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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 30.09.2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/86- Dato: 23.09.2015  
 

Sted: Fylkesutvalgssalen, Fylkeshuset 

Tidsrom: Onsdag 30. september 2015 kl 1300-1600 

Innkalt: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Kjetil Mjøsund, Knut Nygård 
(fungerende Skaun), Kathrine Lereggen, Svein Henry Berdal (fungerende Orkdal), Knut Dukane, 
Vigdis Bolås, Kai Terje Dretvik, Odd Inge Mjøen 

Kopi Steinar Gaustad, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, Astrid Haugslett 
 

RF 29/15 Referat fra møte 22.05.2015 
Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 22.05.2015 

Forslag til vedtak: 
Referat/protokoll rådmannsforum 22.05.2015 godkjennes. 

 

RF 30/15 Tettere samarbeid om næringsutvikling i Trondheimsregionen? 
Sak:  Vi står nå foran rullering av strategisk næringsplan, og da bør vi i tillegg til å diskutere strategier 

og prioriteringer også diskutere hvordan vi organiserer næringsutviklingsarbeidet for å lykkes 
best mulig. Det går både på sammensetning av Næringsrådet, på organisering av næringsarbei-
det i den enkelte kommune, og på mer konkrete saker som organisering av førstelinjetjenesten i 
regionen. Denne saken er tenkt som starten på en diskusjon. 
 
Uten å foregripe evalueringen under rulleringsprosessen så må det vel kunne sies at Strategisk 
næringsplan ikke har bidratt til å samordne ressursene på næringsutviklingsarbeidet vesentlig. 
Det har nok i stor grad blitt definert som et ansvar for Trondheimsregionen som organisasjon, 
og det har gjort at kraften i næringsutviklingsarbeidet ikke har blitt optimal. Det kan jo skyldes 
flere forhold: At SNP ikke er relevant for kommunene, manglende ønske om samarbeid med 
andre om næringsutvikling, manglende ressurser til næringsutvikling osv. Uansett så er det jo 
heller ikke gitt at alt skal samordnes, noe av næringsutviklingsarbeidet er i sin natur veldig lo-
kalt, mens andre deler nok krever større ressurser enn en og en kommune kan ha: Kobling mot 
FoU-miljøene, jobbing med klynger. 
 
Vi har i diverse sammenhenger hatt kontakt med våre ”søsterorganisasjoner” ; Greater Stavang-
er, Bergen Business Region og Oslo Business Region. Likhetstrekket er at de alle er organisert 
som egne selskap. Bergen og Stavanger dekker ganske store områder, mens Oslo er heleid av 
Oslo kommune – men sier sjøl at de opererer helt uavhengig av kommunegrenser. Det er be-
standig både plusser og minuser med enhver organisasjonsform, og ikke minst er den politiske 
forankringen hos oss en styrke, men uansett bør også organisering diskuteres med jevne mel-
lomrom.  
 
Det er mye likt når det gjelder ansvarsområder og prioriteringer mellom storbyene, men som 
tidligere sagt er internasjonal profilering en tydelig og vesentlig sak for alle – bortsett fra 
Trondheimsregionen. En annen interessant forskjell er på området førstelinjetjeneste for etable-
rere. Der er Oslo i ferd med å lage en digital løsning, med mulighet for individuell veiledning 
ved behov. Mens Bergen driver en felles kurs og veiledningstjeneste for alle medlemskommu-
nene i egen regi, noe som de selv framhever som sin kanskje største suksess. 
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Et annet element som kan virke inn på evnen og viljen til regionalt samarbeid om næringsutvik-
ling er muligheten for gjeninnføring av kommunal selskapsskatt. I utgangspunktet kan det sti-
mulere til konkurranse heller enn samarbeid, og det vil på mange måter være uheldig for mulig-
heten for å få til gode løsninger i en såpass tett sammenvevd region som den vi har. En løsning 
kunne vært å øremerke økte skatteinntekter til regionalt næringssamarbeid. 
 
  

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram for diskusjon. 
 
