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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 15.06. 2018 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 18/ Dato 08. juni 2018  
 

Sted: Melhus kommune, kommunestyresalen Rådhuset. 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1400. Lunsj kl 1200-1230  

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann. 
Observatører. 
 

Kopi: Varamedlemmer 

 

 TR 18/18 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 13.04. 2018 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 13.04. 2018 

Forslag til vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 13.04. 2018 tas til etterretning. 

 

 

 TR 19/18 Visit Trondheim – invitasjon til deltakelse til de andre kommunene i 

Trondheimsregionen. 

Sak: Som det tidligere er informert om er det startet en prosess for å sjekke ut muligheten for om de 

andre kommunene (Trondheim og Stjørdal er allerede med) også blir med som en del av Visit 

Trondheim sitt geografiske virkeområde. Næringsforeningen i Trondheimsregionen er 

prosjektleder, i tett samarbeid med Visit Trondheim og Trondheimsregionen (som finansierer 

prosjektet). Hans Petter Øien Kvam fra NiTR vil informere om status i prosjektet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 20/18 Høringskonferanser om fylkeskommunens delstrategier på samferdselsområd

 et.  

Sak: Trøndelag fylkeskommune kjører høringskonferanser i regionrådene i 2018 for å presentere og 

få innspill på sine delstrategier innen samferdselsområdet. Delstrategi veg er sendt ut, og en 

høringsuttalelse behandles som en egen sak i Regionrådet. I tillegg til vegområdet vil det bli 

presentasjoner av delstrategier for sjø, trafikksikkerhet, mobilitet, og gods. 

  

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 21/18 Framtidig finansiering av Trondheimsregionen. 

Sak: Det har tidligere vært informert om behovet for en gjennomgang av finansieringsmodellen for 

Trondheimsregionen i løpet av 2018. Bakgrunnen er at man nå i flere år har hatt et budsjettnivå 
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høyere enn de løpende inntektene, som har vært mulig på grunn av bruk av opparbeidete 

fondsmidler som helt bevisst har vært trappet ned, og som i 2019/2020 vil være brukt opp. De 

kommunale medlemsavgiftene har ikke vært justert siden starten i 2010. Vi har heller ikke tatt 

stilling til hvordan kommunesammenslåing skal innvirke på medlemsavgiftene. Den 

fylkeskommunale finansieringen gikk gradvis ned i perioden til den gikk i null i 2017. I år vil vi 

få noe penger fra fylkeskommunens regionale næringsfondsmidler, mest sannsynlig de 600’ 

som Trondheim, Klæbu og Malvik prioriterer inn i Trondheimsregionen. Nivået på den 

fylkeskommunale støtten framover er vanskelig å forutsi, men signalene er at det vil bli satt av 

midler til regionale næringsfond. Når det gjelder støtte fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) så er den avhengig av årlige bevilgninger, men det har 

vært vilje til å opprettholde de aktuelle midlene på tvers av forskjellige regjeringer. Det skjedde 

en endring i år i kriteriene for tildeling, da det ble satt som forutsetning at det skulle være en 

medfinansiering fra oss på støttebeløpet fra KMD, det vil si at vi må sette av det samme beløpet 

fra egne midler som vi søker om.  

 

Ved en slik gjennomgang av økonomien kunne det tenkes at det ble satt i gang en evaluering av 

hele samarbeidet. Rådmannsforum ønsket at det vurderes. Det legges det ikke opp til i første 

omgang, selv om regionrådsstrukturen er i endring, og det trolig også henger sammen med 

Trondheimsregionens rolle.  Trondheimsregionen har som tradisjon å gjennomføre en 

evaluering ved slutten av valgperioden, det vil vi gjøre også denne gangen, men verken tidligere 

evalueringer eller gjennomgangen av årsplaner og årsrapporter har gitt tilbakemeldinger på at 

det er behov for en full gjennomgang av samarbeidet.  

 

På den annen side vil størrelsen på budsjettet kunne ha betydning for hvilke samarbeidsområder 

vi skal og kan ha i Trondheimsregionen. Spesielt innen næringsutviklingsområdet og profilering 

så har det liten mening å ha et samarbeid uten tilstrekkelig frie midler, dvs midler utover det 

som går til lønn og faste utgifter. Blir budsjettet for lavt så er det bedre å kutte ut samarbeidet 

helt på ett eller flere områder, enn å beholde en organisasjon uten handlekraft.  

