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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 08.09 2016 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 16/- Dato: 01. september 2016  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerens kontor. 

Tidsrom: 1100-1230. 

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

 

 
AU 26/16 Protokoll AU-møte 05.04.2016. 

Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 05.04. 2016 
 

Forslag til vedtak:  
Protokoll Arbeidsutvalget 05.04.2016 godkjennes.  
 

 
AU 27/16 Planprogram ny fylkesplan. 

Sak:   Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune vil gå sammen om å lage en ny fylkesplan for perioden 
2018-2030, og i den forbindelse er det sendt ut planprogram på høring, med høringsfrist 15. 
oktober. Den nye fylkesplanen vil legge føringer også for den nye Trøndelag fylkeskommune, 
og vil derfor bli et viktig dokument også for kommunene. De nasjonale signalene er at det 
forventes at dette fokuseres: 

• Gode og effektive planprosesser. 
• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. 
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. 

Planarbeidet vil omfatte en visjonsprosess, og bærekraftperspektivet er førende på alle områder. 
Tematisk er det foreløpig plukket ut tre områder; Bolyst og livskvalitet, verdiskaping og 
naturressurser, og senterstruktur og kommunikasjoner. I utgangspunktet skulle Sør- og Nord-
Trøndelag fatte like vedtak ved utsendelsen av planprogrammet, men Nord-Trøndelag vedtok 
dette tillegget som forslag til nytt tema: ”Balansert utvikling – i et distriktspolitisk perspektiv.” 
  

Vedlegg 2: Forslag til planprogram 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar denne uttalelsen til planprogrammet: 
 
Regionrådet for Trondheimsregionen støtter helhjertet opp om å lage en felles Fylkesplan, det 
vil være en god start på arbeidet med å samkjøre de to fylkeskommunene til en ny Trøndelag 
fylkeskommune. Det betinger gode involverende prosesser, samtidig som planen blir tydelig 
nok til å kunne fungere som et styringsinstrument. Trondheimsregionen vil gjerne være med i 
prosessen som en aktiv støttespiller. 
 
De tematiske innretningene ser fornuftig ut, men det som bør diskuteres er om ikke også den 
nye fylkeskommunens arbeidsmåte bør være et eget tema eventuelt et gjennomgående tema, 
ikke minst ovenfor kommunene og regionrådene. Med sammenslåingen må nødvendigvis det 
endres, med omtrent dobbelt så mange kommuner å forholde seg verken kan eller bør dagens 
arbeidsmåter og strukturer videreføres uten kritiske vurderinger. Forholdet til Trondheim og 
Trondheimsregionen bør også være en del av et slikt tema, med Trondheim sin rolle som 
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landsdelshovedstad og tyngdepunkt både når det gjelder befolkning, forskning og utvikling og 
næringsmessig utvikling, er den nye fylkeskommunens slagkraft avhengig av at man blir 
konstruktive medspillere i et likeverdig partnerskap. Godt regionalt samarbeid er en 
konkurransefaktor i seg selv, der har Trøndelag tradisjonelt vært god; det må tas vare på i et nytt 
Trøndelag.  
  
Når det gjelder temaet Verdiskaping og naturressurser støtter vi tanken om å gjennomføre en 
analyse av næringsstrukturen, som grunnlag for politikkutforming. En slik analyse må også ta 
inn i seg de analyser som allerede finnes, for eksempel Impello-analysen som etter hvert har en 
lang tidsserie, og identifiserer teknologibedriftene. Like viktig som å analysere det vi har vil det 
være å identifisere endringsprosesser og trendbrudd, der bør både SINTEF sine tanker om 
Industri 4.0 og tankegangen rundt oppretting av et Toppindustrisenter legges til grunn. 
Gründerskap og innovasjon bør også være viktig del av temaet.  
 
Temaet Senterstruktur og kommunikasjoner er sentralt for å styrke Trøndelag som en 
funksjonell region, der det blir viktig å komme fram til en politikk som legger til rette for 
regionforstørring innen klimavennlige rammer. Forholdet til IKAP må avklares, gjennom IKAP 
har Trondheimsregionen kommet et langt stykke på vei til å formulere og etterleve felles 
klimavennlige prinsipper for arealplanlegging. Trøndelag i tall viser at klimagassutslippene er 
lavest pr innbygger i Trondheimsregionen, en regional politikk som også bidrar til lavere utslipp 
i resten av Trøndelag er nødvendig. Det har også startet opp et arbeid med utarbeidelse av en 
byutredning som vil legge viktige premisser for utviklingen av samferdselsløsninger i 
Trondheimsregionen, arbeidet med fylkesplanen må samspille tett med arbeidet med 
nyutredning. 
 
Til slutt vil vi kommentere Nord-Trøndelag fylkeskommune sitt vedtak om forslag til nytt tema: 
”Balansert utvikling – i et distriktspolitisk perspektiv.” Balansert utvikling er et uttrykk som har 
vært diskutert mye i Trøndelag de siste årene, der man har kommet fram til en relativt avstemt 
forståelse av hva som ligger i det. Selv om det er upresist formulert så kan vedtaket i Nord-
Trøndelag sies å utfordre den enigheten. En bokstavelig tolkning vil være at alle deler av det 
nye fylket skal ha lik vekst. Det kan forstås slik at man forsøker å begrense vekst i 
Trondheimsregionen, som er den delen som vokser mest. En slik politikk vil minske den nye 
fylkeskommunens legitimitet, det må legges opp til en politikk som stimulerer til vekst i alle 
delene av fylket. Næringspolitikkens overordnete mål er å stimulere til størst mulig vekst innen 
bærekraftige rammer, slik blir den samlede kaka som skal til politisk fordeling størst mulig. Da 
må det føres en næringspolitikk som utløser det fulle potensialet for vekst i alle deler av 
regionen, også Trondheimsregionen. Det er jo heller ikke slik at Trondheimsregionens vekst 
utarmer resten av Trøndelag, det er relativt god balanse når det gjelder flytting.  
 