 

RF 31/15 Kommunereformen – hva skjer nå etter valget? 
Sak: Kommunereform var en vanskelig valgkampsak, men nå når det meste av posisjoner er avklart 

så kan det forhåpentligvis være mulig med en reell politisk diskusjon om løsninger i Trond-
heimsregionen. Pr nå er det ingen tydelige valg som avtegner seg, bortsett fra Melhus sitt rung-
ende nei til alle. En kort gjensidig oppdatering kan være på sin plass. 
 
I tillegg kan det være relevant å ha en felles diskusjon på 0-alternativet, som alle kommunene 
må utrede. Er alternativet til sammenslåing status quo? Stjørdal har vært tydeligst om at tjenes-
tesamarbeidet er såpass krevende at det krever en ny diskusjon. Situasjonen i Trondheimsregio-
nen er annerledes, der er samarbeid om forskjellige tjenester også omfattende, men ikke innen 
rammen av Trondheimsregionen som organisasjon. Mye løses gjennom vertskommunesamar-
beid, IKS, eller samarbeidsavtaler. Vel så viktig er det kanskje å diskutere 0–alternativet ut fra 
samfunnsutviklingsrollen og arealpolitikken. Regionen blir mer og mer tett sammenvevd, og 
med de samferdselsinvesteringene vi ser i årene framover blir den utviklingen bare sterkere. Det 
betyr at mange av de beslutningene det enkelte kommunestyre tar om spesielt arealspørsmål har 
konsekvenser utover egen kommune. Hvordan sikrer vi at den totale samfunnsnytten blir størst 
mulig i årene framover ved ingen endringer i kommunestrukturen i Trondheimsregionen? Er 
IKAP et tilstrekkelig verktøy? Må samarbeidet bli enda mer forpliktende?  

 

Forslag til vedtak:  
Saken legges fram for diskusjon. 

 
RF 32/15 IKAP - jernbaneutvikling. 

Sak: Som oppfølging av IKAP-2 er det igangsatt et prosjekt om styrkning av jernbanen sin rolle i 
kollektivsystemet i Trondheimsregionen. JBV, NSB, AtB og NTFK deltar i prosjektet. Det ori-
enteres om arbeidet. 
 

 

Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 
RF 33/15 Samferdselspolitisk fundament – innspill til Regional Transportplan. 

Sak Det har vist seg vanskelig å få til enighet om nytt samferdselspolitisk fundament, men før som-
meren ble en del avklart, blant annet gjennom innspillene til ny NTP. Fundamentet er forsøkt 
oppdatert og forenklet, og det tas sikte på vedtak i Regionrådet i desember, samtidig som hø-
ringsinnspill til Regional Transportplan må vedtas. 
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Vedlegg 2: Utkast til samferdselspolitisk fundament. 

 

Forslag til vedtak: 
Saken legges fram for diskusjon. 

 
 

RF34/15 Presentasjon nye pendlertall. 
Sak: SSB har publisert sin årlige pendlerstatistikk, som er kanskje den viktigste indikatoren for utvik-

ling av Trondheimsregionen som en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Det orienteres om ut-
viklingen fra 2010-2014. 
 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 
 
 

RF35/15 IKAP - reisevaneundersøkelsen. 
Sak: Utkast til regional rapport om resultater av den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 er 

snart ferdig. Det orienteres om utviklingen i reisemiddelfordeling i Trondheimsregionen. Denne 
utviklingen er viktig både for samferdselsprioriteringer og arealpolitikken i Trondheimsregio-
nen. 
 
 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

RF 36/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 30.10.2015 
 Møtet vil være i Leksvik. Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste: 

• Konstituering, gjennomgang av arbeidsområdene. 
• Innovative offentlige innkjøp 

 
Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 
 

RF 37/15 Orienteringer. 
• Profileringsarbeidet. 
• Saker i Næringsrådet 

 

RF 38/15 Åpen post/eventuelt. 
  

 

 

Knut Dukane   Bård Eidet 
Leder Rådmannsforum  Daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 22.05.2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/- Dato: 27. mai 2015  
 

Sted: Statens hus 

Tidsrom: Fredag 22. mai 2015 kl 0900-1200 

Til stede: Stein A Ytterdahl, Kathrine Lereggen, Johnny Nilssen, Kjell Fosse, Steinar Gaustad, Morten 
Bostad, Hubertina Doeven, Bård Eidet, Esther Balvers, Sigmund Knutsen, Jon Hoem.  

