INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 08.12 2016
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 17/-

Sted:

Trondheim kommune, ordførerens kontor.

Tidsrom:

1300-1500.

Innkalt:

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

AU 01/17

Protokoll AU-møte 07.12.2016.

Dato: 01. februar 2017

Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 07.12. 2016
Forslag til vedtak:
Protokoll Arbeidsutvalget 07.12.2016 godkjennes.

AU 02/17
Sak:

Felles formannskapssamling 23.–24. mars – forslag til program og onvitasjonsbrev.
Som dere vet er formannskapene pluss AU i fellesnemnda i Trøndelag invitert til en
lunsj-til-lunsj samling på Scandic Hell 23-24 mars. Første dag brukes til prosessen rundt
invitasjonen til omegnskommunene om å delta på neste generasjons bymiljøavtale
(byvekstavtale), mens dag to har fokus på næringsutvikling. Programmet er fortsatt ikke
spikret, viktig at AU har en aktiv rolle i å bestemme programmet. Det er også naturlig å
diskutere prosessen rundt Bymiljøavtaler under dette punktet.

Vedlegg 2: Forslag til program
Vedlegg 3: Forslag til invitasjonsbrev
Forslag til vedtak:
Saken legges fram for diskusjon.

AU 03/17
Sak:

Tettere samarbeid mellom Trondheimsregionen og Trondheim kommune i
næringsutviklingssaker.
Det har i flere omganger vært diskusjoner om organisering av næringsutviklingsarbeidet i
Trondheimsregionen og behovet for tettere samarbeid. Det har nå materialisert seg i at daglig
leder i Trondheimsregionen også overtar ansvaret for næringsarbeidet i Trondheim kommune.
Grunnen til det er synergieffektene som ligger i det å kunne se personalressurser og økonomi i
større grad i sammenheng. Noen konkrete eksempler: Når Trondheim kommune nå skal vurdere
sin førstelinjetjeneste så er det helt naturlig at vi inviterer de andre kommunene som ønsker det
inn i prosessen. Og når Trondheim kommune jobber med internasjonalisering så blir det like
naturlig å vurdere bedrifter fra de andre kommunene som bare Trondheim.
Det er laget en avtale som regulerer hvordan det i praksis skal fungere som underskrives av
leder i Trondheimsregionen Jon P Husby og rådmann i Trondheim Morten Wolden (vedlagt).

Vedlegg 4: Avtale.
Arbeidsutvalget 08.02.2017

Side 1 av 2

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

AU 04/17
Sak

Økonomisk status i 2016.
Regnskapet er i ferd med å avsluttes, og de siste regnskapstallene vil bli lagt fram i møtet. Som
det har vært orientert om i flere omganger har Trondheimsregionen nå et årlig forbruk som er
atskillig høyere enn de årlige inntektene, men budsjettet blir saldert med bruk av fondsmidler –
som ikke varer evig. Det er naturlig å ha en løpende diskusjon med AU om langsiktig
finansiering av samarbeidet i Trondheimsregionen.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

AU 05/17
Sak

Tidspunkt for og innhold i et nytt møte mellom ordførerne og politisk ledelse i
Trøndelag.
En av konklusjonene etter ordførermøtet i september var et ønske om fellesmøte mellom
ordførerne og politisk ledelse i Trøndelag to ganger i året. Det er ikke satt av dato for et slikt
møte, heller ikke hva slags innhold det skal ha. AU må legge føringer for det.

Forslag til vedtak:
Saken legges fram for diskusjon.

AU 06/17
Sak

Trondheimsregionens og kommunenes eventuelle involvering i internasjonale
prosjekt gjennom Interreg.
Dette ble tatt som en eventuelt-sak på det forrige møte, men det ble ikke tid til å diskutere det
da, så det settes på dagsorden denne gangen.

Forslag til vedtak:
Saken legges fram for diskusjon.

AU07/17
Sak:

AU 08/17

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 17.02. 2017
Møtet vil være i Orkdal. Aktuelle saker i tillegg til det som står på AU’s sakliste:
• Ny omdømmeundersøkelse.
• Kommunedelplan dobbeltspor Trondheim – Hommelvik.
• Årsrapportering næringsområdet.

