INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 02.02 2016
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 16/-

Sted:

Trondheim kommune, ordførerkontoret

Tidsrom:

1300-1500.

Innkalt:

Jon P Husby, Rita Ottervik, Ingrid Aune, Oddbjørn Bang.

AU 01/16

Referat/protokoll AU-møte 25.11.2015.

Dato: 04. februar 2016

Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 25.11.2015
Forslag til vedtak:
Protokoll Arbeidsutvalget 25.11.2015 godkjennes.

AU 02/16
Sak:

Trøndelagsutredningen – høringsinnspill.
Trøndelagsutredningen, om sammenslåing av Trøndelagsfylkene, er sendt ut på høring sammen
med intensjonsplanen med høringsfrist 05/02-16. Saksgangen er slik at AU nå vedtar et forslag
som sendes som høringsinnspill, med forbehold om endelig godkjennelse i Regionrådet 12/2.
Under Rådmannsforum kom det opp to innspill som AU må vurdere skal innarbeides:
• At både Steinkjer og Trondheim må utpekes som administrasjonssenter (og ikke bare
Steinkjer).
• Og en bekymring for at den sørlige og sørvestlige delen av Sør-Trøndelag er glemt i
utredningen, og at avstanden til Steinkjer blir stor.
Om Trøndelagsutredningen.
Formålet med høringen er å gi fylkestingene et beslutningsgrunnlag for å avgjøre spørsmålet om
sammenslåing, samt gi føringer for politikk, organisering osv i et nytt fylke. Slik utredningen
skisserer det er bakgrunnen for å diskutere sammenslåing en større og større forskjell mellom
det som er de gamle administrative grensene og det som har vokst fram som funksjonelle
regioner. Det gjør at fylkene er i ferd med å miste sin betydning som regionale styringsenheter.
Viktig mål med en sammenslåing er å få en region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft,
som kan fremme Trøndelag som en attraktiv region, og gjøre regionen i stand til å ta på seg nye
oppgaver, og som kan gi Trøndelag tyngde på den nasjonale og internasjonale arenaen.
Når det gjelder lokalisering av en ny organisasjon så legges det to hensyn til grunn:
 Nærhet til innbyggere, tjenestebruker og samarbeidspartnere, samt
 Regional balanse mht sysselsetting og kompetanse:
Intensjonsplanen konkluderer med at den nye regionen skal ha lokaliteter både i Steinkjer og i
Trondheim, at administrasjonssenter med rådmannsfunksjoner legges til Steinkjer, mens
ordførerfunksjonen legges til Trondheim.