 

AU 28/16 Innspill til tema mellom ordførerne og fylkesordfører i Sør-Trøndelag og 
fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag 14. september. 

Sak: Som kjent arrangeres det 14. september et ordførermøte på Leangen der fylkesordføreren i Sør-
Trøndelag og fylkesrådslederen i Nord-Trøndelag er invitert inn. Hensikten er å diskutere 
samarbeidsformer og samarbeidsorgan nå ved starten på gjennomføring av både fylkes- og 
kommunereform. Grensereformer setter både maktforhold, politikk og andre 
organisasjonsformer i spill, og det betyr at Trondheimsregionen må tenke grundig igjennom 
hvilken framtidig rolle den ønsker å ha, og delta på arenaer der dette diskuteres.  
 
Ikke minst vil det ha konsekvenser at det blir en fylkeskommune med nesten 50 kommuner å 
følge opp. Det betyr at spesielt lederkapasiteten til å følge opp enkeltkommuner vil bli liten, og 
det gjør at regionrådenes rolle også må diskuteres.  
 
Trondheimsregionen vil også i en ny fylkeskommune ha en unik rolle i og med at over 60% av 
befolkningen bor her, en prosentdel som bare vil gå opp i de kommende årene. Det gjør at 
samarbeidet med Trondheim og Trondheimsregionen vil måtte vurderes særskilt, man kan ikke 
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se bort fra det mandatet som ligger i å representere såpass stor andel av befolkningen. 
 
Det kan være lurt å formalisere samarbeidet med fylkeskommunen i større grad i framtida. I det 
foreslåtte årshjulet er det foreslått faste møter med STFK og AtB en gang i året, muligens i 
april. Forutsetningen for et slikt møte er at det prioriteres av politisk ledelse i fylkeskommunen. 
Kanskje bør også politisk deltakelse fra fylkeskommunen i felles formannskapsmøter om 
næringsutvikling avklares, enten hvert år eller annethvert år.  
 
Disse ordførermøtene arrangeres jo uten en fast agenda, men det bør sendes ut et kort notat på 
forhånd om hva som bør diskuteres. Ut fra det som står ovenfor kan kanskje diskusjonen 
struktureres rundt disse punktene: 
• Samarbeidsformer mellom kommunenivået og fylkeskommunen. 
• Samarbeidet med Trondheim og Trondheimsregionen særskilt: Hvordan skal det 

organiseres? 
• Hvilke faste møtepunkter skal vi ha. 

 
 

Forslag til vedtak:  
Saken legges fram for diskusjon. 

 
 

AU 29/16 Forslag til ny toårs avtale med Ungt Entreprenørskap. 
Sak Samarbeidsavtalen med UE varer for to år om gangen, og Regionrådet i september må ta en 

beslutning på om avtalen skal videreføres.  På grunn av relativt stor turbulens 
bemanningsmessig i UE har verken planer eller resultatrapportering vært gode nok og enkle å 
vurdere. Nå begynner det å falle på plass, vedlagt er UE sitt forslag til strategisk plan 2016-
2018. Det er et bra utgangspunkt for en ny samarbeidsavtale, og som konkretiseres i en årlig 
handlingsplan.  

 

Vedlegg 3: Strategisk plan Ungt Entreprenørskap 2016-2018. 

 

Forslag til vedtak: 
Strategisk plan Ungt Entreprenørskap Trøndelag i perioden 2016-2018 legges til grunn for en 
ny toårig samarbeidsavtale med UE for perioden 2016-2018. 

 
AU 30/16 Forslag til møteplan 2017. 

Sak: I det foreslåtte årshjulet legges det opp til møteplanen vedtas av Regionrådet i september-møtet, 
vedlagt et forslag. Det legges til grunn de møtedagene som har vært innarbeidet de siste årene, 
og en struktur der Rådmannsforum legges en uke før AU, som igjen er en uke før Regionrådet, 
slik at innspill fra Rådmannsforum kan legges til grunn for saksdokumentene til AU. Det som er 
viktig å være ekstra oppmerksom på er forslaget til datoer for samling av Formannskapene i 
mars. 

 

Vedlegg 4: Forslag til møteplan 2017. 

 

Forslag til vedtak:  
Saken legges fram for Regionrådet til endelig beslutning. 
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RF 31/16 Byutviklingsavtale – mulig avtale om knutepunktsutvikling. 
Sak: Regionrådet fattet et vedtak om at forhandlingene med KMD om en eventuell 

Byutviklingsavtale i første omgang skulle skje med Trondheim kommune som part, og det 
arbeidet går sin gang. Samtidig ser vi et behov for å styrke arbeidet med knutepunktsutvikling 
på jernbanestasjonene Melhus, Hommelvik, Stjørdal pluss Heimdal stasjon og Trondheim 
sentralbanestasjon. Det ligger i en mulighet i å koble det mot arbeidet med en byutviklingsavtale 
for å få statlig støtte til utvikling av stasjonsområde. Det kan i neste omgang hjelpe til å få 
dobbeltspor, stasjonsutvikling og økt frekvens inn i NTP. 
 
Det har vært en diskusjon med Rådmannsforum om vi skal forsøke å ta det som egen 
Byutviklingsavtale mellom Melhus, Trondheim, Malvik, Stjørdal og Staten, som da kommer i 
tillegg til Trondheim sin mer omfattende avtale. Selv om ikke alle kommunene var til stede var 
det en positiv holdning til å gå videre med saken.  
 

 

Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 

AU 32/16 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 16.09. 2016 
Sak: Møtet vil være i Malvik. Aktuelle saker i tillegg til det som står på AU’s sakliste: 

• IKAP – status areal- og transportutvikling. På det foreslåtte årshjulet ligger dette inn som en 
fast post på møtet i september. 

• Orientering om ringvirkningsanalyse Trondheim havn. Det er en presentasjon som egentlig 
skulle vært holdt tidligere, men som fortsatt er aktuell. 