Orienteringer
•
•
•
•
•

Saker fra Næringsrådet
Impello-analysen.
Technoport.
Møte med Innovasjon Norge om Invest in Norway
Interkommunale idrettsanlegg – status.

Bård Eidet
Daglig leder
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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 07.12.2016
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 16-

Sted:

Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor

Tidsrom:

kl 1300-1500

Til stede:

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

Dato 08. desember 2016

Forfall:
Referent:

Bård Eidet

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

AU 34/16
Vedtak:

AU 35/16

Referat/protokoll AU-møte 08.09.2016.
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 08.09.2016 godkjennes.

Neste generasjon Bymiljøavtaler – mulig deltakelse fra omegnskommunene til
Trondheim.

Fra møtet: Henning Lervåg innledet. Står i den gjeldende avtalen at den skal reforhandles i 2018 og
at omlandet kan utvides. Pr i dag ca 15 mrd til investering fram til 2023. I begynnelsen
var det overoppfylling av nullvekstmålet, nå litt mer trafikk. Biltrafikken øker mer over
kommunegrensene enn innad i Trondheim. De kommunene som blir med bør ha transportmessig betydning for nullvekstmålet. Egenandel: Trondheim kommune betaler i dag
18,7 mill.
Vedtak:

Saken legges fram for Regionrådet med fokus på prosessen framover, og en konkretisering
av de forpliktelser og muligheter det vil innebære.

AU 36/16

Oppfølging av møte mellom ordførerne og fylkesordfører i Sør-Trøndelag og fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag 14. september.

Vedtak:

Saken diskutert, med følgende konklusjoner:
• Det er ønskelig med faste møter to ganger i året mellom fylkespolitisk ledelse og ordførerne.
• I tillegg et årlig møte mellom Regionrådet og politisk ledelse på samferdselsområdet i fylket.
• Fellesnemndas AU inviteres til det felles formannskapsmøtet i mars.
• Det legges opp til faste møter mellom AtB og Regionrådet.
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AU 37/16
Vedtak:

AU 38/16
Vedtak:

RF 39/16
Vedtak:

AU 40/16
Vedtak:

AU 41/16
Vedtak:

AU 42/16

Arbeidet med Byutredning for Trondheimsregionen.
Saken tas til orientering.

Forslag til Utviklingsplan 2017.
Den foreslåtte Utviklingsplan for 2017 legges fram for Regionrådet for endelig vedtak.

Høring av Strategisk næringsplan – endelig vedtak i Regionrådet i desember.
AU ber Regionrådet vedta forslaget til rullert Strategisk næringsplan.

Profilering av Trondheimsregionen – resultater fram til nå og videre arbeid.
Regionrådet slutter seg til de foreslåtte prinsippene for arbeidet med profilering i perioden
2017-2018, og ber om at det blir utarbeidet en grundigere evaluering ved utløpet av denne
perioden.

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 16.12. 2016
Sakslisten suppleres etter innspill fra møtet.

Orienteringer
•
•
•
•

AU 43/16

Saker fra Næringsrådet
Startup Guide.
Innovative offentlige anskaffelser – videre prosess.
Støtte til ny klyngesøknad.

Eventuelt.

Saker:

Samarbeid om Interreg.

Vedtak:

Saken utsettes.

Jon P Husby
Møteleder

Bård Eidet
Daglig leder

(sign)

(sign)
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Program formannskapssamling i Trondheimsregionen 23.-24. mars 2017.
23. mars:
1130-1230:

Lunsj

1230-1235:

Kunstnerisk innslag v/

1235-1245:

Velkommen, formålet med dagen v/ Jon P Husby.

1245-1330:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: Statens mål, ambisjoner og forventninger til
Byvekstavtaler i storbyregionene.

1330-1400:

Dialog med salen.

1400-1415:

Pause

1415-1445:

Petter Næss, NMBU

1445-1500:

Summing rundt bordene

1500-1530:

Retningslinjer IKAP, status i Trondheimsregionen v/ Esther Balvers

1530-1545:

Pause

1545-1700:

Diskusjon i grupper:
Hva er de to viktigste punktene kommunene må forplikte seg til?
Hvordan kan de totale inntektene i Bymiljøavtalene økes?