Trondheimsregionens høringsinnspill.
Trondheimsregionen støtter fullt ut forslaget om å slå sammen de to fylkene til et nytt
Trøndelag. Skal et regionalt folkevalgt nivå bestå er det nødvendig med større og mer
funksjonelle regioner, som både kan overta statlige oppgaver og representere trønderske
interesser nasjonalt og internasjonalt på en kraftfull måte.
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Trondheimsregionen er en tett sammenvevd funksjonell region som de nærmeste årene vil bli
enda tettere integrert. Gjennom å representere 280 000 innbyggere i 10 kommuner på tvers av
fylkesgrensa blir vi jevnlig konfrontert med konsekvensene av en fylkesgrense som deler
regionen i to, i form av manglende koordinering og forskjeller i politikk. Det at den funksjonelle
storbyregionen med den største vektskraften er delt mellom to fylkeskommuner er et viktig
argument for sammenslåing, og hvis det ikke blir sammenslåing bør grensejustering diskuteres.
Balansert utvikling er et hovedbegrep i utredningen, som det har vært i det felles trønderske
strategiarbeidet det siste tiåret. Begrepet rommer mye godt, og det diskuteres konstruktivt i
utredningen, sjøl om fokuset er for mye på balanse innad i Trøndelag og ikke nasjonalt – det har
stor betydning for hvilken diskusjon som føres. Uten en nærmere presisering og en analyse av
hva som fører til samfunnsutvikling kan resepten som skrives ut for å oppnå balansert utvikling
være veldig forskjellig. For eksempel kan det settes likhetstegn mellom balansert og lik
utvikling. Gitt forskjeller i størrelse og forutsetninger vil det i verste fall gi utslag i politikk som
skal begrense vekst i Trondheimsregionen. Næringspolitikkens overordnete mål er å stimulere
til størst mulig vekst innen bærekraftige rammer, slik blir den samlede kaken som skal til
politisk fordeling størst mulig. Det vil alle tjene på.
Da må det føres en næringspolitikk som utløser det fulle potensialet for vekst i alle deler av
regionen, også Trondheimsregionen. Det må legges til rette for at den vekstgeneratoren våre
FoU-miljø er, både i kraft av seg sjøl og ut fra den næringsutviklingen det skaper, ytterligere
styrkes. I et sammenslått fylke må det være en viktig strategi å koble FoU-miljøene i Trondheim
enda tettere mot næringslivet i distriktskommunene og spesielt i Nord-Trøndelag, det vil
sannsynligvis være det viktigste virkemidlet for å få til nødvendig omstilling og ny vekst.
Det er også slik at det er relativt god balanse når det gjelder flytting, Trondheimsregionen
vokser ikke fordi det utarmer resten av Trøndelag. Det er andre faktorer som
arbeidsinnvandring, annen innenlandsk flytting og fødselsoverskudd som er viktigere. Det er
viktig at dette er en felles erkjennelse og et felles grunnlag for politikkutforming.
Trondheimsregionen støtter prinsippet om at den nye fylkeskommunen skal ha to lokaliteter. Vi
har forståelse for at Steinkjer utpekes som administrasjonssenter, men vil understreke
viktigheten at det legges opp til en balansert fordeling av oppgaver og arbeidsplasser. Ikke minst
vil vi understreke viktigheten av at viktige samfunnsutviklingsoppgaver blir lagt til Trondheim.
Uten at det gjøres vil relevansen av en ny Trøndelagsregion bli betraktelig mindre. For
Trondheimsregionen er politikken som vil føres viktigst, men det kan ikke sees isolert fra
tilstedeværelse, uten den kan både forståelse, aksept og vilje til forpliktende samarbeid bli
mangelfull.
Trondheimsregionen som organisasjon blir diskutert noen plasser i utredningen, og det utrykkes
bekymring for at vi til dels jobber med parallelle aktiviteter til fylkeskommunene og Innovasjon
Norge. Nå er ikke Trondheimsregionens arbeidsområder og prioriteringer vesensforskjellig fra
de andre regionrådene, næringsutvikling er en ordinær oppgave som de fleste kommuner jobber
med, og gjerne i samarbeid med andre kommuner. Så utfordringen er nok mer i kraft av
størrelse enn rolle og strukturer. Trondheimsregionen er opptatt av å ha et godt samarbeid med
fylkeskommunen både før og etter en eventuell sammenslåing. Hvilken rolle
Trondheimsregionen vil ta i framtida henger tett sammen med hvordan fylkeskommunen
definerer sin tilstedeværelse og satsing her, og oppsummeres best av utredningen sjøl på side
65: ”Uten tung tilstedeværelse fra den nye fylkeskommunen i Trondheim, vil
Trondheimsregionen (som altså har 2/3 av det nye fylkets innbyggere) kunne se seg tjent med å
ivareta denne regionens interesser ved videre utbygging av sitt eget utviklingsapparat.”
Trondheimsregionen slutter seg til de vurderingene som gjøres i utredningen om
innbyggerhøring og folkeavstemning.

Vedlegg 2: Høringsbrev
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Vedlegg 3: Intensjonsplanen.
Forslag til vedtak:
AU slutter seg til saksframlegget som høringsinnspill til Trøndelagsutredningen

AU 03/16
Sak:

Program for samling av formannskapene 17-18 mars.
Som kjent samler vi alle formannskapene og fylkesutvalget 17-18 mars, som en del av
rulleringen av strategisk næringsplan. Møtet vil vare fra lunsj til lunsj, på Scandic Hell.
Trondheimsregionen vil dekke alle utgifter til hotell og bespisning, men ikke reisekostnader og
eventuelle kostnader til tapt arbeidsfortjeneste og lignende. Forslag til program ligger som
vedlegg.
Som dere ser er programmet delt grovt sett i to, med næringsutvikling dag 1 og
IKAP/næringsareal dag 2. Foredragsholderne er ennå ikke forespurt, bortsett fra at Vigdis
Harsvik har sagt ja og Aleksandra Bech Gjørv har sagt nei. De andre foredragsholderne er bare
forslag. Fra Rådmannsforum kom det forslag om å invitere Elisabeth Enger fra Jernbaneverket
for å presentere forslagene i den nye NTP mht jernbaneutbygging i Trondheimsregionen –
samferdsel er også næringsutvikling.

Vedlegg 4: Forslag til program.
Forslag til vedtak:
Programmet justeres etter innspill i møtet.

AU 04/16

Program for Regionrådsmøtet 12.02 – kobling til rullering av Strategisk næringsplan.