• Appell om TV-aksjonen. De har bedt om å få komme. 
• Orientering om Innovasjon Norge sine tilbud og satsinger i Trondheimsregionen. På 

næringsutviklingssida er IN en svært sentral aktør, jeg har bedt Vigdis Harsvik orientere om 
virkemidler og ressursbruk i Trondheimsregionen 

 
 

AU 33/16 Orienteringer 
• Interkommunale idrettsanlegg. 
• Distribusjon av The List. 
• Omdømmeundersøkelse. 
• Startup Guide. 
• Innovative offentlige anskaffelser – videre prosess 
 

 

 

Bård Eidet 
Daglig leder 



 

Arbeidsutvalget  05.04.2016 
 

 Side 1 av 2 

 

 
 

PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 05.04.2016 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 16- Dato 20. april 2016  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor 

Tidsrom: kl 1200-1400 

Til stede: Jon P Husby, Rita Ottervik, Ingrid Aune, Oddbjørn Bang, Bård Eidet. 
 

Forfall:  

Referent: Bård Eidet 
 
Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no .  

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 09/16 Referat/protokoll AU-møte 02.02.2016. 
 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 02.02.2016 godkjennes.  
 

 
AU 10/16 Regionrådsmøte 15. april – plan for dagen. 
 

Vedtak: Saksliste og program til Regionrådet justeres etter innspill i møtet. 

 

AU 11/16 Samling av formannskapene 17-18 mars - oppfølging. 
  Innspill i møtet: 

• Samferdsel og areal bør ikke være tema. 
• Bør gjentas, mars neste år aktuelt tidspunkt. 
• For store bord på gruppearbeidet, for mye støy. 
• Bør sendes på høring til Formannskapene først, før endelig beslutning i kommunestyrene. 

 
Vedtak: Innspillene tas med i arbeidet med rullering av Strategisk næringsplan. 

 

 

AU 12/16 Ordførermøtet 11. januar – forslag til konkret oppfølging 
 

Vedtak: Det skisserte forslaget legges til grunn for utarbeidelsen av et årshjul for Trondheimsregionen. I 
tillegg vurderes det om det bør være fast møtepunkt med Nye Veier. Årshjulet legges fram for 
Regionrådet for endelig vedtak når nødvendige avklaringer er gjort med eksterne parter. 

 

 

 

http://www.trondheimsregionen.no/
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AU 13/16 Årsmelding 2015. 
 

Vedtak: Årsmelding 2015 legger fram for Regionrådet for endelig godkjenning. 

 

AU 14/16 ”Rettferdighet” i Miljøpakken – presentasjon av rapport. 
Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

AU 15/16 Byutviklingsavtaler. 
 

Vedtak: Saken legges fram for Regionrådet for beslutning om Trondheim kommune skal overta dialo-
gen med KMD om en eventuell Byutviklingsavtale. 

 

AU 16/16 Orienteringer/eventuelt 
o Møte om interkommunalt samarbeid om idrettsanlegg 11. april.. 

 
 
 
Jon P Husby Bård Eidet 
Leder Daglig leder  
(sign) (sign) 
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1. Bakgrunn og rammer for planarbeidet  
 

Bakgrunn 
Sør- og Nord-Trøndelag har tidligere samarbeidet om felles fylkesplaner. Både for perioden 2005-

2008 og perioden 2009-2012 hadde fylkene felles fylkesplan. Etter endringen i Plan- og 

bygningsloven er samarbeidet videreført i tilknytning til Regional planstrategi. I forbindelse med 

utarbeidelse av Regional planstrategi for 2016-2020 vedtok begge fylkesting at det skal igangsettes 

arbeid med en ny felles fylkesplan for Trøndelag.1  

I tillegg til gode erfaringer med tidligere felles fylkesplaner, har prosessen med sammenslåing av 

fylkene gitt nytt behov for å løfte fram felles overordnede mål for regionen. Arbeidet med en felles 

fylkesplan har også som ambisjon å skape bevissthet om regionens egne kvaliteter og fortrinn og 

dermed gi et grunnlag for sterkere strategisk samordning. 

Formål med planarbeidet 
Fylkesplanen skal bidra til  å videreutvikle regional planlegging som et sentralt virkemiddel for å 
utøve samfunnsutviklerrollen i den nye regionen. Den er en arena for å samarbeide med mange 
aktører om utvikling av strategiske grep for å påvirke samfunnsutviklingen i ønsket retning. 
Plandokumentet skal synliggjøre omforente samfunnsmål og strategier og gi oss nye mentale kart for 
Trøndelag.  

Rammer for planarbeidet 
Plan- og bygningsloven, nasjonale rammer og føringer samt eksisterende regionale planer og 

strategier er rammer for videre planarbeid.  

Fylkestinget er regional planmyndighet etter plan- og bygningslovens §3-4 med ansvar for 

utarbeiding og vedtak av regionale planer. Planleggingen skal bidra til å samordne statlige, regionale 

og kommunale oppgaver. Komplekse utfordringer krever helhetstenkning på tvers av 

kommunegrenser, sektorer, forvaltningsnivåer – over tid. Fylkesplanen skal stimulere den fysiske, 

miljømessige, helsemessige, økonomiske sosiale og kulturelle utviklingen i regionen. Planen skal gi en 

utviklingsretning gjennom overordnede mål og strategier på ulike samfunnsområder.  Konkrete 

indikatorer og tiltak inngår i underliggende strategier og regionale temaplaner.  Planarbeidet skal gi 

ulike samfunnsaktører mulighet for drøfting av utviklingsspørsmål og slik skape et godt strategisk 

verktøy for videre samhandling og samordning i Trøndelag.  