1700-1730:

Framlegging, plenumsdiskusjon

1930:

Middag

24. mars:
0900-0920:

Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen. Esther Balvers,
prosjektleder IKAP Trondheimsregionen.

0920-0930:

Næringsforeningens syn på behovet for næringsareal i årene framover, v/
administrerende direktør Berit Rian.

0930-0940:

… og LO sitt syn

0940-0955:

Summing

0955-1015:

Innspill fra to kommuner:
Malvik: Ingrid Aune, ordfører: Slik har vi jobbet med Sveberg.
Melhus : Gunnar Krogstad, ordfører: Slik jobbet vi med Hofstad

1015-1030:

Trondheim: Byvekst og byomforming: Hvilke konsekvenser får det for Trondheim sin
næringsarealpolitikk? Rita Ottervik, ordfører.

1030-1045:

Pause

1045-1100:

Hvorfor utnytter kommunene muligheten for studentoppgaver så dårlig? Simon Lie,
prosjektleder NTNU Bridge

1100-1115:

Gründermiljøet i Trondheim – en styrke og mulighet for hele regionen. Arnstein
Hellem, banksjef SMN1 og næringsutviklingsenturiast.
Eventuelt: Borgar Ljosland, seriegründer bosatt i Skaun.

1115-1130:

Innovative offentlige anskaffelser: En mulighet for både bedre offentlige tjenester og
mer næringsutvikling. Morten Wolden, rådmann i Trondheim kommune.

1130-1145:

Summing

1145-1200:

Pause

1200-1225:

Nytt Trøndelag fra 2018: Hvilke rolle får Trondheimsregionen i de næringspolitiske
strategiene? Vil distriktspolitikken dominere? V/ fylkesordfører Tore O Sandvik.

1225-1250:

Plenumsdiskusjon: Nytt Trøndelag og en sterk Trondheimsregion – hvordan får vi
samspillet til å fungere best mulig? Hva skal til for at vi lykkes?
Panel: Jon P Husby, Rita Ottervik, Tore O Sandvik, Berit Rian.

1250-1300:

Oppsummering og avslutning v/ Jon P Husby

1300:

Lunsj

Trondheimsregionen
Postboks 2300 Sluppen
7004 TRONDHEIM

E-post: postmottak@trondheimsregionen.no
Telefon:+47 916 95 790
Organisasjonsnummer: NO 989 091 409

Invitasjon til Formannskapene i Trondheimsregionen.
Formannskapene i de 10 kommunene i Trondheimsregionen, Arbeidsutvalget for
Fellesnemnda i Trøndelag og rådmennene inviteres til en felles samling 23.24.mars. Temaet er invitasjonen til omegnskommunene til å delta i neste
generasjon Bymiljøavtaler (Byvekstavtaler), og næringsutvikling. Samlingen vil
avholdes på Scandic Hell (med overnatting) og vare fra lunsj til lunsj.
Programmet er fortsatt under arbeid, men av bekreftede innlegg kan nevnes:
 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er invitert til å snakke om statens mål,
forventninger og ambisjoner til Bymiljøavtalene.
 Strategi for næringsareal i Trondheimsregionen vil bli presentert og diskutert,
med innspill også fra næringslivet og LO.
 Gode eksempler fra kommunene vil bli presentert.
 Gründermiljøet i Trondheim som mulighet for hele Trondheimsregionen vil
være et tema, og kommunene vil bli utfordret på hvordan vi ikke er flinkere
til å bruke muligheten som ligger i studentoppgaver.
 Innovative offentlige anskaffelse fører både til ny næringsvirksomhet og
bedre offentlige tjenester, hva krever det av kommunene? Rådmann i
Trondheim Morten Wolden innleder om det.
 Og så får vi en debatt om Trondheimsregionens plass i et nytt Trøndelag
Men viktigst av alt: Dette vil bli en arena for dere som er politikere for å diskutere
felles utfordringer – det vil bli satt av rikelig tid til diskusjoner og muligheter for å
gi innspill.
Vi ber dere i første omgang om å holde av tida. Påmelding vil skje via den enkelte
kommune, vi kommer tilbake med frister.
Velkommen til det vi kan love blir en engasjerende og viktig samling!

