INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 05.04 2018
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 18/-

Sted:

Trondheim kommune, ordførerens kontor.

Tidsrom:

0900-1100.

Innkalt:

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

AU 09/18

Protokoll AU-møte 08.02.2018.

Dato: 26. mars 2018

Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 08.02. 2018
Forslag til vedtak:
Protokoll Arbeidsutvalget 08.02.2018 godkjennes.

AU 10/18
Sak:

Forhandlingene om Byvekstavtale.
På dette tidspunktet er vi midt mellom to viktige møtepunkter: Felles formannskap og
felles møte om mandat for forhandlingene 13/4. Vi må både evaluere felles
formannskap, men ikke minst må møtet den 13/4 planlegges, slik at man kommer lengst
mulig i å bli enig om felles forhandlingsmandat. Det krever en struktur på møtet og en
tydelig møteledelse.
Et sentralt punkt er på hvilket nivå det skal forhandles. Vedtakene i kommunene er til
dels ganske detaljert, det vil være krevende å ha forhandlinger på det nivået.
Aggregering kan skje på mange måter, men kanskje kan dette være aktuelle
sekkeposter:
• Jernbane + stasjonsutvikling (inkl. frigjøre areal til fortetting)
• Midler til drift av et helhetlig kollektivtilbud i kommunene og regionen
• Midler investering helhetlig kollektivtilbud
• Gang- og sykkeltiltak
• Pendlerparkering
• Byomforming (ønsket av Trondheim kommune).
• Teknologiprosjekt (forslag/føring fra departementet).
Det er mange problemstillinger det må jobbes med framover, og som blir en del av
forhandlingene:
• Det må lages en sammenhengende og troverdig historie om hva vi vil oppnå, og
hvordan våre tiltak vil bidra til å oppnå nullvekstmålet.
• Det må avklares med staten om hva det skal måles på – om nullvektsmålet kun skal
gjelde for trafikk inn til Trondheim, som nok er det politiske utgangspunktet.
• Hvordan økonomien kan bli større: Høyere bompenger/lengre innkrevingsperiode/
flere bomstasjoner.
• Tydelighet på hvilke forpliktelser man vil godta på arealbruken og eventuelle
parkeringsrestriksjoner.
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Forslag til vedtak:
Saken legges fram for diskusjon..

AU 11/18
Sak:

Fylkeskommunal finansiering av regionale næringsfond – betydning for
Trondheimsregionen.
Som kjent og delvis diskutert i ordførermøtet har Trøndelag fylkeskommune sendt ut et
brev 27/2 om fordeling av midler til regionale næringsfond, der budskapet var at det
settes av 200’ til hver kommune, og at kommunene oppfordres til samarbeid regionalt
om næringsutvikling. Der det ikke er etablerte regionsamarbeid utfordres kommunene
til å ta stilling til hvem de skal samarbeide med. Og til slutt, og kanskje viktigst: ”Den
enkelte kommune må derfor ta stilling til hvor de ønsker å være hovedmedlem, dvs. til
hvilket regionsamarbeid de ønsker pengene tilført. Kommunene må selv foreta evt.
avklaringer med berørte regionråd der dette er aktuelt.” Svarfrist for kommunene er satt
til 3. april, det betyr at det ikke er mulig å ha en behandling i Regionrådet om dette, men
kan være nyttig å ta en debatt i AU om dette, ikke minst i forhold til kulepunkt 3 under.
Dette reiser mange spørsmål om konsekvensene, som det kan være nyttig å ha en
diskusjon om i Rådmannsforum:
• Når man velger hvor man plasserer midlene, betyr det også at man har valgt innen
hvilket regionsamarbeid man vil jobbe med næringsutvikling framover?
• Og hva vil det eventuelt bety for Trondheimsregionen? Skal det ha betydning for
hva som prioriteres av prosjekt?
• Det har vært varslet at det kommer en sak om finansiering av Trondheimsregionen
som vil innebære høyere medlemsavgifter, skal det spille inn i fordelingen mellom
kommunene hvordan man bruker disse næringsfondsmidlene? Eller er det en aktuell
problemstilling å diskutere om man i det hele tatt skal samarbeide om
næringsutvikling i Trondheimsregionen?

Forslag til vedtak:
Saken legges fram for diskusjon.