Nasjonale myndigheter gir gjennom et nasjonalt forventningsbrev2 nasjonale signaler til det 
kommunale og regionale planstrategiarbeidet. Disse må avveies gjennom regionalpolitiske 
vurderinger og omsettes til gode helhetsløsninger regionalt og lokalt. Signalene må vurderes i 
arbeidet med fylkesplanen. I årene som kommer forventer regjeringen at det fokuseres særlig på:  

 Gode og effektive planprosesser  

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling  

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder  
 

                                                           
1 Nord-Trøndelag fylkesting i sak 8/16. Sør-Trøndelag fylkestingi sak 10/16. Begge behandlet 3.mars 2016. 
2
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Kommunal- og moderniseringsdept., 12.juni 

2015. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-1#KAPITTEL_2-1
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ntfk/AgendaItems/Details/203875
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/228104
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Felles fylkesplan betraktes etter plan- og bygningslovens § 8-3 som en regional plan. Ved utarbeiding 
av regional plan skal regional planmyndighet som første skritt utarbeide et forslag til planprogram, 
som skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, og 
opplegge for medvirkning. Forslag til planprogram skal deretter sendes på høring med minst seks 
ukers frist. Planprogrammet skal fastsettes av regional planmyndighet.  
 

2. Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter 

I Regional  planstrategi for Trøndelag 2016-2020 gjøres rede for utviklingstrekk, utfordringer og 

muligheter i Trøndelag. Statistikkheftet «Trøndelag i tall», som inneholder grunnlagsdata på ulike 

samfunnsområder, vil bli oppdatert. Sammen vil dette danne bakteppe for fylkesplanarbeidet.   

Det vil i tillegg bli gjennomført en analyse av næringsstrukturen i regionen (Strategisk 
kunnskapsgrunnlag for framtidig verdiskaping).  Her er formålet blant annet å avdekke sammenheng 
og samhandling mellom ulike bransjer, både internt i regionen og samhandling som regionens 
næringsliv har utenfor regionen. Analysen vil også beskrive de ulike bransjenes betydning for 
sysselsetting og verdiskaping i regionen.  

Igangsatt arbeid med en Regional plan for arbeidskraft og kompetanse3 vil bidra med kunnskap om 

framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse. Kunnskapsbasen som utvikles gjennom dette 

prosjektet vil omfatte begge fylker, og må sees som et bidrag til Strategisk kunnskapsgrunnlag for 

framtidig verdiskaping. 

Meteorologisk institutt har utarbeidet en klimaprofil for Sør-Trøndelag.  Det anses som formålstjenlig 

at en slik profil foreligger for begge fylker. Nord-Trøndelag fylkeskommune har derfor henvendt seg 

til Meteorologisk institutt med ønske om at utarbeidelse av en klimaprofil for Nord-Trøndelag 

prioriteres i deres videre arbeid.  

 

3. Innretning av planarbeidet og strategiske innsatsområder  

Det brede samarbeidet som lenge har eksistert innad i Trøndelag, ikke bare mellom fylkes-

kommunene, men mellom mange aktører og miljø, gir grunnlag for valg av innsatsområder og 

innretning i en ny strategisk plan for regional utvikling. Planstrategiprosessen og høringene har også 

gitt mange innspill. Vedtaket av sammenslåing til en felles forvaltningsregion innebærer ytterligere 

styrking av internt samarbeid og felles satsing i Trøndelag. Arbeidet med felles fylkesplan vil være et 

viktig element i utviklingen av ett Trøndelag.  

Planarbeidet vil omfatte følgende: 

 Visjonsprosess 

Ett grep for å bidra til at regionen vokser sammen vil være å initiere en prosess som gir alle 

innbyggere og organisasjoner/institusjoner mulighet til å uttrykke sine visjoner for framtidas 

Trøndelag. 

 Bærekraftperspektiv 

                                                           
3
 Er foreløpig vedtatt som planarbeid i Sør-Trøndelag. Det vurderes hvordan dette arbeidet kan utvides til å 

gjelde hele regionen.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-3-2#KAPITTEL_2-3-2
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Økologisk, økonomisk og sosial og kulturell bærekraft skal ligge som overordnede føringer for 

arbeidet på alle områder. 

 Tematiske drøftinger 

Planarbeidet er tenkt innrettet mot tre temaområder som foreløpig er grovt sortert under 

overskriftene Bolyst og livskvalitet, Verdiskaping og naturressurser og Senterstruktur og 

kommunikasjoner. I tillegg vil planen inneholde utvalgte gjennomgående tema. 

Bolyst og livskvalitet – her vil det kunne gis mål og strategier for folkehelse, kultur, utdanning og 

velferd. Blant tema som må berøres er innvandring/integrering, generasjonsperspektiv, offentlig 

sektors rolle, bo- og boligpreferanser, frivillighet, samfunnssikkerhet, m.v. 

Verdiskaping og naturressurser – temaet vektlegger strategier for økonomisk og økologisk bærekraft.  
Dette vil dreie seg om ambisjoner innenfor ulike næringer og for det grønne skiftet, samt for 
ressursforvaltning. Kompetanse, forskning og teknologisk utvikling må gis en sentral plass.  
Andre stikkord er: Bioøkonomi, mineraler, vannkraft/vindkraft, kystplanlegging, vern, rovdyr, m.v. 
  
Senterstruktur og kommunikasjoner – temaet skal gi overordnede mål for areal- og transport-

planlegging på en måte som møter klimautfordringene og samtidig gir en god by- og distriktspolitikk. 

Tema innenfor dette området må omfatte regionale tyngdepunkt/senterstruktur, knutepunkter for 

gods- og persontransport, kollektivtrafikk i by og distrikt, mobil- og bredbåndsdekning, m.v. 

 Gjennomgående tema 

Enkelte tema er relevant i flere sammenhenger innenfor alle de tre temaområdene. Det vil derfor 
være noen tema av gjennomgående karakter. Det er kun mulig å håndtere et fåtall, men flere tema 
er aktuelle.: Klima, balansert utvikling, folkehelse, samisk næringsutvikling og kultur, integrering, 
universell utforming, digitalisering/automatisering, internasjonalisering/globalisering, m.v. 

 Kart 

Det vil bli lagt vekt på bruk av kart for å skape nye mentale bilder for et samlet Trøndelag.  

 

4. Medvirkning/organisering og framdrift  

Medvirkning og organisering  
Prosessen med fylkesplan skal utvikle overordnede mål og strategier på ulike samfunnsområder. 

Konkrete indikatorer og tiltak derimot inngår i underliggende strategier og regionale temaplaner. 