 

Uten å ha en stor evaluering er det naturlig å ha en kort gjennomgang av status på de forskjellige 

samarbeidsområdene. Når det gjelder IKAP så har relevansen for samarbeid om 

arealplanlegging blitt tydelig det siste året både gjennom arbeidet med 

byvekstavtaleforhandlingene og næringsarealstrategien. Det har også blitt svært tydelig at 

alternativet til et samarbeid om IKAP er en mer juridisk forpliktende regional arealplan i regi av 

fylkeskommunen/staten. Som en tett sammenvevd bo- og arbeidsmarkedsregion er det ikke noe 

alternativ til at den overordnede arealplanleggingen blir sett i sammenheng i hele regionen. 

Utfordringen framover blir å vise og bevise at prinsippene i IKAP legges til grunn for 

arealplanleggingene i kommunene. 

 

Næringsutviklingsarbeidet er - og må være – annerledes enn i den enkelte kommune. Rollen 

som førstekontakt inn mot egen kommune må den enkelte kommune løse sjøl, mens rollen som 

for eksempel kobler til FoU-miljøene løses mye enklere i et større fellesskap enn den enkelte 

kommune, men unntak for Trondheim kommune. Sammenslåingen med næringsapparatet i 

Trondheim kommune har gitt en mye større slagkraft og kapasitet til å utvikle effektive og 

faglig gode sterke tilbud på tvers av kommunene, som vi ser både innen førstelinjetjenesten, den 

mulige utvidelsen av Visit Trondheim sitt område, mulig felles digitalisering av 

byggesaksbehandling, og internasjonalisering. Potensialet i næringsarbeidet i 

Trondheimsregionen er stort. 

 

Profileringsarbeidet har vært primært vært rettet inn mot å styrke Trondheimsregionen som 

teknologihovedstad. Kampanjen med å lage korte videoer med suksesshistorier fra næringsliv 

og FoU har nådd bredt ut. I tillegg har det i flere omganger blitt produsert egne bilag til DN og 

Adressa, pluss annen målrettet annonsering. I løpet av året vil Regionrådet få en gjennomgang 

av resultatene fra profileringsarbeidet, med en anbefaling om veien videre.  

 

Det interessepolitiske samarbeidet har i stor grad dreid seg om samferdselsprioriteringer, og til 
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dels andre saker innen Trondheimsregionen sine ansvarsområder. Det å kunne snakke på vegne 

av 300 000 innbyggere med Trondheim kommune i spissen gir en annen mulighet for 

gjennomslag enn om den enkelte kommune snakker på vegne av seg sjøl. Men det har i mindre 

grad vært jobbet strategisk nasjonalt interessepolitisk, der er det et mulighetsrom som ikke er 

fullt utforsket. 

 

Det er ingen fasitsvar på hva som er det korrekte driftsnivået. Fra og med 2014 har budsjettet 

ligget mellom 13 mill og årets budsjett på 10 mill. Sekretariatets anbefaling er at det tas 

utgangspunkt i årets budsjett på 10 mill. Det gir mindre handlekraft enn det har vært de siste 

årene, men likevel nok til at det er et tilstrekkelig handlingsrom. Av dette går noe over 4 mill til 

lønn og kjøp av tjenester fra Trondheim kommune, pluss at ca 1,5 mill er bundet opp i mer eller 

mindre faste forpliktelser. Med andre ord er det reelle handlingsrommet i budsjettet på ca 4 mill. 

Til sammenligning hadde Oslo Business Region (med et smalere mandat) ca 18 mill i 2016, 

Greater Stavanger ca 21 mill, og Bergen Business Region (nå nedlagt) 16,5 mill i 2014.  

 

Fordelingen mellom de forskjellige arbeidsområdene kan variere, men utgangspunktet bør være 

dagens fordeling: 5 mill til næringsutviklingsarbeidet, 2 mill til IKAP, 2 mill til profilering, 1 

mill til samarbeid/organisering. 

 

Hvor stor andel av budsjettet er det mulig å finansiere eksternt er det neste spørsmålet. Fra 

KMD er det realistiske å ta utgangspunkt i årets budsjett der det budsjetteres med 1 mill fra 

KMD, og et totalt budsjett på IKAP på 2 mill. Fra fylkeskommunen vil det avhenge av hvilken 

budsjettmodell som blir valgt fra 2019, årets modell vil neppe overleve. Men hvis det legges til 

grunn at det skal hentes inn annen ekstern finansiering på i alt 1,5 mill inkludert det 

fylkeskommunale bidraget så har organisasjonen et press på seg til å hente inn også ekstern 

finansiering. Ved en slik modell så blir de kommunale egenandelene på 7,5 mill, det vil si en 

økning på ca 3,1 mill fra dagens nivå 

 