AU 12/18
Sak:

IKAP sin framtidige rolle – dialog med fylkesmannen.
I Rådmannsforum i februar kom det opp en tvil om det var nye signal fra fylkesmannen om
hvilken status de tillegger IKAP, og det ble derfor besluttet å invitere fylkesmannen til det neste
møtet. Fylkesmannen kom v/ direktør for kommunal og justis Mari Mogstad og rådgiver Svein
Fjørtoft Hole. Med et nytt Trøndelag og sterkere rettsstilling for fylkeskommunens regionale
arealplanlegging er det ikke uventet at spørsmålet kommer opp, men det er viktig at det
kommunale nivået er tydelig på hva de er best tjent med, og hva som best oppfyller politiske
mål om arealbruk. Fylkesmannen må også avklare sin posisjon, og hvordan man vil forholde seg
til IKAP i framtida.
I møtet var fylkesmannen lite tydelig på hva de egentlig mente, men det er tydelig at det
diskuteres om ikke en regional plan i fylkeskommunal regi bør overta. AU bør diskutere hvilket
standpunkt Trondheimsregionen bør ha i denne diskusjonen, og hvordan det følges opp.

Forslag til vedtak:
Saken legges fram for diskusjon .
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AU 13/18
Sak:

Førstelinjetjenesten for etablerere i spill – aktuelt med tettere samarbeid i
Trondheimsregionen?
Førstelinjetjenesten for etablerere er i endring. Fra de fleste kommunene rapporteres det om at
antallet som tar kontakt har gått kraftig ned, og samtidig har mulighetene for å få hjelp og
rådgivning gått kraftig opp, ikke minst digitalt, men også gjennom den veksten vi har sett i
”økosystemet for nyskaping”. Trondheim kommune vurderer nå sin førstelinjetjeneste og innbyr
de andre kommunene til å diskutere et utvidet samarbeid innen feltet. Det er invitert til en
workshop 17. april om temaet.
En del av at samarbeid kan være den digitale løsningen Minveileder.no, som er utviklet av Leiv
Eiriksson Nyskaping AS (LEN) i Trondheim og videreutvikles av Leiv Eiriksson Rådgiving og
Analyse AS LERA. Det skal hjelpe gründere som ikke har tilbud om etablererveiledning i sitt
nærområde. Tjenesten tilbys både som et abonnement for kommuner, og enkelttimer for
privatpersoner som trenger råd under oppstart av egen bedrift.
Om en kommune abonnerer på Minveileder.no, får alle innbyggerne tilgang til gratis
etablererveiledning og næringsfaglig vurdering. Trondheim kommune abonnerer på denne
tjenesten, mens andre kommuner i Trondheimsregionen har andre løsninger. Det åpnes for å
diskutere løsningen, både form, innhold og potensial, for å se om dette kan ta
Trondheimsregionen nærmere en felles førstelinjetjeneste.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

AU 14/18

Årsrapport 2017.
I tråd med årshjulet legges årsrapporten fram for Regionrådet for endelig godkjenning.

Vedlegg 2: Forslag til årsrapport..
Forslag til vedtak:
AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte årsrapporten for 2017..

AU 15/18
Sak:

AU16/18

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 13.04. 2018
Møtet vil være på Rådhuset i Trondheim. Aktuelle saker i tillegg til det som står på AU sin
saksliste:
• Handlingsprogram NTP for jernbane.
• Årlig dialogmøte med politisk ledelse innen samferdsel i fylkeskommunen og AtB.

Orienteringer

Bård Eidet
Daglig leder
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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 08.02.2017
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 18-

Sted:

Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens møterom.

Tidsrom:

kl 1300-1500

Til stede:

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

Forfall:

Ingrid Aune

Referent:

Bård Eidet

Dato: 14. februar 2018

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

AU 01/18
Vedtak:

AU 02/18

Referat/protokoll AU-møte 06.12.2017.
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 06.12.2017 godkjennes.

Høringsuttalelse om Byutredningen.

Fra møtet: Høringsuttalelsen er ganske detaljert, og noen av forslagene til videre utredning er ikke i tråd
med gjeldende vedtak.

Vedtak:

AU 03/18

Sekretariatet legger fram forslaget til uttalelse til Byutredningen for Trondheimsområdet for Regionrådet.
Arbeidet med Byvekstavtaler: Forslag til program felles formannskap og gjensidig
oppdatering på prosessen.

Fra møtet: Jernbane bør inn som tema.

Vedtak:
AU 04/18

Vedtak:

Saken diskutert og program justert etter innspill i møtet.
Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen.