Videre skal prosessen skape et eierforhold og engasjement. Den skal stimulere til «samkjøring» av 

viktige samfunnsutviklingsspørsmål politisk og administrativt. Trondheims rolle og funksjon i 

regionen tilsier at samordning av storbyens og regionens strategier krever særskilt oppmerksomhet. 

Det tas i hovedsak sikte på å bruke eksisterende politiske og administrative arenaer og 

samarbeidsorgan i medvirkningsprosessen. En viktig målgruppe å nå er ungdommen. I denne 

prosessen bør ungdomsorganene som både fylkeskommunene og flere kommuner har 

(Ungdommens fylkesting, Barne- og ungdomsråd, o.l.), gis et oppdrag. 
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Fellesnem n da4 vil fastsette planprogrammet og være vedtaksmyndighet underveis i prosessen fr am
til fylkesting for et samlet Trøndelag er etablert . Det er for tiden under avklaring hvordan
styringsgruppe n for arbeidet s kal settes sammen .

Det vil bli opprettet en administrativ styringsgruppe samt en felles «skrivegruppe» med en
prosjektledelse som består av to personer, en fra hvert av fylkene. Ulike arbeidsgrupper, råd og
utvalg vil bli involvert og gis mulighet til ad ministrative og politiske innspill på relevante tema.

Det tas sikte på å koble kommunikasjonskompetanse til arbeidet .

Framdrift
Høring av planprogram og endelig fastsetting av planprogram er planlagt gjennomført i løpet av
2016. Utarbeiding av planutkast skjer i 2017. Utlegging av planforslag og endelig vedtak av Fylkesplan
for Trøndelag 2018 - 2030 er planlagt til høst 2018.

4 Fellesnem n da er sammensatt av de 43 medlemmene av fylkestinget i Sør - Trøndelag og de 35 medlemmene
av fylkestinget i Nord - Trøndelag , og er øverste politiske organ for sammenslåingsprosessen .
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Forord: 

Samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap og Trondheimsregionen startet i 2012 og har 
nå vart i 4 år. Gjennom denne perioden har UE Trøndelag initiert aktivitet i alle regionens 10 
kommuner og på disse 4 årene har elevaktiviteten økt suksessivt. Det betyr at mer enn 
dobbelt så mange elever får opplæring i og gjennom entreprenørskapsaktivitet i løpet av 
sine år i grunnskolen i dag sammenlignet med tallene ved prosjektets start i 2012. (Tabell 
pkt 5.2)                               

For å lykkes i arbeidet, er UE Trøndelag sin erfaring at tett dialog med rektorer og 
skole/oppvekstsjefer i de enkelte kommunene er et suksesskriterium. Når UE’s rådgivere 
har blitt invitert inn i relevante samarbeidsforum hvor rektorer og skole/oppvekstsjefer 
deltar, har relasjoner blitt bygd og grunnlaget for oppstart og videreføring av elevaktivitet 
ved de enkelte skolene har blitt etablert.  

UE har møtt stor velvilje og hatt et godt samarbeid hos politikere, kommuneadministrasjon 
og lokalt næringsliv. Dette har vært særdeles verdifullt og dette muliggjør UE sin visjon om 
brobygging mellom skole, samfunn og næringsliv. Det er i dette møtepunktet elevene får 
praksisnær læring som samtidig gir viktig kunnskap for etter hvert å se mulighetene i eget 
lokalsamfunn. Gode eksempler og inspirerte lærere og elever er den beste markedsføring 
for ytterligere aktivitetsøkning i den enkelte kommune og på den enkelte skole. 

Vi vil takke alle i skolene, kommunene og i lokalt nærings- og samfunnsliv som har bidratt 
med kunnskap og inspirasjon til vellykket entreprenørskapsopplæring i 
Trondheimsregionen og vi vil i denne strategiske planen peke på flere tiltak og 
innsatsområder som vil videreføre arbeidet! 

 

Frank Norbeck, Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag 
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1.  Bakgrunn 

 

Det er dagens elever og studenter som skal skape fremtidens verdier og arbeidsplasser 

(St.meld. nr 44).  

 

Entreprenørskap i skolen setter et fokus på å lære unge å tenke nytt og skape verdier 

gjennom praksisnær og variert opplæring. Dette viser seg å ha en positiv effekt på 

etablering av egen bedrift. Av de som har jobbet med Ungdomsbedrift er det 50 % større 

sannsynlighet for at de oppretter egen bedrift enn øvrige i samme aldersgruppe 

(Østlandsforskning ØF-notat nr. 17/2011). Videre viser forsking at undervisning i 

entreprenørskap kan utvikle ungdoms kreativitet, selvfølelse, evne til samarbeid og 

ansvarlighet (Europakommisjonen, 2004/6). Østlandsforskning (2007) viser også at 

pedagogisk entreprenørskap bidrar til økt trivsel, selvtillit og skolemotivasjon.  

 

I tillegg viser ny forskning at det å jobbe med elevbedrift i grunnskolen som metode øker 

læringsutbyttet for elever med særlige behov. (Østlandsforskning, 2016) 

 

Dette er viktige faktorer som kan bidra til at ungdommene ønsker å fortsette sin utdanning 

inn i videregående opplæring. Nordisk ministerråd (2011) viser til at elever som deltar i 

denne type undervisning har mindre risiko for å slutte i videregående opplæring. Det er også 

vist at elever som har deltatt i UE sine programmer har høyere ønske om å bosette seg på 

hjemplassen etter endt utdanning (Østlandsforskning, 2008). 

 

1.1.  Forankring og grunnlag for prosjektet 

I felles Regional planstrategi for Trøndelag (2016 – 2020) er innovasjon og entreprenørskap i 

regionen trukket ut som eget punkt når arbeids- og næringsliv belyses. I tillegg er 

samhandlingen mellom utdanning, næringsliv og offentlig virksomhet et sentralt punkt. 
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Dette er en videreføring fra felles fylkesplan for Trøndelag 2009 – 2012 som hadde flere mål 

som understrekte viktigheten av å fokusere på entreprenørskap og innovasjon i 

utdanningen; 

• Trøndelag skal være et fyrtårn for teknologi og kunnskap 

• Forsterke samhandlingen i regionen mellom næringsliv, utdannings- og 

forskningsinstitusjoner og offentlig virksomhet 

• Øke verdiskapningen gjennom entreprenørskap og markedskompetanse. 