Sak:

Planen har vært at rulleringsprosessen skulle starte med en innspillskonferanse. Det har vært
problematisk å finne et godt tidspunkt som passer de sentrale aktørene, derfor har vi endt med å
legge det inn som en del av Regionrådsmøtet. Forslaget er at det brukes 2,5 time fra 0900-1130,
med dette programmet:
1. Åpning/innledning v/Jon P. Husby, ordfører Skaun og leder Trondheimsregionen
2. Presentasjon av faktaunderlag for revidering av Strategisk næringsplan, v/Christian Haugen
prosjektleder rullering SNP (NiT/NAT)
3. Erfaringer fra arbeidet med Strategisk Næringsplan i Trondheim Kommune v/Rita Ottervik,
ordfører Trondheim
4. Erfaringer fra arbeidet med Strategisk Næringsplan i Rissa kommune v/Ove Vollan,
ordfører Rissa
5. Noen perspektiver på en revidert SNP v/Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen
6. Diskusjon/innspill fra salen
Etter lunsj 1130-1200 står det igjen 2 timer til andre saker. Presentasjon av prosjektet bru til
Fosen vil ta ca 40 min, i tillegg foreslår jeg at prosjektet Forsker ut i bedrift får 15 minutter til
presentasjon, nyttig at kommunene ser hvilke bedrifter det jobbes med. En orientering fra Atb
om markedsføring av busstilbudet kan være en aktuell sak.

Forslag til vedtak:
Saksliste og program til Regionrådet justeres etter innspill i møtet.
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AU 05/16
Sak:

Oppfølgingspunkter etter ordførermøtet på Leangen11. januar.
Ordførermøtet var som vanlig en konstruktiv og trygg arena for å diskutere fritt rundt
Trondheimsregionens oppgaver og rolle. Det å ha slike møter ved behov bør det fortsettes med,
men uten at det legges opp til faste møter. Det er utfordrende å oppsummere en talefør
forsamling sine innspill, men her er det gjort et forsøk på å samle de innspillene som vil
medføre endringer i hvordan samarbeidet i Trondheimsregionen fungerer, og med forslag på en
del av punktene hvordan det kan følges opp:
• Flere næringssaker må inn i Regionrådet.
Kommentar: Som et ledd i rulleringen av SNP vil det blir lagt fram et forslag til klarere
arbeidsdeling mellom Næringsrådet og Regionrådet, for eksempel med en beløpssum som
avgjør at en sak må til Regionrådet og ikke Næringsrådet.
• Næringsareal: Allmenn enighet om at vi ikke er god nok her. Ingen forslag til løsning p.t.,
men det blir tema på det neste Regionrådsmøtet i april.
• Bedre inngrep med Atb og STFK innen samferdsel.
Kommentar: Skal vi prøve å få til et fast årlig møte i mars/april? Enten som en del av et
ordinært Regionråd, eller eget møte? Ser for meg en del Atb med både Atb og politisk
ledelse i STFK til stede, og en del ordinær samferdsel med politisk/administrativ ledelse,
fire timer i alt. Hvordan få til forpliktelse?
• Samferdselspolitikk generelt og bedre inngrep med NTP spesielt, flere forslag kom opp:
o Egne møter med Trøndelagsbenken?
o Felles samarbeidsorgan vei/bane Trondheim/Steinkjer?
o Hvordan få inngrep med Nye Veier?
• Bymiljøavtaler: De andre kommunene vil bli invitert til å være med på neste runde med
avtaler – det vil innebære konkrete forpliktelser mht trafikkvekst og arealbruk. De nye
Byutviklingsavtalene er fortsatt ikke konkretisert, men vil nok få konsekvenser for alle
kommunene i Trondheimsregionen.
• Flyktninger/innvandrerutfordringen:
o Samarbeid om mottak av enslige mindreårige ønskelig.
o Samarbeid om rekruttering av fosterfamilier?
o Samarbeid om norskundervisning?
• Et eget årshjul for samarbeidet etterlyst.

Forslag til vedtak:
Saken legges fram til diskusjon.

AU 06/16
Sak:

Interkommunalt samarbeid om idrettsanlegg i Trondheimsregionen.
Saken er kjent og diskutert sist på Ordførermøtet. Nå har Sør-Trøndelag fylkeskommune laga et
forslag til prosess og mulig innhold, og før det gås videre med det er det ønskelig med
tilbakemeldinger fra AU om dette treffer behovet, eller om det er for korreksjoner.

Vedlegg 5: Forslag til grunnlagsdokument/planprogram.
Forslag til vedtak:
Saken legges fram til diskusjon.