AU ber Regionrådet sende Strategi for næringsarealutvikling ut på ekstern høring .
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AU 05/18
Vedtak:

AU 06/18
Vedtak:

AU 07/18

Vedtak:
AU 08/18

Toårig handlingsplan for næringsutvikling.
AU ber Regionrådet vedta den toårige handlingsplanen for næringsutvikling.

Kompetansemegling/Forsker i bedrift: Veien videre.
AU ber Regionrådet vedta at Trondheimsregionen går sammen med Trøndelag fylkeskommune om å legge ut på anbud et tiltak om kompetanseutvikling/bedriftsutvikling, innen de rammer som er skissert i saken. Tiltaket skal ha en
ramme på to år i første omgang, og innen en budsjettramme på NOK 500 000,- pr år
for Trondheimsregionen. Det forutsettes en samfinansiering fra Trøndelag fylkeskommune på NOK 250 000,- pr år.
Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 16.02. 2018

Sakslista supplert etter innspill i møtet.
Orienteringer
•
•

Jon P Husby
Møteleder

(sign)

Arbeidsutvalget 08.02.2018

Bård Eidet
Daglig leder

(sign)
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Utkast 25.03.2018

ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2017
Det overordnede målet for Trondheimsregionen er: Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal
og internasjonal konkurransesituasjon og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill
med Trøndelag og Midt-Norge.
Trondheimsregionen har hatt sterk vekst også
i 2017, ved årsskiftet var det 290.330
innbyggere, en vekst på 1,3%.
Trondheimsregionen hadde den sterkeste
veksten i storbyregionene.
Vi ønsker at veksten skal være bærekraftig og
ta hensyn til klima og miljø. Gjennom IKAP-2
bidrar vi til en tettere region, i et felles boligog arbeidsmarked.
Under kan du se hva Trondheimsregionen
gjorde i 2017 for å komme nærmere disse målene. Oversikten er delt inn i fire programområder:
1. Gjennomføring av strategisk næringsplan.
2. IKAP/arealutvikling.
3. Profilering, kommunikasjon, attraktiv region.
4. Ledelse, påvirkningsarbeid, samarbeid.

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2017
Programområde 1: Gjennomføring av strategisk næringsplan
Gjennomføring av strategisk næringsplan:
Næringsrådet styrer arbeidet ut fra rammene i
utviklingsplanen, og etter
innspill fra kommunene,
næringslivet og kunnskapsmiljøene. Næringsrådet behandlet 44 saker i
2017.
Næringsarbeidet i Trondheimsregionen ble i 2017
slått sammen med Trondheim kommune sitt næringsarbeid. Det har ført til
bedre fleksibilitet og kvalitet i arbeidet. I 2017 ble
det sluttført en ny toårig handlingsplan for næringsarbeidet.
Kommersialisering av teknologi, tilrettelegging for
etablering og gründerskap:
Det viktigste i året som er gått har vært å følge opp
valget av kommersialisering av teknologi som nytt
hovedsatsingsområde, og være en aktiv aktør for
tilrettelegging for gründerskap. Målsettingen om

at antallet bedrifter og antall ansatte i teknologibedrifter skal dobles fram mot 2025 er ambisiøst
og stimulerende, og krever oppfølging over et
bredt spekter. I løpet av 2017 har det vært samarbeidet tett med gründerarbeidsfellesskapene DIGS,
Work-Work og NTNU Acell, også med tanke på
hvordan kommunene kan være mer aktive
medspillere for utvikling av ny næring.
Klyngearbeidet har vært styrket i samarbeid med
Innovasjon Norge, vi har i fellesskap finansiert arbeidet med søknad for Tequity, som fikk Arenastatus i 2017.
Arbeidet med å se på muligheten for at de andre
kommunene i Trondheimsregionen kan gå inn som
en del av Visit Trondheims startet i 2017.
Ungt entreprenørskap:
Satsingen på samarbeidsprosjektet med Ungt entreprenørskap Trøndelag (UET) om entreprenørskap
i grunnskolen har fortsatt gjennom 2017. Prosjektet har gitt flere aktive skoler og vekst i antall elever som bruker tilbudet. I 2018 vil det bli jobbet
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med å avklare om det skal undertegnes en ny toårig samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap.
I 2017 er det også jobbet med:
- Studenter ut i bedrift: Reisestøtte til kommuner
utenfor Trondheim
- Utviklingen av Technoport.
- Internasjonalisering, inkl støtte til det engelskspråklige magasinet The List.
- Støtte til deltakelse på Trondheim Maker Faire for
skolene utenfor Trondheim.
- Samling for alle formannskapene med tema
næringsutvikling.

