg både om 

ren formidling av lokalt tilpasset informasjon og om forklarende kommentar. 

Det kan også dreie seg om lokalt tilpasset informasjon og kommentar om statlige vedtak i andre 

viktige saker for kommunene. Videre kan det være behov for samordnet informasjon om 

fylkeskommunale saker og vedtak, f.eks. knyttet til videregående skoler og regionale utviklingsmidler. 

Ettersom vi her har å gjøre med relativt faste hendelser, kan det trolig programmeres en rekke faste 

tidspunkt for en slik felles arrangert informasjonsformidling. Noen av dem bør kunne erstatte 

eksisterende storsamlinger. For å lykkes med dette, må imidlertid det organisatoriske og tekniske 

konseptet være godt nok. Som nevnt foran anbefales det å iverksette et prosjekt for å utvikle 

konseptet. 

3.2.4 Nærmere om samordning av regionalt arrangerte dialogordninger. 

Det er mange grunner til at kommuner går sammen i større grupper (regionråd), og de vil ha mange 

grunner for å møtes i innbyrdes konferanser o.l. Dette notatet blander seg ikke i dette. Her er det 

den overordnede utviklingsdialogen mellom disse gruppene og de tre sentrale aktørene som tas opp. 

Regionalt arrangerte dialogordninger er særlig aktuelt for 

 å gå nærmere inn på temaene i pkt 3.2.2 sett i forhold til den aktuelle kommunegruppen 

 å gjennomføre høring av planer og saker knyttet til samfunnsutviklingen 

Kommunegruppene skal selvfølgelig fortsatt kunne invitere hver av de tre aktørene til møter og 

konferanser. De tre aktørene skal imidlertid informere hverandre som slike aktiviteter, og oppfordre 

til bredere deltakelse hvor dette anses hensiktsmessig. 

 

4. Hvordan aktørene kan samhandle (strategisk og praktisk) om å bidra til 

helhet, god samordning og visjon/mål for et samlet Trøndelag. 

Stor geografisk utstrekning og mange kommuner i nye Trøndelag, stiller særlige krav til hvordan den 

felles kommunedialogen forberedes og gjennomføres. Skal vi lykkes med en forsterket innsats for 

samordning, krever det videre både vilje, evne og ressurser/kapasitet fra aktørene.  
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 Fylkeskommunen, KS og Fylkesmannen bør møtes 2-3 pr år på strategisk ledernivå, for å 
drøfte strategiske spørsmål og for å koordinere mål, virkemidler, ressurser, årshjul mv. 

 Fylkeskommune, KS og Fylkesmannen bør, helst innen 01.03.2018, etablere en 
arbeidsgruppe med 2 representanter fra hver, som får det operative ansvaret for å forberede 
og følge opp de strategiske møtene. Oppdraget er utvikling, koordinering (årshjul) og praktisk 
tilrettelegging av kommunedialogen, i første omgang på nivå 1, senere også på nivå 2 og 3. 
 

For å lykkes er vi også helt avhengig av: 

 At kommunene videreutvikler strategiske kommunegrupper/regionråd 

 At regionale statsetater bidrar til en samordnet stat 

4.1 Samhandling om strategiske spørsmål 

Foran er det pekt på at de tre aktørene bak dette notatet vil ha samme overordnede målsetting i sitt 

arbeid med kommunene, nemlig å bidra til at kommunene kan ivareta sin oppgaveløsing og sitt 

samfunnsoppdrag best mulig, og involvere dem som samarbeidspartnere i det regionale 

utviklingsarbeidet, inklusive tjenesteutvikling. Kommunenes oppgaveløsing kan nemlig ikke løsrives 

fra den regionale konteksten som kommunene befinner seg i. Gitt Trøndelagsregionens mange 

spesialiserte fellesordninger og sammenvevde næringsliv, er de avhengig av at også regionen som 

helhet utvikles.  