Det kan tenkes flere forskjellige måter å fordele medlemsgiftene på, dette er den fordelingen 

som ble besluttet i 2010: 

 

 
Folketall 2010  Flatt bidrag  

 50% etter 
 folketall  SUM  

Trondheim  168.257      2.000.000 

Stjørdal  20.960  142.857 271.316 414.173 

Malvik  12.457  142.857 161.249 304.107 

Klæbu  5.634  142.857 72.929 215.786 

Melhus  14.655  142.857 189.701 332.559 

Skaun  6.437  142.857 83.324 226.181 

Orkdal  11.160  142.857 144.460 287.318 

Midtre Gauldal  5.950  142.857 77.020 219.877 

Rissa  6.389  142.857 82.702 225.559 

Leksvik  3.517  142.857 45.526 188.383 

  Sum  
  nabokommuner 77.253 1.285.714 1.128.228 2.413.942 
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 Det kan tenkes mange forskjelliger modeller, fra et rent kronebeløp pr innbygger til forskjellige 

blandinger av flatt bidrag og etter innbyggertall. En ren fordeling etter innbyggertall gir denne 

fordelingen, ut fra forutsetningen om ca 7,5 mill i kommunale egenandeler (med avrundete 

befolkningstall og sammenslåing Trondheim og Klæbu): 

 

 
Folketall 2019 25 kr pr innbygger 

 Trondheim     200.000                    5.000.000  

 Stjørdal       25.000                        625.000  

 Malvik       14.000                        350.000  

 Melhus       17.000                        425.000  

 Skaun         8.500                        212.500  

 Orkland       18.000                        450.000  

 Midtre Gauldal         6.300                        157.500  

Indre Fosen       10.000                        250.000  

 SUM Nabokommuner 298.800                   7.470.000  

 

En fordeling med et flatt bidrag på NOK 250’ og resten etter folketall vil gi følgende resultat: 

 

   Folketall 2019  Flatt bidrag  
 50% etter 

folketall  SUM  

 Trondheim  200.000    3.800.000 

 Stjørdal  25.000  250.000 500.000 750.000 

 Malvik  14.000  250.000 280.000 530.000 

 Melhus  17.000  250.000 340.000 590.000 

 Skaun  8.500  250.000 170.000 420.000 

 Orkland  18.000  250.000 360.000 610.000 

 Midtre Gauldal  6.300  250.000 126.000 376.000 

Indre Fosen  10.000  250.000 200.000 450.000 

 Sum nabokommuner 298.800 1.750.000 1.976.000 7.526.000 
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Et siste eksempel er hentet fra Kristiansandsregionen, der de har tatt utgangspunkt i 50% flat 

finansiering fra hver kommune , og 50% etter folketall, som jo også var utgangspunktet for 

Trondheimsregionen når den ble opprettet, og dermed nok er den mest aktuelle:  

 

 

Innbyggertall 
2019 

50% per 
kommune 50% per innb 

Bidrag per 
kommune 

Trondheim 200.000 468.750 2.510.040 2.978.790 

Stjørdal 25.000 468.750 313.755 782.505 

Malvik 14.000 468.750 175.703 644.453 

Melhus 17.000 468.750 213.353 682.103 

Skaun 8.500 468.750 106.677 575.427 

Orkland 18.000 468.750 225.904 694.654 

Midtre Gauldal 6.300 468.750 79.066 547.816 

Indre Fosen 10.000 468.750 125.502 594.252 

Sum i alt 8 
kommuner 298.800 3.750.000 3.750.000 7.500.000 

 
 

 Sekretariatet har forståelse for at denne økningen kan oppleves som tung for enkelte kommuner, 

det kan være aktuelt å gjøre det lettere ved for eksempel å innføre 50% av økningen i 2019 og 

den siste delen i 2020. 

 

Disse modellene legges i første omgang fram til diskusjon i Rådmannsforum, AU og 

Regionrådet. Etter signalene i disse organene vil sekretariatet legge fram et forslag i 

Regionrådet i september.  
 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

 TR 22/18 Byvekstavtalene – oppdatering etter det første forhandlingsmøtet. 

 

Sak: Den 8. juni gjennomføres det første forhandlingsmøtet med staten, der Trøndelag 

fylkeskommune, Trondheim, Stjørdal, Melhus og Malvik møter de statlige representantene med 

den første framleggingen av de forskjellige mandatene og prioriteringene, og med Regionrådets 

leder Jon P Husby som observatør. Selve forhandlingene vil mest sannsynlig bli unntatt 

offentlighet, men det er likevel både mulig og naturlig å oppdatere Regionrådet på hva som har 

skjedd, og hvordan prosessen blir framover. 