AU 07/16
Sak:

Økonomisk bidrag fra fylkeskommunen til næringsarbeidet.
Som kjent har vi hele tiden fått bidrag fra potten kommunale næringsfond i fylkeskommunen,
mot at Trondheimsregionen stiller opp med like stor finansiering selv. Fra 3,3 mill i 2010 har
summen gått ned til 1,7 mill i 2015, og nå er forslaget 1,2 mill i 2016. Mye av nedskjæringen
skyldes nedtrekket i regionale utviklingsmidler, men nedskjæringen for oss er vesentlig større
enn nedskjæringen prosentuelt i utviklingsmidlene. Det er også slik at mens det beregnes et
tilskudd på kr 350 000,- pr kommune i de andre regionrådene, så er det i Trondheimsregionen
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beregnet kr 150 000,-.
I tillegg til mindre penger signaliserer også fylkeskommunen at de ønsker en klarere
arbeidsdeling med oss på den måten at vi tar ansvaret for kommersialisering av teknologi, dvs
de trekker seg også ut arbeidsmessig. Det gjør at vedtaket blir tydeligere et strategisk valg, og
ikke bare en budsjettreduksjon. Med bakgrunn i det som står i Trøndelagsutredningen om
behovet for tilstedeværelse i Trondheimsregionen er et slikt valg merkelig, og henger i liten
grad sammen. Jeg var i Regional utviklingskomite i forrige uke, og var tydelig på hva vi mente
om dette. Nå skal saken på høring til kommunene, fordi de foreslår at midlene skal være fullt ut
regionalisert, og ingenting ut til kommunene. Det betyr at endelig vedtak ikke skjer før senere.
Umiddelbart vil dette ikke ha konsekvenser for driftsnivået vårt, vi har ennå såpass mye penger
”på bok” at det verken i år eller mest sannsynlig neste år vil ha betydning, men etter det vil det
slå inn for fullt. Da må enten aktivitetsnivået tas betraktelig ned, eller så må det finnes annen
finansiering.

Forslag til vedtak:
Saken tas tilorientering..

AU 08/16

Orienteringer
•
•
•

Møte med KMD om Byutviklingsavtaler 4-5 februar.
Møte med Kommunalkomiteen 19. februar.
Saker i Næringsrådet: Klyngedannelser og Technoport.

Bård Eidet
Daglig leder
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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 16.10.2015
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 15-

Dato 20. oktoner 2015

Sted:

Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor

Tidsrom:

kl 0900-1100

Til stede:

Erling Lenvik, Rita Ottervik, Einar Strøm, Bård Eidet.

Forfall:
Referent:

Bård Eidet

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no .
Ingen merknader til innkallingen.

AU 30/15
Vedtak:

Referat/protokoll AU-møte 10.06.2015.
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 10.06.2015 godkjennes.

AU 31/15

Innstilling til valg av ny leder/nestleder/nytt AU i den kommende valgperioden.

Vedtak:

AU utpeker denne valgkomiteen: Erling Lenvik (leder) Jorid Jagtøien, Gunnar Lysholm.

AU 32/15
Vedtak:

AU 33/15
Vedtak:

AU 34/15
Vedtak:

AU 35/15

Opplegget for det konstituerende Regionrådsmøtet .
Møteplanen korrigeres etter innspill til møtet.

Samferdselspolitisk fundament.
AU legger fram forslag til Samferdselspolitisk fundament til diskusjon i Regionrådet i desembermøtet, justert etter innspill i møtet.

Andre aktuelle saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 19.06.15
Innspill fra møtet legges til grunn for sakslista i Regionrådet

Orienteringer

Erling Lenvik
Leder

Bård Eidet
Daglig leder

(sign)

(sign)
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Intensjonsplan for samling av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune
Innledning
Fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag tar sikte på å slå sammen Nord-Trøndelag og
Sør-Trøndelag fra 1.1.2018. Ved en sammenslåing erstattes dagens to fylkeskommuner av en
ny region som dekker hele Trøndelag. Det er de to fylkestingene som vedtar om fylkene skal
søke Stortinget om å bli slått sammen. Utredningen om sammenslåing, samt denne intensjonsplanen, sendes på offentlig høring. I forkant av beslutningen vil det også bli gjennomført en innbyggerhøring i form av en opinionsundersøkelse i de to fylkene.
Mål for sammenslåing av de to fylkene
Hovedmål:
 En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft.
 Etablere et nytt fylke og ny folkevalgt region, hvor fylkesnivåets ressurser og innsats kan
organiseres på en mer helhetlig måte for å fremme Trøndelags samfunns- og næringsmessige utvikling.
 Gi bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i Trøndelag, til å fremme Trøndelag
som en attraktiv region, og gjøre regionen bedre i stand til å ta på seg nye oppgaver.
 Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre regionen en rettmessig andel av
statlige ressurser, etableringer, prosjekter osv
 Sikre og videreutvikle kvalitet i regionens tjenester til innbyggerne.
Delmål:
 Utvikle regionen som demokratisk og involverende arena.
 Styrke regionens rolle som samfunnsutvikler.
 Utvikle regionen som effektiv myndighet og lovforvalter.
 Umiddelbart søke om nye oppgaver til regionen etter forsøksloven.
 Tilpasse regionens tjenester til beste for Trøndelag og den enkelte.
 Bidra til en balansert bosettings- og næringsstruktur.
 Fremme en helhetlig utvikling av Trøndelags kulturliv og –institusjoner.
 Bidra til en positiv utvikling for det samiske språkområdet og samisk kultur.
Regionens navn og merke
Fylkestingene går inn for at den nye regionens navn blir Trøndelag, at den folkevalgte enheten benevnes Trøndelagsregionen, og at den tar Olavskorset (Nord-Trøndelags fylkesmerke)
som merke.
Antall representanter i regiontinget
Fylkestingene går inn for at antall representanter i regiontinget blir 59.