Forfall: Knut Dukane, Kristian Rolstad, Grethe Metliaas, Odd Inge Mjøen, Vigdis Bolås, Kai Terje 
Dretvik, Morten Wolden. 

 
 
RF 19/15 Referat fra møte 18.03.2015 

Vedtak: Referat rådmannsforum 18.03.2015 godkjent. 

 
RF 20/15 Trondheimsregionen 2040. 

Orientering: Jon Hoem presenterte rapporten. Det totale investeringsbehovet er tatt ned litt til 17,5 mrd. 

Fra møtet: Veldig bra rapport. Viser godt at det er mulig å tenke annerledes, spesielt innen helse og om-
sorg. Interessant å se regionen under ett. De grepene vi tar i dag er avgjørende for utviklingen 
framover. Kan det være tema i et felles formannskapsmøte etter valget? 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 
RF 21/15 Kompetanseprosjekt Transport 2025 – ”Bærekraftig transport og næringsutvikling i 

Storbyregionene”. 
 

Vedtak: Trondheimsregionen sier ja til å delta i prosjektet «Bærekraftig transport og næringsutvikling 
i storbyområder», med en årlig økonomisk ramme på NOK 50 000,- over tre år..  

 

 
RF 22/15 Asplan Viak sin evaluering av planprosesser i Trondheimsregionen.. 

Orientering: Ingvild Nordtveit Asplan Viak presenterte rapporten. 

Fra møtet: Bør skilles mellom utbyggere og konsulentselskap. 
Kan brukes både administrativt og politisk. 

 

Vedtak: Evalueringen legges fram for Regionrådet for endelig behandling. 

 

 

RF 23/15 Årsrapport Ungt Entreprenørskap. 
Vedtak: Saken tas til orientering. 
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RF24/15 Gjensidig orientering om arbeidet med kommunereformen. 

 
Fra møtet: Trondheim: Snakker med Klæbu, Malvik og Skaun, administrativ prosess. Ser på bydelsorgani-

sering, og på hvilke oppgaver storbyen kan overta. Er også delvis kobla på fylkesprosessen. Sak 
i Formannskapet før ferien knytta til oppgavemeldinga. 
Orkdal: Invitert Agdenes, Snillfjord og Meldal til samtaler, døra åpen også for Skaun, Hemne og 
Rindal.  
Melhus: Vedtak om at førsteprioritet er egen kommune, og nei til sammenslåing med Trond-
heim. Åpen for samtaler med Skaun, Klæbu og Midtre Gauldal. Vil lage en SWOT analyse om 
fordeler og utfordringer. 
Skaun: Ser i alle retninger; Orkdal, Melhus og Trondheim. Innbyggerundersøkelsen minst pre-
feranse for Trondheim. Fylkesmannen vil at alle skal innsnevres til max to alternativer. 
Stjørdal: Innbyggerundersøkelsen viser at Værnes-regionen foretrekkes. Malvik noe annen 
prosess. Bruker ikke masse ressurser på utredninger før det blir klarere om hva som blir reali-
teten. En del av de andre kommunene tror at dette går over og vil fortsette med et styrket in-
terkommunalt samarbeid. 
Klæbu: I dialog med Trondheim, men vil ha politisk prosess, ikke bare administrativt. Ikke fått 
svar fra Melhus. 

Vedtak: Saken diskutert. 

 
 

RF25/15 Evaluering av samarbeidet i Trondheimsregionen. 
 Fra møtet: Viktig at politikerne utfordres. 

Det samarbeides tett med Trondheim, får mye igjen. Men politikerne skjønner og ser det ikke 
godt nok.  
Fin holdning til å unne hverandre suksess nå.  
 

Vedtak: Innspill fra møtet tas med i det videre evalueringsarbeidet. 

 

RF 26/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 17.04.2015 
 Esther: Byutviklingsavtaler mulig ny sak. 