Som vist i kap 2 står de tre aktørene sentralt i det regionale utviklingsarbeidet. De har et felles ansvar 

for at det blir satt mål for arbeidet, og for at planlegging og innsats samordnes. Dette må de gjøre i 

dialog med kommunene og andre samfunnsaktører, men det er de tre aktørene som må lede an. 

Dette krever at de selv i forkant må være samordnet om hva som skal tas opp, om oppfølgingen av 

nye idéer, planer og prosjekt osv, dvs om hva dialogen skal handle om. 

På overordnet nivå vil dette være koblet til fylkesplanen og tilhørende planverk. Dette tilsier et tett 

og godt organisert samarbeid mellom aktørene i planarbeidet. I planutviklingen kan dette omfatte 

bl.a. statistikkgrunnlag, erfaringsinnhenting, forsknings- og utredningsprosjekt, analysearbeid osv.  

I siste instans er det fylkeskommunen som har ansvar for planforslag og planvedtak. Men i den 

forutgående planprosessen skal planene utvikles og høres i tett dialog med andre samfunnsaktører, 

med Fylkesmannen og kommunene som de antatt viktigste premissgiverne. I alt dette vil den felles 

kommunedialogen som tas opp i dette notatet, spille en sentral rolle. For framtiden bør derfor én av 

de årlige storsamlingene med kommunene ha fokus på Trøndelags overordnede og strategiske 

planlegging.  

Nå skjer ikke regionalt utviklingsarbeid bare gjennom det formelle fylkesplanarbeidet. Det kan også 

være knyttet til umiddelbare initiativ ut fra kommunale interesser/problemer og prosjekt, og som 

gjerne involverer alle de tre aktørene. Det er et av målene for det foreliggende samarbeidsprosjektet 

at aktørene skal utvikle en mer samordnet måte å handtere slike initiativ på.  

4.2 Organisering av samarbeidet 

I sum vil den forsterkede innsatsen for samarbeid og samordning som foreslås i dette notatet, kreve 

både økt oppmerksomhet og økt ressursinnsats fra aktørene. Dette gjelder både den interne 

samordningen aktørene imellom, og samordningen av deres felles, eksterne innsats mot 

kommunene. 
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I den eksterne innsatsen vil arbeidet med årshjulet være viktig, men må omfatte mer enn bare 

kalenderleggingen. Tema, form, prosess må også være del av dette, og innad må dette forankres i en 

større, felles utviklingsplan. 

For at et slikt utviklingsorientert samarbeid skal kunne fungere, må det ha tilstrekkelig kontinuitet og 

kapasitet. Det betyr i praksis at det må organiseres et team med faste deltakere fra de tre aktørene 

som ivaretar samarbeidet både innad og utad. Disse deltakerne må være nært knyttet til 

beslutningsnivået i sin virksomhet, slik at teamet blir tilstrekkelig handlekraftig. Teamet må også ha 

støtte fra et sekretariatsteam ledet av en prosjektkoordinator, som kan følge opp det praktiske 

samordningsarbeidet omkring felles konferanser, informasjonsformidling osv. Når det gjelder den 

praktiske gjennomføringen av arrangementene, forutsettes dette ivaretatt av den eller de aktørene 

som har hovedansvar for dem. 

Det er ikke tenkt opprettet nye stillinger for å følge opp det som er nevnt foran. Ordningen skal 

forstås som en koordinerende funksjon, med bestemte oppgaver og fullmakter, hvor deltakerne 

oppnevnes fra eksisterende staber. Fortrinnsvis bør de til daglig jobbe på relevante samordningsfelt.   

Et slikt teamoppsett vil ta noe tid å utvikle fullt ut. Et oppstartsteam bør imidlertid være operativt 

allerede ved årsskiftet 2017/2018, slik at det kan starte arbeidet med årshjulet for 2019 så tidlig som 

mulig.  