4. november 2015

Valgkretser
Fylkestingene går inn for at den nye regionen skal utgjøre én valgkrets til Stortings- og regiontingsvalg.
Politisk styringsform
Fylkestingene går inn for at den nye regionen benytter formannskapsmodellen som styringsform.
Regiontingets samlinger og regionutvalgets møter
Fylkestingene går inn for at fire av de årlige regiontingene avholdes i henholdsvis Trondheim
og Steinkjer med to hver, og at øvrige ting avholdes på ambulerende steder i Trøndelag.
Regionutvalgets møter ambulerer likt mellom Steinkjer og Trondheim.
Regionens administrasjonssenter og politiske ledelse
Fylkestingene går inn for at den nye regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjon legges til Steinkjer.
Ordførerfunksjonen legges til Trondheim.
Hensiktsmessig organisering tilsier at den nye regionen skal ha to lokaliteter, Steinkjer og
Trondheim. Steinkjers andel av de administrative stillingene skal minimum være på dagens
nivå.
Samisk språkområde
Fylkestingene går inn for at den nye regionen skal være del av forvaltningsområdet for samisk språk, dvs at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til regionen.
Ansatte
Et viktig mål med sammenslåingen er å skape bedre forutsetninger for en kompetent og effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon, med attraktive og utviklende arbeidsplasser.
Ingen som er ansatt i de to fylkeskommunene på sammenslåingstidspunktet skal kunne sies
opp som følge av sammenslåingen. Endringer i stilling og arbeidsoppgaver må imidlertid påregnes. Medarbeidere som eventuelt måtte bli overtallige som følge av dublering eller behov
for ny organisering osv, vil bli tilbudt annen passende stilling etter forutgående samtaler/drøftinger i samsvar med avtaleverket. Vernet mot oppsigelse av medarbeidere som
eventuelt blir overtallige som følge av sammenslåingen, skal vare i 3 år fra sammenslåingsdato.
Hvis lokalisering av administrative funksjoner medfører endret arbeidssted for nåværende
ansatte, skal det legges til rette for fleksible overgangsordninger slik at den ansatte gis mulighet til fortsatt jobb i den nye regionen. Perioden for slike overgangsordninger skal ha 3 års
varighet fra sammenslåingsdato. Generelle og spesielle overgangsordninger av denne typen
fastsettes etter drøftinger med de som berøres og med tillitsvalgte.
4. november 2015

Bruk av disponibel formue fra de to fylkeskommunene
Disponibel formue fra de to fylkeskommunene skal disponeres av det nye regiontinget til
beste for innbyggere, samfunn og næringsliv i det nye fylket.
Unntatt fra dette er økonomisk virkning av eventuelle overgangsordninger knyttet til NordTrøndelags eierskap i NTE. Slike midler forbeholdes aktivitet i dagens Nord-Trøndelag.
Sammensetning av Fellesnemnda
Det oppnevnes en fellesnemnd bestående av nåværende fylkesting.
Nemnda skal være sammensatt av de 43 medlemmene i fylkestinget i Sør-Trøndelag og de
35 medlemmene i fylkestinget i Nord-Trøndelag (de av fylkesrådets medlemmer i NTFK som
er innvalgt i fylkestinget er i denne sammenheng fylkestingsrepresentanter). Nemndas funksjoner skal baseres på Kommunelovens bestemmelser for fylkesting så langt de er dekkende,
med formannskapsmodellen som ramme.
Det skal oppnevnes et arbeidsutvalg med totalt 11 medlemmer, med leder fra NT.
Nemnda gis fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker og i saker som ikke er av prinsipiell art.
Videre gis nemnda fullmakt til å tilsette administrasjonssjef og revisor i den nye regionen.
Valg av nytt regionting
Fylkestingene går inn for at medlemmene i det nye regiontinget, etter sammenslåingen og
fram til ordinært valg i 2019, består av medlemmene i dagens fylkesting i Nord- og SørTrøndelag.
Andre forhold
Fylkestingene er enige om å arbeide for at fylkesmannsembetet i en sammenslått region skal
ha hovedsete i Steinkjer.