 

Selv om det bare er fire kommuner som ble med på forhandlingene så er resultatet fra 

forhandlingene viktige for alle kommunene, deler av midlene vil kunne brukes utenfor 

avtaleområdet. Om dette skal reguleres i en egen avtale for eksempel mellom Trondheim 

kommune og de andre kommunene er fortsatt på diskusjonsstadiet. Regionrådet bør diskutere 

hvordan de kommunene som ikke er med på forhandlingene skal oppdateres og gi mulighet til 

innspill, kan for eksempel et utvidet AU med de ordførerne som ikke er med være en løsning? 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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 TR 23/18 Trøndelagsplanen – forslag til høringsuttalelse. 

Sak:  Trøndelag fylkeskommune har sendt Trøndelagsplanen, forslag til ny fylkesplan, på høring, 

med høringsfrist 31. august. Trøndelagsplanen skal være en overordnet plan som gir strategisk 

retning for utvikling i hele fylket, og bidra til å knytte fylket sammen.  Ambisjonen er at det skal 

være et godt styringsverktøy for hele Trøndelag, det skal gi retning, samtidig som det er 

kortfatta. Oppfølging skal skje gjennom temaplaner, strategier og handlingsprogram, og 

måloppnåelsen vil være avhengig av at et bredt partnerskap bidrar. 

 

Regionrådet uttalte seg til planprogrammet for fylkesplan 16. september 2016. Der støttet 

Regionrådet de tematiske innretningene som var foreslått, men understreket viktigheten av at 

konkurransekraft lokalt og nasjonalt og økning av verdiskapingen gjennomsyrer fylkesplanen. 

Det ble også oppfordret til å identifisere endringsprosesser og trendbrudd, for å sikre en 

framtidsrettet politikk. Viktigheten av å legge til rette for vekst i Trondheimsregionen ble 

understreket. Regionrådet fikk også en orientering om arbeidet i møtet i desember 2017, og 

avga en uttalelse til saken, med understreking av viktigheten av at verdiskapingsperspektivet ble 

tydeligere, av Trondheim som landsdelssenter, og hjernekraftverkenes betydning.  

 

Det er tre innsatsområdet i Trøndelagsplanen: 

 Bolyst og livskvalitet. 

 Kompetanse, verdiskaping og naturressurser. 

 Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner. 

 

 I tillegg er det formulert tre retningsmål under hvert innsatsområde, som er ytterligere 

konkretisert med strategier/delmål. 

 

Vedlegg 2: Forslag til Trøndelagsplan.. 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar denne uttalelsen til forslaget til Trøndelagsplanen: 

Regionrådet er i all hovedsak positiv til de foreslåtte innsatsområdene og retningsmålene i 

planforslaget. De endringene som er gjort underveis i prosessen har også gjort forslaget til 

Trøndelagsplan bedre. Det er en utfordring med overordnet planlegging at den kan bli så 

generell at den ikke gir noen klare retningsvalg, og den innvendingen er til dels også relevant 

for dette forslaget til Trøndelagsplan. Det er ikke så enkelt å se hva som er de overordnede 

prioriteringene i årene framover ut fra disse målene. 

 

Trøndelagsplanen bør tydeligere framheve den nasjonale og internasjonale konkurransen 

Trøndelag er en del av, og som vi må hevde oss i årene framover. Hvis balansert utvikling 

internt blir viktigst så vil Trøndelag totalt sett tape i den internasjonale konkurransen. De 

næringsmessige koblingene mellom mat og biodrivstoff, og miljøvennlig næringsutvikling og 

teknologi er viktig og riktig, men kan også innebære en for snever tilnærming. I mange år har vi 

skullet leve av noen få store næringer der vi har naturgitte forutsetninger. Det handler det 

mindre om i en globalisert verden, men mer om hvem som evner å kapitalisere på gode ideer 

først – og dette perspektivet er lite synlig i Trøndelagsplanen. 

 

Det er bra at Trøndelagsplanen har som mål at Trøndelag skal bli best på regional 

samhandling. Dette er et område der vi tradisjonelt har vært god – men i en del saker ikke har 

vært god nok til å få gjennomslag. Godt samarbeid mellom fylket og storbyregionen er svært 

viktig i en slik sammenheng. Trondheim sin rolle som landsdelssenter må anerkjennes og 

styrkes, og det er behov for å styrke møteplasser og arenaer for felles strategiutvikling og 

utvikling av felles satsinger. 
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 TR 24/18 Delstrategi veg Trøndelag fylkeskommune. 