4.3 Forventninger til andre aktører 

4.3.1 Forventning til kommunene 

Foran er det skissert en rekke forslag til hvordan den framtidige kommunedialogen kan innrettes. Når 

dette skal omsettes til konkrete løsninger sammen med kommunene, er det viktig med konstruktive 

bidrag derfra. Blant utfordringene kan nevnes: 

a) Etablering av strategiske kommunegrupper (regionråd) 

I utviklingsdialogen, hvor målet er å skape et sterkt og velfungerende fylke til alles beste, er det av 

flere grunner behov for å kommunisere med flere kommuner samlet. Slik har det også vært tidligere, 

men i det nye Trøndelag, som vil ha dobbelt så stor geografi og dobbelt så mange kommuner som 

hver av de ”gamle” fylkene, blir dette av praktiske grunner enda viktigere. Det blir også viktigere fordi 

det i det nye fylket er ønske om et fastere og mer aktivt samarbeid med kommunegruppene enn før. 

I dette notatet skisseres det f.eks. at kommunegruppene bør fungere som faste høringsarenaer for 

regionalpolitiske saker. Dette forutsetter antakelig at kommunegruppene i større grad har tett 

kontakt og gode prosesser seg imellom om aktuelle utviklings- og interessespørsmål. 

Kommunene bør derfor utfordres til å etablere kommunegrupper som er hensiktsmessige og godt 

organiserte i forhold til den nye regionale settingen. Endringer som følge av kommunereformen vil 

også være en grunn til å ta opp spørsmålet.  

 

 

b) Etablering av konferansesteder for samlinger på fylkesnivå og regionalt nivå 

Tidligere i dette notatet er det argumentert for både sentrale og regionale samlinger i den framtidige 

dialogen. Det er pekt på at ”storsamlinger” med alle kommunene til stede samtidig, blir store og 

krevende arrangement, som bare et fåtall steder i Trøndelag kan arrangere. Her må tilgjengelighet 

også vurderes. De regionale samlingene har et vesentlig mindre omfang, men krever like fullt en viss 

kapasitet og kvalitet (bl.a. på den tekniske tilretteleggingen). 
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Selv om Trondheim og Steinkjer er utpekt som sentrale møtested for de sentrale politiske og 

administrative aktørene, vil det være aktuelt å arrangere ”storsamlinger” også andre steder som 

måtte egne seg. Det er ønskelig å avklare hva som kan være aktuelle steder sammen med 

kommunene. 

Etter hvert som det blir klart hvordan kommunene vil gruppere seg i det framtidige Trøndelag, bør 

det også avklares med gruppene hva som kan være hensiktsmessige møtested for regionale 

samlinger, høringskonferanser osv. Muligheten til støtte til teknisk tilrettelegging o.l bør vurderes. 

4.3.2 Forventning til statsetatene 

Mange statsetater har viktige roller i den regionale og kommunale samfunnsutviklingen. Derfor er 

det viktig å trekke dem med i den felles kommunedialogen som foreslås i dette notatet. 

Fylkesmannen har et særlig ansvar for at bidragene fra dem blir samordnet. Involvering av 

statsetatene i kommunedialogen vil være særlig aktuelt i forbindelse med 

 Fylkesplanarbeidet 

 Statlige reformer av vesentlig betydning for regional og kommunal samfunnsutvikling 

Når det gjelder fylkesplanarbeidet er statsetatene allerede veletablert som deltakere. Den 

ambisjonen om et mer aktivt regionalt utviklingssamarbeid som ligger bak dette notatet, tilsier 

imidlertid sterkere involvering fra disse etatene. Dette betyr bl.a. at de i større grad bør delta som 

dialogpartnere på de storsamlingene som omtales i dette notatet.  

Det betyr også at de tre aktørene bak dette notatet bør sørge for tettere dialog med statsetatene. 