4. november 2015

Program felles møte formannskapene i Trondheimsregionen 17-18 mars 2016.
17. mars:
1130-1230:

Lunsj

1230-1235:

Ungdommelig kunstnerisk innslag

1235-1245:

Velkommen, formålet med dagen v/ Jon P Husby.

1245-1305:

Resultatene fra selvangivelsen: Hva har vi oppnådd, og hvilke forventninger har
næringslivet til den nye strategiske næringsplanen? Berit Rian.

1305-1320:

Erfaringer fra kommunene med SNP – innlegg fra Rissa og Melhus?

1320-1340:

Summing rundt bordene: Stemmer dette med egne erfaringer? Hva skal til for å få til
enda bedre samarbeid?

1340-1400:

Pause

1400-1430:

Næringslivet i Trondheimsregionen – styrker og svakheter, klyngedannelser,
gründerskap. Vigdis Harsvik.

1430-1440:

Summing rundt bordene

1440-1500:

Reindustrialisering i Norge, er det mulig? Hva skal til? V/ SINTEF

1500-1510:

Summing rundt bordene

1510-1525:

Trondheimsregionen sett utenfra fra en nylig hjemflyttet trønder: Hva skiller oss fra
de andre storbyregionene? (stikkord: Offensiv/sedat, til stede nasjonalt og
internasjonalt – eller trives vi best hjemme?). V/ Kjerstin Spjøtvoll, SIVA

1525-1540:

Pause

1540-1600:

Gründerperspektivet: Hva skal til for å lykkes? hva kan det offentlige bidra med?
Borgar Ljosland, seriegründer.

1600-1700:

Gruppearbeid:

1700-1800:

Framlegging, plenumsdiskusjon

19. mars:
0900-0920:

IKAP, Byutviklingsavtaler: Retningslinjer, konsekvenser

0920-0950:

Rett virksomhet på rett sted med minimalisering av klimapåvirkning – hvilke
konsekvenser får det for arealpolitikken i Trondheimsregionen? Innleder NTNU.

0950-1000:

Summing

1000-1030:

Næringslivets arealbehov i årene framover. V/Øyvind Christensen Nordiske
Handelsparker.

1030-1045:

Pause

1045-1100:

Innspill fra NiTR om behovet fra næringsareal

1100-1130:

Innspill fra tre kommuner (Malvik, Trondheim, Melhus?)

1130-1145:

Summing

1145-1200:

Pause

1200-1245:

Plenumsdiskusjon evt med panel

1245-1300:

Oppsummering og avslutning v/ Jon P Husby

1300:

Lunsj

Interkommunalt samarbeid om idrettsanlegg i Trondheimsregionen
Grunnlagsdokument (~planprogram)
1.

Bakgrunn

En viktig forutsetning for å drive idrett og fysisk aktivitet er tilgangen til anlegg og arealer.
Sør-Trøndelag er det femte dårligste fylke og Trondheim kommune den tredje dårligste
storkommunen når det gjelder idrettsanleggsdekning. Statistikken viser at de større byene har langt
dårligere anleggsdekning per innbygger enn landsgjennomsnittet. Vi ser også at befolkningsveksten
er forventet å komme i disse områdene.
Spillemidlene til idrettsanlegg er fortsatt under press. Tilskuddsandelen har blitt redusert vesentlig de
siste 10 årene. Sør-Trøndelag hadde i 2014 den tredje lengste ventetiden på spillemidler til
idrettsanlegg, med 3 års ventetid i snitt. Det er derfor av stor betydning at nye anlegg bygges etter
grundige behovsanalyser, på riktig sted, og med et størst mulig brukspotensial. I mange tilfeller kan
det være ressurs- og bruksmessig gunstig at flere kommuner går sammen om å bygge idrettsanlegg.
Målet er å få flere og bedre anlegg for pengene, gjennom samarbeid og interkommunal
anleggsplanlegging.
Dette dokumentet skisserer både prosessen og mulighetene interkommunalt samarbeid om
idrettsanlegg i Trondheimsregionen gir.

2.