 

Trondheimsregionen har i sitt forslag til ny handlingsplan følgende relevante delmål: 

1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og 

FoU/utdanningsmiljøene. 

1.3. Trondheimsregionen skal være stedet hvor flest ansatte og studenter ved høyskole 

og universitet starter egne bedrifter 

 

Ungt Entreprenørskap Trøndelag (UE Trøndelag) er et fylkeslag i Ungt Entreprenørskap 

Norge og bygger på deres mål og strategier. UE Trøndelag er en ideell organisasjon og skal 

ikke drive kommersiell virksomhet. Formålet er – i samspill med skoleverket, privat og 

offentlig yrkesliv og andre aktører – å: 

• Utvikle barn og ungdoms kreativitet og tro på seg selv 

• Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskapning og nyskapning i 

yrkeslivet 

• Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet 

• Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet 

• Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene 

• Stimulere til samarbeid over landegrensene 

• Inspirere til framtidig verdiskapning i en sosial, kulturell og økonomisk 

sammenheng. 
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1.2 Førende dokumenter 

 

"Best procedures" Project on education and training for entrepreneurship. 

Europakommisjonen (2004/6) 

 

Eide, TH. og Johansen, V. 2007. Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et 

forprosjekt om entreprenørskapsopplæringen blant elever og studenter. 

Østlandsforskningen. 

 

Johansen, Vegard, 2011. Ungdomsbedrift og entreprenørskap. ØF – notat nr: 17/2011. 

Østlandsforskningen. 

 

Johansen, Schanke og Lauritzen, 2008. Hovedkonklusjoner – UE og regional utvikling. 

Østlandsforskningen.   

 

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden. Nordisk 

ministerråd, 2011. 

 

Kreative Trøndelag – her alt e mulig – uansett. Felles fylkesplan 2009 – 2012. 

 

Felles Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020 

 

Strategisk næringsplan Trondheimsregionen, 2011. 

 

Forslag til ny Strategisk næringsplan Trondheimregionen, 2016 

 

Utdanningslinja. St. meld. Nr. 44 (2008-2009) 

 

NOU 2015:8 Framtidens skole – «Ludvigsensutvalget» 
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2. Prosjektets formål 

Prosjektets formål er avtalefestet med følgende tekst:  

"Samarbeidsavtalen omfatter et prosjekt med finansiell medvirkning fra Trondheimsregionen 

for å øke satsningen på entreprenørskap i utdanning for alle grunnskolene i 

Trondheimsregionen. UE skal samordne dette med entreprenørskap i det videregående 

skoleverket og høgere utdanning slik at dette fremstår som et prioritert samlet engasjement i 

Trondheimsregionen. Trondheimsregionen skal ivareta at dette koordineres med annen 

aktivitet i regionen. Alle parter skal bidra til å realisere dette best mulig gjennom 

nytenkning/samordning og felles engasjement." 

 

2.1 Samarbeidsforpliktelser 

Regionen gjennom sine kommuner forplikter seg til å jobbe aktivt for at egne skoler blir 

aktive brukere av UE's programmer, kurs og aktiviteter. 

 

Kommunene utpeker en kontaktperson som har ansvar for at skoler og lærere registrerer 

aktivitet og gir tilbakemelding til UE Trøndelag innenfor de rammer og tidsfrister som til 

enhver tid er gjeldene. 

 

Det etableres et forum i alle regionens kommuner bestående av aktuelle representanter 

både fra kommunalt politisk og administrativt hold. Næringslivet bør også være 

representert. Dette forumet møtes en gang i året hvor samarbeidet evalueres lokalt og hvor 

videre strategi diskuteres. Forumet rapporterer til prosjektgruppen (pkt. 3.1), som 

sammenfatter og rapporterer videre til Regionrådet. 

 

Videre bør det entreprenørielle arbeidet i skolene sikres gjennom at det vurderes om UE 

Trøndelag skal delta på rektormøter og i næringsforum lokalt. Dette vil sikre en forankring 

hos skoleledelse samt at det vil bygge et nettverk av ressurspersoner i næringslivet som kan 

bidra på de ulike programmene. Alle parter forplikter seg også til å promotere gode 

historier i de forum som er naturlig. 
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3. Prosjektorganisering 

 

3.1 Prosjektledelse 

 

Det ble opprettet en prosjektgruppe bestående av daglig leder i UE Trøndelag, 

prosjektansvarlig rådgiver i UE Trøndelag, daglig leder i Trondheimsregionen og 

prosjektleder næringsplan i Trondheimsregionen. Denne prosjektgruppen har hatt jevnlige 

status- og evalueringsmøter gjennom perioden.  

UE Trøndelag ønsker å opprettholde denne prosjektgruppen, men at det vurderes om den 

skal styrkes med en representant fra utdanningssektoren for å sikre den faglige 

tilnærmingen. 

 

3.2 Målgruppe 

Målgruppen i prosjektet er ansatte i grunnskolen. UE Trøndelag har hele 

undervisningssektoren i Trøndelag som målgruppe i sin handlingsplan, men innenfor 

prosjektets rammer er grunnskoleansatte i Trondheimregionens kommuner valgt som 

målgruppe.  

 

3.3 Aktiviteter rettet mot målgruppen 

UE's aktiviteter har vært ulike pedagogiske tilbud til skolene i regionen. UE gir følgende 

tilbud til skolene: 

• Kurs og samlinger for undervisningspersonell 

• Tilby deltagelse og gjennomføring i alle UE's program 

• Aktiv oppfølging av lærere og skoler 

• Gjennomføre flere arrangementer årlig, herunder blant annet Fylkesmessa for elev- og 

ungdomsbedrifter og innovasjonscamper 

• Kick-off og juryering under innovasjonscamper på ungdomskolene 

• Elevbedriftsmesser på ungdomsskoler 

• Informasjonsmøter for rektorer og undervisningspersonell 
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4 Ressursrammer og økonomi 

• Det ble avtalefestet et årlig samarbeidsbidrag på kr. 1 100 000. Dette bidraget har 

ikke økt i løpet av perioden. 