Kanskje bør det arrangeres en årlig samling mellom partene som omfatter både gjensidig informasjon 

og dialog om aktuelle spørsmål, og særlig om de som skal videre til storsamlingene. 

Statsetatene bør også kunne trekkes med i det opplegget for sentralt arrangert 

informasjonsformidling som er skissert foran. F.eks. kunne både NAV, helseforetakene og politiet ha 

nytte av et tilrettelagt informasjonsformidlingsopplegg sammen med de tre aktørene, når de 

iverksetter endringer av stor betydning for kommunene. Her hører det også med at mange 

statsetater har god kompetanse på det som tenkes utviklet for kommunedialogen. 

 

5. Hvordan aktørene kan koordinere seg og skape et godt statistikk-

/analysegrunnlag om Trøndelag. 

Den dialogen som aktørene skal ha med kommunene om regionale utviklingsspørsmål, må være 

basert på relevante fakta og kunnskap. Hver for seg har aktørene omfattende data- og 

statistikkmateriale som vil være til nyttig for ulike analyseoppgaver. Dette materialet kan med fordel 

samordnes og gjøres tilgjengelig både for faglig bruk og for allmennheten.  

Det er allerede godt samarbeid mellom aktørene på dette området. Ambisjonen må være å 

videreutvikle dette i retning av et felles grunnlag for faktabasert kunnskap om status og 

utfordringsbilde i det nye fylket. Det skal opprettes en arbeidsgruppe til å følge opp dette. 
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7. Årshjul pr i dag og 2018/19 med samordning av ulike arenaer  

 

7.1 Årshjul på flere nivå og for ulike formål 

I det videre samordningsarbeidet bør det skilles mellom følgende 3 nivåer for konferanser, og krav 

som stilles til samordning 

 

 

I det videre arbeidet bør følgende vektlegges: 

 Hovedårshjulet bør omfatte de store egne konferansene, viktig nettbasert 
informasjonsformidling, samt relevante prosesser. Dessuten spesielle behov, f.eks. opplæring av 
folkevalgte etter valg. 

 Aktørene skal inkludere hverandre i de store konferansene og i relevante aktiviteter og 
prosesser. 

 Det skal legges vekt på samordning av tema. 

For å kunne samordne dialogen med kommunene best mulig, er det i praksis viktig at årshjulet også 

gir en viss oversikt over enkelte faste/gitte møter av betydning, som binder viktige personer. Dette 

gjelder særlig på politisk og overordnet administrativt nivå, f.eks. møter i fylkesting og fylkesutvalg.  

Det arrangeres også mange store konferanser som ikke primært er relatert til kommunedialogen. 

Trøndelagsmøtet er eksempel på dette, sammen med konferanser organisert av store 

organisasjoner, næringskonferanser som f.eks. Technoport, Nor-Fishing osv. Disse bør det også gis en 

viss oversikt over. 

Enkelte av aktivitetene på nivå 3 henvender seg også til ordfører-/rådmannsnivået, og enkelte 

fagkonferanser har langt på vei karakter av ”stormøter”. Et eksempel er den årlige 

”Trøndelagskonferansen for skoleeiere og skoleledere”. For de saks- og fagbaserte samlingene som 

partene er sammen om, bør det legges vekt på følgende: 

 De bør ikke kollidere med de overordnede ”stormøtene”. 

 De skal primært ha fagfolkene som hovedmålgruppe. 
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7.1 Årshjul pr i dag 

 

 

Et slikt antall store konferanser for ordførere og rådmenn, er neppe mulig å videreføre i nye 

Trøndelag.  

Arbeidsgruppen har også skaffet et seg oversikt over eksisterende faglige nettverk og arenaer som de 

ulike fagsektorene har ut mot kommunene. Her viser det seg å være et stort antall 

fagnettverk/konferanser. Arbeidsgruppen anbefaler at det arbeides videre med kjøreregler for 

fagnettverk/konferanser på fagnivå (hvor mange, når, krav til samordning).  