Forutsetninger

Definisjon av Trondheimsregionen
Dette planarbeidet har fokus på områdene fra Orkanger til Stjørdal, med ca. 30 minutters kjøretid fra
Trondheim sentrum. Dette innbefatter de syv kommunene Trondheim, Skaun, Orkdal, Melhus, Klæbu
og Malvik og Stjørdal. I enkelte møter med regionrådet Trondheimsregionen er også de tre øvrige
kommunene Midtre-Gauldal, Rissa og Leksvik informert om arbeidet. Det kan også bli aktuelt å søke
samarbeid med andre kommuner med felles grense.
Statlige og regionale målsettinger
Målet for anleggsutbyggingen er å gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk
aktivitet. Anleggstyper som harmonerer med aktivitetsprofilen til barn og ungdom, som kan brukes
av mange og som gir mulighet for egenorganisert fysisk aktivitet er prioritert i statlige og regionale
dokumenter. I tillegg prioriteres anleggsutvikling i områder med stor befolkningsvekst og lav
anleggsdekning.
Hvilke anlegg vil bli omfattet
I dette planarbeidet vil kun anlegg av en viss størrelse eller kompleksitet bli diskutert og prioritert.
Dette kan være kostnadskrevende anlegg, arealkrevende, støyutsatt og driftsintensive anlegg.
Anleggene bør være søknadsberettiget for spillemidler. Anleggene kan være privateid, offentlige eller
andre eierformer.
Økonomiske virkemidler
a) Spillemidler til interkommunale anlegg – statlige krav
I dag kan det søkes ekstra tilskudd på inntil 30 prosent av ordinær tilskuddssats til større
interkommunale anlegg. Dette for å stimulere til å realisere og få bedre kapasitetsutnyttelse.
Det kreves bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende investering
(minimum 5 % av godkjent investeringskostnad) og drift (driftsstøtte tilsvarende investeringsstøtten i
minimum 20 år).
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b) Spillemidler til anleggspolitisk program (=programsatsingsmidler)
I tillegg til de ordinære spillemidlene fordeles en del av spillemidlene i henhold til statlige
anleggsstrategier. Dette gjelder bl.a. pressområder der utvalgte kommuner kan søke på tilskudd på
15 % utover ordinært tilskudd. I vår region gjelder dette kun for Trondheim kommune.
Sør-Trøndelag fylkeskommune søkte i mars i 2014 om en utvidelse slik at også randkommunene
kunne bli inkludert i ordningen. Søknaden ble avslått.
Det er også øremerket spillemidler til kostnadskrevende anlegg, for perioden 2014-2017:
• Rulleskianlegg med asfalterte løyper
• Kampsportanlegg
• Turnanlegg, basishaller
• Svømmeanlegg, idrettsbasseng
• Isanlegg
Søknad om midler til kostnadskrevende anlegg må prioriteres av idretten, både regionalt og
nasjonalt, før Kulturdepartementet vurderer å innvilge ekstra tilskudd.
c) Annet
Sør-Trøndelag fylkeskommune har en tilskuddsordning for investeringstilskudd til kultursektoren som
unntaksvis kan søke om tilskudd til investeringer, da knyttet til interkommunale idrettsanlegg og
anlegg av stor regional betydning.
Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren.
Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Søknadsfrist er
15.oktober.
Planperiode 2017-2020 (2025)
Det foreslås at arbeidet med interkommunale samarbeidsmodeller har både et kortere og lengre
tidsperspektiv. Utvikling av nye arbeidsmetoder flere kommuner vil ta tid. Samtidig er det viktig å få i
stand prosjektskisser raskt for erfaring og justering av modellene. Utarbeidelse av et plandokument
bør i første omgang gjelde for perioden 2017-2020, med mulig forlengelse med 5 år.
Roller
Alle prosjektene må vurderes enkeltvis i forhold til finansiering og medfinansiering fra
nabokommunene. Det er vertskommunen som er ansvarlig for prosjektering, bygging og drift.
Behovsvurdering, prosjektskisse og tiltaksplan må i større grad utarbeides i fellesskap gjennom det
skisserte planarbeidet.

3.

Framdriftsplan

Grunnlagsdokument
Saksforberedelser
Saksdokumenter utarbeides
Saken behandles i kommuner, regionråd, fylke, idrettskrets/-råd
Tilbakemeldingene bearbeides

2016
Januar
Innen 10. februar
Februar-Mars
April-Mai

Plan for interkommunale anlegg
Saksforberedelser
Saksdokumenter sendes på «høring» (kvalitetskontroll)
Høringsperiode
Høringssvar bearbeides
Saksdokumenter sendes ut
Saken behandles i kommuner, regionråd, fylke, idrettskrets/-råd

Mai
Juni
Juli-August
September
Oktober
Desember
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4.