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 
RF 27/15 Orienteringer. 

• Baltic Sea Region: Deltakelse i næringsprosjekt, krever kun arbeidstid fra oss. 

• Profileringsarbeidet: Jobbes med nettside, nye filmer og digital spredning. Mulighet for 
TV-reklame for regionen i forbindelse med TV-serie fra Kavli-instituttet, uavklart fi-
nansiering. 

• Ny tilskuddsordning på klimatilpasning: Formålet er å styrke kommunenes arbeid med 
klimatilpasning. Midlene skal gå til kunnskap om hvordan klimaendringene berører 
kommunens/fylkeskommunenes ansvarsområder og/eller hvilke tiltak kommunen må 
sette i verk for å være bedre rustet til å møte klimaendringene. 2 mill på årsbasis. Chin-
Yu Lee i STFK kontaktperson. 
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• Innovative offentlige anskaffelser – planer om workshop i september. 

• Deponisaken – innklaging til fylkesmannen med anmodning om lovlighetskontroll. 

 

 
RF 28/15 Åpen post 

Ingen saker. 
 

 

Stein Ytterdahl  Bård Eidet 
møteleder   daglig leder  



Samferdselspolitisk 
fundament 

 
 
 
 
 

PRIORITERT: 
 InterCity-Trønderbanen: El- 

drift og dobbeltspor til Stjørdal 
 E6 Sør: Nasjonalt viktig 

stamveg. 
 E6 Øst: Krav om doble 

tunnelløp utløser firefelts vei. 
 IKAP: Redusert reisebehov og 

økt kollektivbruk. 
 Videre kollektivsatsing i  

Miljøpakken og bymiljøavtaler 
 Knutepunkt for godstransport 

på Torgård inn i NTP 2018-27. 
 
 

VI VEKTLEGGER OGSÅ: 
 Gode og raske nasjonale og 

internasjonale togforbindelser. 
 Bedre og mer miljøvennlig sjøtransport 

mellom Fosen-Trondheim  . 
 Værnes: Flyplass og flytilbud må 

videreutvikles  
 Bedre veg til Klæbu, sammenhengende 

standard på E39 helt fram til Orkdal. 
 



InterCity-Trønderbanen med el- drift og dobbeltspor til 
Stjørdal er førsteprioritet.  
Gir miljøvennlig regionvekst for Trondheimsregionen og Trøndelag. 

Jernbane: 

 Politisk enighet i Trøndelag om 
jernbanesatsing Trondheim-Steinkjer: 
Gir høyeste prioritet 

 El-utbygging Trondheim-Steinkjer og 
Meråkerbanen må realiseres før kjøp av 
nye tog.  

 Steinkjer-Trondheim må sikres rask, 
forutsigbar og kontinuerlig finansiering 
som ”Særskilt prioritert prosjekt” i NTP 

 Planarbeid for gradvis dobbeltspor 
forseres.  

 Bruk av bompenger til 
jernbaneutbygging må utredes. 

 Etablere InterCity Steinkjer-Støren, på 
lengre sikt Oppdal/Røros 



Vei: 
Helhetlig utbygging av E6 Sør Trondheim – Oppland grense med standard 
som god stamveg mellom Nord/Midt-Norge og Sør-Norge/Europa er 
førsteprioritet.  
E6 Øst: Utbygging av doble tunnelløp og firefelts vei mellom Trondheim og Stjørdal 
må skje med statlig fullfinansiering av tunnelene og med så lav bompengeandel 
som mulig, og ikke på bekostning av baneutbygging Trondheim-Steinkjer. 
 
 E6 Sør Jaktøyen-Oppland grense og 

RV3 utbygges raskt og kontinuerlig. 
 Statens andel or Tonstad-Jaktøyen må 

på plass tidlig inneværende NTP-
periode. Den totale bompengeandelen 
må ikke overskride 3,5 mrd. 

 Staten må legge til rette for gjensidige 
rabattordninger slik at den totale 
belastningen ikke blir uakseptabel. 

 Utbygging av ny havn på Orkanger må 
skje parallelt med en oppgradering av 
vegsystemet for å sikre en trygg og 
effektiv godstransport. 