 

7.2 Årshjul for 2018 

Årshjulet for 2018 er allerede fastlagt, og antakelig vanskelig å endre, i det minste i første halvår.  

Arbeidsgruppen foreslår at KS, Fylkeskommune og Fylkesmann samordner seg til maks 2 

fylkesovergripende konferanser for ordførere og rådmenn fra mai/juni og ut 2018.  
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7.3 Skisse til nytt årshjul (2019) 

2019 er det første året der det er mulig med et «samordnet» konferanse-år for ordførere og 

rådmenn. I 2019 bør det også samordnes et opplegg rundt folkevalgtopplæring etter kommune- og 

fylkestingsvalget.  

Nedenfor skisseres hvordan et nytt årshjul for storsamlinger kan utformes, ut fra det som ble antydet 

i 3.2.2 og 3.2.3 foran. Der ble det pekt på tre hovedtema for ”stormøtene”, med hver av de tre 

aktørene som hovedansvarlig for hver sin, f.eks: 

 Fylkesplanen og oppfølgingen av denne (FK) 

 Statlige reformer av vesentlig betydning for regional og kommunal samfunnsutvikling (FM) 

 Felles kommunale/fylkeskommunale utviklingsspørsmål (KS) 

Hvis dette rendyrkes gir det tre ”storsamlinger” i året knyttet til den utviklingsrettede 

kommunedialogen. Tidspunktene bør tilpasses sentrale beslutninger/prosesser, f.eks. 

kommuneøkonomiproposisjonen, statsbudsjettet osv.  

Dette bør kombineres med faste oppsett for informasjonsformidling, f.eks. om statsbudsjettet. 

Det store omstillingsarbeidet som nå foregår som følge av at Trøndelag samles til ett fylke fra 2018, 

har allerede nasjonal interesse. Denne interessen vil øke etter hvert som de andre fylkene kommer i 

gang med sine sammenslåingsprosjekt, som skal effektueres fra 2020. 

Når den nye kommunedialogen i Trøndelag, med tilhørende konferanser og aktiviteter, skal 

planlegges for de nærmeste årene, bør det derfor også forberedes tiltak i forhold til omverdenen. 

Grunnen er først og fremst at det like godt først som sist kan forberedes tiltak for en etterspørsel 

som uansett vil komme. For det andre vil dette være en anledning til å reklamere for Trøndelag som 

en offensiv og kreativ region. 

Dette bør følges opp som et eget prosjekt. 
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Vedlegg 

- Mandat for arbeidsgruppen 
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VEDLEGG 

 

Mandat for arbeidsgruppen: 

Arbeidsgruppen skal senest til 1. desember 2017, komme opp med et notat om kommunedialogen i nye 

Trøndelag fylke. Notatet skal 

  

 Beskrive mål og prinsipper for kommunedialogen, og hvilke roller de ulike aktørene har 

 Vurdere om kommunikasjonen skal foregå med kommunene enkeltvis eller regionvis 

 Beskrive hvordan aktørene kan samhandle (strategisk og praktisk) om å bidra til helhet, god 
samordning og visjon/målene for et samlet Trøndelag 

 Beskrive hvordan aktørene kan koordinere seg og skape et godt statistikk/analysegrunnlag om 
Trøndelag 

 Konkretisere et årshjul 2018 der ulike typer arenaer (konferanser, nettverk) er samordnet» 
  

Arbeidet bør primært konsentreres om kommunedialogen på ordfører- og rådmannsnivået, og om 

bygging av et rammeverk relatert til dette.  

 

Partene i trepartssamarbeidet har ulike roller og oppgaver som skal følges opp mot kommunene, men 

disse bør nå så langt mulig ses i lys av dette rammeverket. Planer for samordnede aktiviteter bør lages i 

god tid året i forveien. Det bør være en fast koordineringsgruppe for dette. 

 

 