Mål for arbeidet

Mål:
Flere innbyggerne i regionen skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og
fremtidsrettede anlegg.
Delmål:
I Trondheimsregionen bygges nye anlegg etter grundige behovsvurderinger, på riktig sted og med et
størst mulig brukspotensiale. Større anlegg vurderes etablert ved at flere kommuner samarbeider om
bygging og drift, med et bredt finansieringsgrunnlag.
Strategier:
1. Plan for interkommunale idrettsanlegg i Trondheimsregionen vedtas i 2016
2. Tiltaksplan iverksettes fra 2017, -i regi av de ulike vertskommunene
3. Kommunene prioriterer interkommunale idrettsanlegg i sine sektorplaner og i
økonomiplanen
4. Planene gjøres kjent i Kulturdepartementet, i særforbundene og i Norges Idrettsforbund
5. Det arbeides aktivt med finansiering av arbeidet, både planlegging og utbygging. Det søkes
tilskudd fra nasjonale, regionale og lokale ordninger.
Suksessfaktorer:
• Samarbeid over tid
• Gjensidig tillit
• Kultur for informasjonsdeling
• Forpliktende prioriteringer av anlegg og finansiering
• Forankring både hos idretten og i kommunene

5.

Nye interkommunale idrettsanlegg – foreløpig liste

Det er gjennomført flere idedugnader med de syv kommunene både på administrativt og politisk
nivå, samt med idrettsråd og idrettskrets. Nedenfor er en foreløpig liste over anlegg som kan bli
vurdert tatt inn i en plan for nye interkommunale anlegg i Trondheimsregionen.
Listen er ikke uttømmende.
Anleggsbehov

Lokalisering

Folkebad
Bil-/motorsport
Skytehall
Isflate/-hall
Vannsport

Orkanger
Ler
Granåsen
Tiller
?

Vertskommune
Orkdal
Melhus
Trondheim
Trondheim
?

Basishall
Folkebad,
svømmeanlegg
Fotballhall
Bil-/motorsport
Luftsport
Velodrom

Malvik-Stjørdal
Stjørdal
Trondheim sør?
Lånke, Hell
Fremo
?

*Planbehov - begreper
Behovsvurdering >

Samarbeidskommune(r)

Planbehov*
Prosjektering
Prosjektskisse
Tiltaksplan
Tiltaksplan
Prosjektskisse

?
Stjørdal

Skaun
Skaun, Klæbu, Trondheim
Melhus, Skaun, Orkdal, Klæbu
Klæbu, Melhus, Skaun
Trondheim, Malvik, Melhus,
Skaun, Orkdal, Stjørdal
Malvik, Stjørdal, Trondheim?
Malvik?

?
Stjørdal
Melhus

Malvik, Trondheim
Trondheim, Malvik, Stjørdal

Prosjektskisse >

Tiltaksplan >

Prosjektering >

Behovsvurdering
Prosjektskisse
Behovsvurdering
Prosjektering
Prosjektskisse
Behovsvurdering
Bygging >

Drift
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Nedenfor er vist et eksempel på hvordan en idrettshall til 40 millioner kroner kan finansieres med
støtte fra tre nabokommuner.
Budsjett idrettshall
Finansiering
Vertskommune
Nabokommune 1
Nabokommune 2
Nabokommune 3
Spillemidler, ordinære
Spillemidler, 30 % ekstra
Lån, annet
SUM

6.

40 000 000
10 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
10 000 000
3 000 000
11 000 000
40 000 000

Større arrangementssteder – muligheter for sambruk

Det må også vurderes om anlegg som er dimensjonert for store idrettsarrangement kan tas inn i en
interkommunal plan. Målet må være å tilby utleie av anlegg for andre klubber/miljø som ønsker å
gjennomføre store arrangement. Listen er ikke uttømmende og er ikke forankret internt.
Arrangementssted
Granåsen
Landsskytterstevnet 2018
Lade idrettspark
Trondheim Spektrum
Lånke Motorsportssenter
Pirbadet
Vassfjellet

7.

Idretter
Ski (nordisk), skiskyting
Skyting
Fotball
Håndball
Bil
Svømming
Alpint, snøbrett

Vertskommune
Trondheim
Stjørdal
Trondheim
Trondheim
Stjørdal
Trondheim
Klæbu

Forslag til vedtak

1. Min kommune forplikter seg til å delta aktivt i planarbeidet.
2. Min kommune slutter seg til framlagt prosess med mål og strategier (kapittel 1-4).
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