 

4.1 Prosjektbudsjett og reelle kostnader 

Rammen for UEs bidrag i prosjektet var satt til ett årsverk. Imidlertid har etterspørsel og 

aktivitet i skolen medført at UE har vurdert det som nødvendig å gå inn med en større 

innsats, estimert til 1.6 årsverk. Trondheimsregionen har ikke blitt belastet kostnadene som 

har gått over budsjettrammen. Dette har blitt sett på som en egeninnsats fra UE sin side.  

Som vist i tabell under pkt 5.3, har det hvert år vært en jevn økning i elevtreff. Dette betyr at 

ressurs pr elevtreff var rundt kr. 330,- ved prosjektets oppstart, i dag er dette på rundt kr. 

124,- pr elevtreff. Som nevnt over, er dette den direkte årsaken til at UE Trøndelag har sett 

det som nødvending å gå inn med en større personalressurs og materiellressurs.  

 

5 Aktiviteter og resultater 

 

5.1. Aktiviteter 

De overordnede målene i avtalen (vist til i punkt 2.1 og 2.2), har UE Trøndelag løst gjennom:  

• å gi informasjon om opplæring og kompetanseheving for lærere som underviser i 

entreprenørskap. 

• kurs og nettverkssamlinger for lærere 

• arrangementer for elever og lærere, lokalt og regionalt 

• oppfølging av undervisningspersonell 

• gitt et tilbud om deltagelse i alle UE Trøndelag sine programmer for grunnskolen 

 

5.2. Resultater  

Elevaktiviteter innebærer aktiviteter som elever har deltatt på gjennom programmer 

og/eller arrangementer. Skolene og UE opererer med aktivitetstall pr skoleår på grunn av at 

det viser det mest riktige bildet. Årsaken til dette er at det varierer om skolene legger 
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aktiviteten før eller etter jul. Tallene nedenfor er de offisielle tallene fra nåværende 

rapporteringssystem. Se også Årsrapport 2015 for UE Trøndelag sin aktivitet 

www.ue.no/Trondelag/Omoss/Presse 

  

5.3.  Aktivitetstall pr skoleår 

Kommuner 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/16  

Stjørdal 606 1267 712 864 

Malvik 507 586 555 343 

Trondheim 2099 2118 4486 5913 

Klæbu 98 160 232 324 

Melhus 35 130 174 273 

Skaun 0 240 116 278 

Orkdal 8 189 249 520 

Midtre-Gauldal 5 50 200 127 

Rissa 3 66 22 167 

Leksvik 0 20 182 16 

SUM 3331 4826 6928 8825 

 

5.4. Kvalitet vs kvantitet 

Vi måler i dag på elevtreff, gjennom registreringer i våre internsystemer etter alle 

gjennomføringer. Gjennom å jobbet tett på den enkelte skolene, delt de gode historiene og 

levert god kvalitet som har ført til fornøyde elver, lærere og skoleledere, har vi dermed 

sørget for en meget god progresjon i antall elevtreff siden skoleåret 2012/2013. Dette har 

vært viktige tiltak, for at et stadig økende antall skoler har blitt kjent med UE Trøndelag og 

fått et innblikk å jobbe med innovasjon. Våre samarbeidspartnere i privat næringsliv og i 

samfunnsliv har vært involvert i ulike programmer, spesielt i «Vårt lokalsamfunn» og 

«Økonomi og karrierevalg», i tillegg som de har bidratt som problemstillere og i jury på 

innovasjonscampene. Til sammen har dette ført til nesten 9.000 elevtreff siste skoleår og at 

en stor del elever i Trondheimsregionen har fått en innsikt i innovasjon og entreprenørskap! 

http://www.ue.no/Trondelag/Omoss/Presse
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Likevel er det slik at grundig og systematisk arbeide med samme tematikk over tid sikrer 

læring og innsikt på en langt bedre måte, noe bl.a. Ludvigsenutvalget pekte på i sin NOU 

«Framtidens skole». Dette betyr at elevbedrift er det verktøyet og den metodikken som vil i 

større grad sikre at målsettingene som nevnes i grunnlaget for prosjektet (pkt. 1.1.). Om vi 

fokuserer på elevbedrifter i større grad, vil vi med den personalressursen vi har til rådighet, 

prioritere på en slik måte at elevtreff kan flate ut. Dette er et strategisk valg, for å sikre at 

elever i Trondheimregionen tilegner seg en grunnleggende forståelse av innhold og prosess 

i hvordan starte, drive og avvikle en elevbedrift. I tillegg blir det lagt vekt på at elevene får 

trening i å: 

• kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø  
• tenke og jobbe kreativt  
• samarbeide og fungere i team  
• stole på seg selv  
• utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk  
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6 Våre programmer 

 

Program og redskap for å nå eksisterende læringsmål i kunnskapsløftet i barneskolen 

Program Anbefalt 

trinn 

Samfunnsfag Norsk Matematikk Naturfag Mat og 

Helse 

Generell 

del 

Våre familier 1. – 3. X X X   X 

SMART 1. – 7. X X X X X X 

Vårt 

lokalsamfunn 
3. -  6. X X X   X 

Elevbedrift 4. – 10. X X X X X X 

Sikk Sakk 

Europa 
6 X X X X X X 

 

Program og redskap for å nå eksisterende læringsmål i kunnskapsløftet i 

ungdomsskolen 

Program Anbefalt 

trinn 

Valgfag Utd. 

valg 

Samf. 

fag 

Norsk Matematikk Naturfag Mat 

og 

helse 

Elevbedrift 8. – 10. X X X X X X X 

Jobbskygging 8. – 10. X X X X    

Økonomi og 

karrierevalg 
9. – 10.  X X X X   

Innovasjonscamp 8. – 10. X X X X X X  

 