-

Bidratt til å arrangere Trøndelagsdagen, en karrieredag for studenter på jakt etter jobb.
Støtte til Impelloanalysen.
Støtte til teknologikonferansen under UKA.
Støtte til innovative offentlige innkjøp.
Smarte byer som en strategi for næringsutvikling.
Klyngearbeid.

Økonomi:
Det er brukt ca 2.871’ kr til programområdet 1
Næringsutvikling i 2017. Det relativt lave forbruket
skyldes ekstraordinære inntekter, forskyving av utgifter til 2018, og sykemeldinger.

Programområde 2: IKAP / arealutvikling
Oppfølging IKAP 2.
Etter anmodning av Kommunal og Moderniseringsdepartementet i 2016 ble
det utarbeidet et forslag
til Byutviklingsavtale som
grunnlag for forhandlingsmandat. Forslaget
ble politisk behandlet i
Melhus, Trondheim, Malvik, Stjørdal kommune og
i Trondheimsregionenregionrådet i perioden
mai/juni 2017. Etter et
brev fra statsråd Tore
Sanner 7. juni 2017, ble det i Regionrådet fattet vedtak om å utsette forhandling til forhandling om Byvekstavtale i 2018 (sak TR 23/17).
Byutredning ble levert 15. desember 2017. Prosjektet
er det faglige grunnlaget for forhandling om Byvekstavtale i 2018. Hele Trondheimsregionen var
analyseområde, og Regionrådet var referansegruppe.
AU var part i styringsgruppen. Prosjektleder IKAP
representerte Trondheimsregionen i koordineringsgruppa. I tillegg hadde Trondheimsregionen en representant i hver arbeidsgruppe.
Som oppfølging av styrking av jernbanen sin rolle i
kollektivsystemet i Trondheimsregionen ble det startet et prosjekt om knutepunktutvikling langs jernbanen. KMD har i 2017/18 bevilget 1 mill. til utredninger rundt de prioriterte stasjonsområdene i IKAP. Resultatene vil bli brukt som grunnlag for forhandling
om Byvekstavtale i 2018 og videre planarbeid rundt
de prioriterte knutepunktene. Prosjektet videreføres
og ferdigstilles i 2018.

Næringsarealutvikling
Arbeidet med Strategi for næringsarealutvikling i
Trondheimsregionen ble intensivert i 2017. Høringsutkast ferdigstilles i løpet av januar 2018. Det har
vært tett dialog i utredningsarbeidet med representanter for forskjellige næringsbransjer (NiT, LO, NHO,
Håndverkerforening i Trondheim, Bygg- og anleggs
entreprenører i Trøndelag, Trondheim havn).
Statistikk/prognoser, kartportal
Kunnskap om areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen oppdateres årlig og ble presentert i
regionrådet september 2017. Kartportalen har blitt
videreutviklet og tatt aktivt i bruk i arbeidet med
oppdatering av boligfeltbasen, kvalitetssikring av
lokalisering av bedrifter i bedriftsregisteret. Samarbeidet mellom Kart- og Oppmålingskontoret, Byplankontoret og Trondheimsregionen om videreutvikling
og modernisering av GIS- og statistikkarbeidet er
styrket. Arbeidet med utvikling av interaktiv statistikk
på nett ble lagt på is på grunn av ressursmangel i
statistikkgruppa på Byplankontoret.
Befolkningsprognoser
Den felles befolkningsprognosen er oppdatert. Det er
avhold møte i arbeidsgruppa hvor alle kommuner
deltar. Det utarbeides og presenteres kvartalsvis
analyse av SSB-statistikk for regional befolkningsutvikling. Tall og analyse ligger på trondheimsregionen.no/statistikk-og-prognoser
Økonomi
Forbruket på området i 2017 var 2.108’ kr.

Årsmelding 2017, side 3

Programområde 3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region.
Teknologihovedstaden befester sin posisjon

det til nasjonal og etter hvert også internasjonal profilering.

Nettside og Facebook
Trondheimsregionen produserer egne nyheter og
legger ut relevante nyheter fra andre kilder. Litt over
370 fulgte Facebooksida til Trondheimsregionen ved
utgangen av 2017. Det var 30 flere enn ett år tidligere.