 Ny bymiljøavtale:  
 Utvikling av superbuss 

nødvendig for å nå 
nullvekstmålet i 
persontransporten. 

 Mål om framtidig etablering 
av bybane. 

 Det skal bygges nært 
kollektivårer/knutepunkt 

 Kommunene skal forsterke 
dagens sentra, ikke utvikle nye  

 Gang-/sykkelnett prioriteres. 
 6 jernbanestasjoner prioriteres 

for utvikling av arbeidsplasser, 
handel og bolig. 

 God innfartsparkering prioriteres 
for økt bruk av kollektivtransport 

IKAP 2 og ny bymiljøavtale: Klimavennlig 
areal- og transportutvikling 

Gjennom arealpolitikken skal kommunene i Trondheimsregionen tilrettelegge 
for redusert transportbehov og økt kollektivbruk. 



Nytt knutepunkt for godstransport  
på Torgård inn i NTP 2018-27 

En ny godsterminal på Torgård må bygges ut helhetlig for å sikre 
konkurransekraft og utbyggingsmuligheter både for gods- og 

persontransport 

 Mål: Gi næringslivet effektiv 
transport og mer gods fra bil til 
båt og bane, som gir reduserte 
utslipp av klimagasser. 

 Godstransport med bane, båt og 
bil må sees i sammenheng.  

 Logistikknutepunkt på Torgård 
må inn i NTP 2018-2027. 

 Utbygging av E6 Sør må tilpasses 
dette gjennom økt kapasitet i 
kryss og tilførselsveier, men uten 
at det går utover framdriften. 



 Utvikle InterCity-Østlandet og 
InterCity-Trønderbanen og 
strekningen mellom for reisetid 
Oslo-Trondheim under 5 timer 

 Dersom høyhastighet blir 
aktuelt, skal Trondheim-Oslo 
være første strekning i Norge, 
uansett konsept 

 Meråkerbanen må elektrifiseres, 
vi oppnår stor effekt for miljø-
vennlig person- og godstrafikk 

 Elektrifisering av Rørosbanen 
skal gjennomføres for stabil 
godstransport på tog.  
 

 

Trondheim-Oslo skal være i front for å oppnå raskere togforbindelser i Norge. 
Elektrifisert Meråkerbane åpner nye muligheter 

 

Gode og raske nasjonale og 
internasjonale togforbindelser 

Vi vektlegger også: 



Bedre og mer miljøvennlig 
sjøtransport 

Raskt og godt hurtigbåtsamband Fosen-Trondheim er en del av det regionale 
kollektivtrafikktilbudet i Trondheimsregionen og skal prioriteres. 

 Kampflybase på Ørland vil øke 
behovet til/fra Brekstad.  

 Det må sikres hyppige 
avganger og rask reisetid både 
for Vanvikan-Trondheim og 
Brekstad-Trondheim.  

 Arbeide for elektrifisering av 
hurtigbåter og ferjer. 

 Støtte overgang til transport 
med båt for eksport av fisk. 
 

Vi vektlegger også: 



 Avinor må videreutvikle 
Værnes i samsvar med veksten 

 Det må etableres flere 
utenlandsruter fra/til Værnes 
for viktige destinasjoner 

 Direkteruter utenlands og 
innenlands skal prioriteres 

 Trønderbanen som 
tilbringertjeneste til Værnes 
skal prioriteres 

Trondheim lufthavn:  
Flyplass og flytilbud må videreutvikles   

Gode internasjonale flyforbindelser og direkteruter styrker 
Trondheimsregionens konkurransekraft og attraktivitet 

Vi vektlegger også: 



Ny veg til Klæbu utløser et av  
regionens viktige næringsområder. 
 Oppgradering av kryss og rundkjøring 

må sikres. 
 Trondheimsregionen forutsetter at alle 

instanser følger opp planmessig og 
investeringsmessig for å realisere 
Fv704 raskest mulig.  
 

Strekningen E39 Harangen–Orkanger 
må realiseres.  

 
 

Vei: 
Vi vektlegger også: 
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