 

Sak: Fylkestinget har sendt et høringsdokument for delstrategi veg til kommuner, regionråd og andre 

aktuelle høringsparter for innspill. Dette er en oppfølging av ”Strategi for samferdselsområdet”, 

som Regionrådet uttalte seg til i september 2017. Høringsdokumentet er omfattende, men ikke 

en ferdig delstrategi, mer et utkast til tema og retninger. Fylkeskommunen ønsker innspill for å 

bli så konkret som mulig i strategier og prioriteringskriterier. 

 

Parallelt jobbes det med handlingsprogram veg, som det også ønskes innspill på. Dette er på et 

nivå som gjør det naturlig at det er kommunene som uttaler seg, og ikke regionrådet. 

 

Vedlegg 3: Høringsbrev. 

Vedlegg 4: Forslag til delstrategi veg. 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar denne uttalelsen til delstrategi veg: 

” Regionrådet i Trondheimsregionen støtter målet om at vegstrategien bidrar til at regionen på 

bærekraftig vis er attraktiv for bosetting, etablering og utvikling av næringsvirksomhet, samt 

målsettingene om å ha en infrastruktur som ivaretar:  

 Trafikksikkerhet 

 Fremkommelighet  

 Miljø  

 Regional utvikling  

 Prioritering av tiltak og drift/vedlikehold bør vurderes ut fra best samlet måloppnåelse. 

  

 Fv 704 Sandmoen – Tulluan er et eksempel som oppfyller alle mål og derfor bør prioriteres. 

Forbedring av fremkommelighet for næringstrafikk til Tulluan næringsareal har avgjørende 

regional betydning. Tulluan berører ikke landbruksjord, Det er viktig å gjøre Tulluan attraktivt 

nok, alternativene vil ha vesentlig større negativ miljøeffekt. Omlegging av fv704 utenom Tanem 

vil ha stor positiv effekt på trafikksikkerhetssituasjonen i boligområdet.” 

 

 

 

 

 TR 25/18 Revidering Samferdselspolitisk fundament. 

 

Sak: I årshjulet legges det opp til en årlig revidering av Trondheimsregionens samferdselspolitiske 

fundament. Det er ambisiøst, men det er lurt å ta jevnlige oppdateringer for å ha en mulighet til 

å diskutere om våre prioriteringer bør endre seg. En problemstilling er når prioriteringer skal ut 

fordi de er gjennomført/i ferd med å bli gjennomført. Her er det forsøkt å legge til grunn at det 

tas ut når det fattet forpliktende vedtak om finansiering og byggestart. 

 

 

Vedlegg 5: Revidert samferdselspolitisk fundament. 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar revidert Samferdselspolitisk fundament. 
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 TR 26/18 Temautredning idretts- og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden. 

 

Sak: Denne temautredningen er et prioritert tiltak i arbeidet med interkommunale idrettsanlegg, som 

Regionrådet har vært involvert i flere omganger. I utgangspunktet er dette i utkanten av 

Trondheimsregionens arbeidsområde, men det har vært et ønske om at den også legges fram for 

politisk behandling i Regionrådet, i og med at det er fellesorganet for de berørte kommunene.  

 

Felles saksframlegg for kommunene og selve utredningen ligger som vedlegg. Det overordnede 

målet er at Trondheimsfjorden fra Orkdal til Stjørdal er godt tilrettelagt for et mangfold av 

idretts- og friluftsaktiviteter, samtidig som viktige naturhensyn og landskapskvaliteter ivaretas. 

De viktigste strategielementene er: 

 Sikre arealer og sammenhengende strukturer gjennom regulering, bruksrettsavtaler og 

erverv. 

 Sikre attraktivitet og bruk gjennom god standard, økt robusthet og flerbruk (evne til å ta 

imot flere besøkende), 

 Sikre spredning av aktivitet og kanalisering av ferdsel gjennom tilrettelegging, god 

tilgjengelighet og informasjonstiltak. 

 Sikre naturhensyn, landskapskvaliteter og kulturminner ved at tiltakenes konsekvenser for 

disse forholdene vurderes og hensyntas. 

 

Basert på strategiene er det prioritert konkrete tiltak for videre arbeid i kommunene, for å samlet 

sett gi et godt tilbud til befolkningen i regionen. 

 

Vedlegg 6: Forslag til felles saksframlegg  

Vedlegg 7: Temautredningen. 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet slutter seg til temautredningen Idrett og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden 

og vil anbefale at denne legges til grunn for videre arbeid innen temaområdet. 

 

 

 TR 27/18 Orienteringer 

  Diverse næringssaker. 

  

 

 TR 28/18 Eventuelt 

 

 

Jon P Husby Bård Eidet 

Leder Daglig leder 