UEs pedagogiske plattform er i dag utviklet til å kunne nå alle elever på alle trinn i 

grunnskolen årlig. Å forankre programmene i eksisterende læreplanverk er essensielt for å 

være en signifikant aktør i skolen og for å gi barn og unge forståelse for betydningen av 

verdiskapning og nyskapning i morgendagens yrkesliv. Dette gjør oss i dag rustet til å 

konkretisere alle våre programmer inn i de ulike trinn og fagområder i dialogen med 

skolene, og som er vår strategi i møtet med den enkelte skole. 
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6.1. Potensiale for entreprenørskap på barneskolen 

Innholdet i de ulike programmene er godt beskrevet på våre nettsider: 
http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-1-7-trinn 
 
Programmene for 1.-7. trinn vektlegger å utvikle personlige egenskaper og holdninger 
gjennom kreativitet og utforskertrang. De styrker elevenes identitet og tilhørighet til eget 
lokalmiljø og bevisstgjør dem på at de kan være med å påvirke sine egne omgivelser. Vi 
tilbyr arbeidslivsprogram, kreative verksteder og bedriftsprogram. 
 

• SFO: SMART og elevbedrift. 
• 1.trinn: Våre familier  

Kan gjennomføres i løpet av en dag eller fordelt ut over en uke. 
• 2.trinn: Smart  

Egnet til å brukes i samarbeid med eksempelvis Grønt flagg-satsningen o.l.   

• 3.trinn: Smart  
Kan eksempelvis brukes i IKT-undervisningen på dette trinnet 

• 4.trinn: Smart  
Kan kombineres med bedriftsbesøk og eksempelvis avfallshåndteringsutfordring. 

• 5.trinn: Vårt lokalsamfunn  
Med veileder fra lokalsamfunnet, politikere o.a. 

• 6.trinn: Sikksakk Europa  
Et godt supplement til ordinær Europaundervisning, I tillegg kan fag som mat og 
helse, Kunst og håndverk og samfunnsfag knyttes til dette. Relevante veiledere kan 
være fra fiskeindustri, bilforhandlere og arbeidsplasser som jobber med Miljø og co2. 

Elevbedrift  
Allerede her kan de første elevbedriftene etableres, gjennom skoleavis, kantinedrift 
eller andre aktuelle tema. 

• 7.trinn: Elevbedrift  
Her etableres elevbedrifter innen økonomisk, kulturelt eller sosialt entreprenørskap. 

6.2. Potensiale for entreprenørskap på ungdomsskolen 

Innholdet i programmene er på våre hjemmesider: http://www.ue.no/Laerere-og-

forelesere/Grunnskole-8-10-trinn 

Programmene på ungdomstrinnet videreutvikler elevenes evne og vilje til å ta initiativ, samt 

deres samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. De får elevene til å reflektere over egne 

http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-1-7-trinn
http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-8-10-trinn
http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-8-10-trinn
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muligheter knyttet til utdanning og karrierevalg. Gjennom programmet Elevbedrift får 

elevene erfaring med enkel bedriftsetablering og forståelse av verdiskapingsbegrepet. 

 

• 8.trinn: Innovasjonscamp  

Bedriftsbesøk, reelle problemstillinger fra lokalt arbeids og næringsliv, 

presentasjonsteknikk, ferdigheter i IKT, kreativitet, samarbeid, innovasjon. 

• 9.trinn: Elevebedrift  

Kick-off for elever og lærere, Regnskapskurs, Messekurs. 

• 10.trinn: Økonomi & karrierevalg  

Veileder fra banken tar deler av opplegget, bør legges før søknadsfristen til v.g.s. 

• Valgfag: Utdanningsvalg og arbeidslivsfag.  

Elevbedriftsetablering. 

 

7 Avslutning og oppsummering 

 

Gjennom denne strategien vil Ungt Entreprenørskap sikre at det vil bli drevet 

entreprenøriell virksomhet i alle skoler i Trondheimsregionen. Ved deltakelse i våre 

programmer vil vi inspirere til framtidig verdiskapning i regionen, i en sosial, kulturell og 

økonomisk kontekst. Denne verdiskapningen skal drives og eies av initiativtakerne, som vil 

si elevene og etter hvert studentene i regionen, og gjennom en tett kobling til samfunns- og 

arbeidslivet. Vi ønsker oss elever i regionen som skal oppleve mestring, at de får jobbe med 

utfordringer som er tilpasset den enkeltes læresituasjon, uavhengig av lærer, skole eller 

kommune, hvor de får prøve og feile i trygge omgivelser slik at de er rustet til 

morgendagens trønderske arbeidsliv. Innovatører trengs overalt! 

 

 

 

 

 



MØTEPLAN TRONDHEIMSREGIONEN 2017 
 
 

Næringsrådet:  Onsdag 25.01 kl 1200-1500  

Rådmannsforum: Onsdag 01.02 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Onsdag 08.02 kl 1300-1500  

Regionrådet:  Fredag 17.02 kl 0900-1500 
 
Næringsrådet:  Onsdag 15.03 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 22.03 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Onsdag 29.03 kl 1300-1500  

Regionrådet:  Fredag 07.04 kl 0900-1500 
 
Samling for formannskapene: 23.-24.03 fra lunsj til lunsj. 
 
Næringsrådet:  Onsdag 24.05 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 31.05 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Onsdag 07.06 kl 1400-1600  

Regionrådet:  Fredag 16.06 kl 0900-1500 
 
Næringsrådet:  Onsdag 23.08 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 30.08 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Onsdag 06.09 kl 1300-1500 

Regionrådet:  Fredag 15.09 kl 0900-1500  
 

Næringsrådet:  Onsdag 11.10 kl 1200-1600  

 

Næringsrådet:  Onsdag 22.11 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 29.11 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Onsdag 06.12 kl 1300-1500  

Regionrådet:  Fredag 15.12 kl 0900-1500 
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