Fortelling av suksesshistorier fra Trondheimsregionen.
Arbeidet med profilering av Trondheimsregionen har
blitt dreid fra en tradisjonell omdømmekampanje til å
fokusere på det som det er allmenn enighet om at vi
er for dårlig til – å fortelle suksesshistorier fra regionen, spesielt fra FoU-miljøene og næringslivet. Arbeidet med å lage korte filmer om suksesshistorier har
fortsatt i 2017, og til sammen 6 forskjellige filmer har
blitt spredt via annonser på Facebook og YouTube.
Antall visninger av filmene på Facebook har variert
mellom 50 000 til 120 000, mot ca 30 000 i starten. På
samme måte har vi hatt en sterk vekst i antall som
følger, liker og deler teknologihovedstaden på Facebook.

Nyhetsbrev
Praksis med nyhetsbrev til politikere og rådmenn før
og etter møter i regionrådet er videreført. Sendes
også informasjonsmedarbeiderne i de enkelte kommunene. Flere kommuner publiserer nyheter fra
Trondheimsregionen på egne hjemmesider.
Annen profilering
Vi har også annonsert i SAS-magasinet, og profilert
Trondheimsregionen på forskning.no
Økonomi
Det er i 2017 regnskapsført ca 1.683’ kr til programområde 3.

Flesteparten av filmene var rettet inn mot å bygge
regional kunnskap og stolthet, men etter hvert utves

Programområde 4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid
Trondheimsregionen -regionrådet
Det har vært fem møter i regionrådet i 2017. Det ble
behandlet 44 saker. Ordfører i Skaun Jon P Husby er
leder i Regionrådet i perioden 2015-2019. I tillegg til
sakene som hører hjemme under de forskjellige fagområdene er Regionrådet en viktig arena for å diskutere samferdselspolitikk. Det er et godt samarbeid
med de forskjellige transportetatene, og i 2017 har
det blant annet vært arrangert temamøter om jernbane og kontaktmøter med Nye Veier.
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Arbeidsutvalget - AU
AU i perioden 2015-2019 er: Leder Jon P Husby
(Skaun), nestleder Rita Ottervik (Trondheim), Ingrid
Aune (Malvik) og Oddbjørn Bang (Orkdal). AU har

hatt fem møter i 2017 og behandlet 43 saker. Arbeidsutvalget bidrar godt til politisk forankring og
effektiv drift av Trondheimsregionen.

Rådmannsforum
Rådmannsforum har i 2017 behandlet 48 saker.
Rådmannsforum er viktig både som forberedende
organ for politiske saker og for å effektuere vedtak i

Regionrådet i kommunene. Samtidig framheves at
rådmannsforum har betydning for erfaringsutveksling
og som et kollegialt fellesskap.

Næringsrådet
Næringsrådet sikrer samhandling mellom det offentlige, næringslivet og FoU (triple helix) og styrer ressursbruk og prioriteringer i strategisk næringsplan.
Berit Rian er valgt som leder.

Næringsrådet behandlet i 2017 44 saker. Koblingen
mot næringslivet og FoU gjennom arbeidet i næringsrådet fungerer positivt og er en utvilsom suksessfaktor.

Sekretariatet
Bård Eidet er daglig leder, og Astrid Haugslett er
prosjektleder for Strategisk næringsplan. Esther
Balvers er prosjektleder for IKAP/arealutvikling,
mens Hans Kringstad er kommunikasjonsrådgiver. I
tillegg har det vært kjøpt tjenester fra Trondheim
kommune til statistikk/ prosjekt/støttefunksjoner

og GIS/kart. Trondheim kommune er vertskommune med personalansvar for sekretariatet.
Til programområde 4, ledelse, påvirkningsarbeid og
samarbeid, er det regnskapsført vel 597’ kr i 2017.

Regnskap 2017
Forbruk
2016

Forbruk
2017

P1: Næringsutvikling:

5.135.051

P2: Arealutvikling:
P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv
region:

Prosjektnavn

P4: Ledelse, påvirkning og samarbeid:
Totalt forbruk

Budsjett
2017

Avvik

2.871.976

5.500.000

-2.628.024

2.114.904

2.108.846

2.300.000

-192.154

2.578.173

1.683.652

2.500.000

-816.348

687.543

597.789

1.000.000

-402.311

10.475.670

7.261.264

11.300.000

-4.038.737

De løpende inntektene i 2017 var på kr 6.300’, det betyr at det ble brukt ca 1 mill kr av fondsmidler i tillegg
til de løpende bevilgningene. Total fondsreserve i Trondheimsregionen er nå på ca 5,6 mill kr.