Jon P Husby

Bård Eidet

Leder Trondheimsregionen

Daglig leder Trondheimsregionen

Avtale mellom Trondheim kommune og Trondheimsregionen om samarbeid om næringsutvikling
Trondheim kommune og Trondheimsregionen vil i en prøveperiode samle de administrative og
økonomiske næringsutviklingsressursene, under felles ledelse av daglig leder i Trondheimsregionen.
Denne avtalen regulerer hvordan det i praksis skal gjøres.
Mål og gevinster ved sammenslåing
Trondheimsregionen og Trondheim kommune har samme styringsdokument gjennom Strategisk
næringsplan (SNP), og alle ansatte har det samme ansettelsesforholdet i Trondheim kommune. I
tillegg er Trondheimsregionen en tett integrert bo- og arbeidsmarkedsregion, som i
næringsutviklingssammenheng må sees uavhengig av kommunegrenser. Det som er bra for en
kommune er bra for hele regionen.
Gjennom en samling av ressursene vil vi få en bedre samordning og større handlekraft i
næringsutviklingsarbeidet. Både Trondheimsregionen og Trondheim kommune vil få større tilgang på
kompetanse og kapasitet, og det vil bli den enkelte sak som bestemmer om man jobber på vegne av
Trondheim kommune eller det bredere fellesskapet i Trondheimsregionen. Førstelinjetjeneste,
gründerskap, marin sektor og internasjonalisering er eksempler på prioriterte områder der det raskt
kan hentes ut synergieffekter og bedre resultater på å slå sammen arbeidet. En sammenslåing vil
også gi mulighet for større grad av hverdagsledelse både faglig og personalmessig enn dagens
modell.
Styring og ledelse
Daglig leder Trondheimsregionen har det operative/løpende personalmessige, faglige og økonomiske
ansvaret for næringsutviklingsarbeidet i Trondheim. Daglig leder rapporterer til kommunaldirektør
for kultur og næring i disse spørsmålene. I ansvaret ligger oppfølging av eksisterende forpliktelser,
utarbeiding/deltakelse og gjennomføring av relevante planer og strategier, besvaring av relevante
politiske spørsmål/interpellasjoner, og nødvendig støtte til politisk arbeid som taleskriving. Bestilling
av arbeid utenom det som framgår av eksisterende forpliktelser og planer/strategier bestilles av
kommunaldirektør til daglig leder. Eksterne henvendelser om næringsutviklingsfeltet henvises til
daglig leder eller de ansatte på feltet der det er naturlig ut fra ansvarsområder.
De ansatte I Trondheim kommune som skal ledes av daglig leder i Trondheimsregionen endrer ikke
status i Trondheim, de vil fortsatt være ansatt i rådmannens fagstab med de samme forpliktelser,
ansvar og myndighet som tidligere. Noen av de ansatte som rapporterer til daglig leder kan ha andre
oppgaver der man fortsatt skal rapportere direkte til kommunaldirektør. I den grad det medfører
kapasitetsmessige utfordringer så avklares det mellom kommunaldirektør og daglig leder.
Medarbeidersamtaler med de ansatte er daglig leders ansvar.
For å holde kommunaldirektør løpende informert settes det opp egne møter med daglig leder en
gang i måneden, i tillegg til det som er løpende kontakt i aktuelle saker. I tillegg er daglig leder
forpliktet til å stille i Formannskapet og komiteer der næringsutviklingssaker behandles, etter avtale
med kommunaldirektør.
Daglig leder i Trondheimsregionen går inn i de fora der det er naturlig at den ansvarlige for
næringsutviklingsarbeidet i Trondheim kommune deltar.

Denne ordningen trer i kraft fra 1. januar 2017 som en forsøksordning, foreløpig for ett år. Ordningen
skal evalueres ved utgangen av 2017, innen 15.november.
Sted og dato

Jon P Husby

Morten Wolden

Leder Trondheimsregionen

Rådmann Trondheim kommune

