INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 15.09 2021
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 21-

Dato: 08.09.2021

Sted:

Møterom A, Rådhuset

Tidsrom:

Onsdag 02. juni 2021 kl 1300-1600

Innkalt:

Tor Jakob Reitan, Jens Berget, Morten Wolden, Ingvill Kvernmo, Petter Lindseth, Kathrine
Lereggen, Alf-Petter Tenfjord, Kjetil Mjøsund, Carl Jakob Midttun.

Kopi

Esther Balvers, Hans Kringstad, Kristian Dahlberg Hauge, Håkon Kibsgaard Jordet.

RF 37/21

Referat fra møte 02.06 2021

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 02.06.2021
Forslag til vedtak:
Referat/protokoll rådmannsforum 02.06.2021 godkjennes.

RF 38/21
Sak:

Bærekraftssenteret.
Som forsamlingen er orientert om så utpekte FN i 2019 Trondheim som en foregangskommune
innen bærekraftig utvikling. Statusen som et “Geneva UN Charter Centre of Excellence” har
kommunen fått for det utviklingsarbeidet Trondheim kommune gjør sammen med andre
kunnskapsmiljøer i regionen. Kommunedirektøren etablerte i juni 2020 et sekretariat,
Bærekraftssenteret, som videreutvikler samarbeidet i regionen med vekt på mulighetene som
FN-statusen gir. Bærekraftssenteret er en del av Trondheim kommune, og senteret støtter
arbeidet til kommunen knyttet til forskning, opplæring og veiledning innen bærekraftig
verdiskaping og omstilling av byer og lokalsamfunn.
Senteret har etter hvert knyttet til seg mange partnere, og det er naturlig å diskutere om
Trondheimsregionen også skal være en partner. Senterets leder Kristian Mjøen vil orientere om
virksomheten.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

RF 39/21
Sak:

Høringsuttalelse på Trøndelag fylkeskommune sin verdiskapingsstrategi.
Fakta.
Trøndelag fylkeskommune har sendt «Regional strategi for verdiskaping i Trøndelag 2022-2025
på høring, med høringsfrist 22. september.
Strategiens hovedmål er «økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i
Trøndelag». Utkastet til Verdiskapingsstrategien erstatter Strategi for innovasjon og
verdiskaping i Trøndelag og FoU-strategi for Trøndelag i perioden 2016–2020. Strategien skal
følges opp gjennom toårige handlingsplaner.
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Verdiskapingsstrategien bygger på forutsetninger om et mangfoldig Trøndelag med næringer
basert på naturressurser og sterke kunnskaps- og teknologimiljøer, den norske
samarbeidsmodellen om trepartssamarbeid og FNs bærekraftsmål.
Strategien peker på de strategiske områdene Kompetanse, Forskning, utvikling og innovasjon,
Omstilling til bærekraft, Attraktivitet og Samhandling for å nå målet om økt bærekraftig
verdiskaping og internasjonal konkurranseevne. De strategiske områdene er gjennomgående for
verdiskapingsarbeidet i Trøndelag. Strategien har lagt opp til at hvert strategiske område har en
kort liste med prioriteringer og aktiviteter.
Prioriteringene er:







Kompetanse: Rekruttering og vekstkraft, Arbeidsplassen som læringsarena, Omstilling og
nyskaping.
Forskning, utvikling og innovasjon: Mobilisere til forskning og innovasjon, Mer
samarbeid.
Trøndelag som test-og pilotarena, Utviklings- og forskningskapasitet i kommunene
Omstilling til bærekraft: Ressursforvaltning, Klima og miljø, Verktøy i
omstillingsarbeidet
Attraktivitet: Rekruttering, Bærekraftige etableringer, Forskningsaktivitet og studier,
Besøk
Samhandling: Sentrum og distrikt, Innovasjonssystemet, Nytt og forsterket samarbeid

Som tverrfaglige områder tilknyttet de strategiske områdene har strategien fire satsingsområder.
Dette har fylkeskommunen identifisert som områder hvor Trøndelag har særlige fortrinn. Disse
satsningsområdene er Bioøkonomi, Opplevelser, Teknologi og Offentlig sektor.
Retningsmålene for de ulike satsningsområdene er:


Bioøkonomi:
o
o



I 2025 er vi en ledende region i utvikling av bioøkonomien
I 2025 benyttes våre biomasseressurser som råstoff til økt verdiskaping i
komplette sirkulære verdikjeder
o I 2025 benyttes våre produksjonsarealer på sjø og land til bærekraftig vekst
innen reindrift, jordbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri
o I 2025 har vi styrket vår posisjon som Norges mest komplette matproduserende
region
Opplevelser:
o



Teknologi:
o
o
o
o



I 2025 skal vi ha et mangfold av bærekraftige opplevelser
I 2025 er trøndersk næringsliv ledende i utvikling og kommersialisering av
teknologi
I 2025 er trønderske forskningsmiljø aktive i kompetanseoverføring til hele
Trøndelag
I 2025 har Trøndelag økt antallet vekstkraftige teknologiselskap
I 2025 er trøndersk næringsliv ledende i arbeidet med digital transformasjon

Offentlig sektor:
o
o
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Vurderinger.
Trondheimsregionen har vært tett koblet på prosessen med verdiskapingsstrategien. Det har vært
en ryddig og konstruktiv prosess, der det har vært vilje til å endre kursen underveis. Forslaget
som er sendt på høring nå er mer dekkende for Trondheimsregionens muligheter og utfordringer
enn det ståstedet prosessen startet på, og det er meget bra. Fokuset på teknologi og test- og
pilotarena samsvarer godt både med vår nåværende Strategiske næringsplan, og det som det
jobbes med i ny SNP. I det alt vesentlige støttes forslaget til ny verdiskapingsstrategi.
Det som savnes er en tydeligere tenkning om hvordan strategien skal gjennomføres. Det er
mulig det er tenkt å komme senere, men det å ha en gjennomføringsstrategi bør være den del av
den strategiske tenkningen som legges til grunn, spesielt der det tenkes at et svært bredt
partnerskap skal ta sin del av gjennomføringsansvaret. Det bør være tydeligere forventninger
med kobling til ressursbruk fra fylkeskommunens side, og det er på tide at det tenkes nytt og
kreativt på måten det kan gjøres på.
En slik tenkning bør også inkludere de interkommunale samarbeidene. Vi kan ta en større rolle i
gjennomføringen, men det krever forutsigbar finansiering, knyttet til objektive næringsfaglige
kriterier

Forslag til vedtak:
Rådmannsforum ber Regionrådet vedta denne uttalelsen til Verdiskapingsstrategien:
1. Trondheimsregionen støtter i hovedsak de prioriteringene og satsingsområdene
Verdiskapingsstrategien peker på. Verdiskapingsstrategien gjenspeiler i store
trekk Trondheimsregionens muligheter til økt verdiskaping. Det gir et
bedre grunnlag for et forpliktende samarbeid når strategiene i stor grad er
overlappende.
2. Det er positivt at Trondheims rolle som Norges teknologihovedstad er nevnt i
strategien. Denne rollen gir et svært godt utgangspunkt for en kraftfull satsing på
attraktivitet og for å tiltrekke seg talenter og bedrifter. Teknologiens
samfunnsformende kraft vil bare bli viktigere framover, og vil være en viktig
investering i økt verdiskaping og bærekraft i regionen.
3. Trondheimsregionen støtter strategiens vekt på tett dialog og samarbeid mellom
forsknings- og universitetsmiljøene og offentlig og privat sektor.
4. Trondheimsregionen støtter fylkeskommunens satsing på bruken av Trøndelag
som test- og pilotarena. Det er viktig å posisjonere kunnskapsmiljøene og styrke
konkurransekraften, ikke minst innen autonomi, der vi har sterke miljøer innen
autonomi både til vanns, på land, og i lufta. Trondheimsregionen vil gjerne ha et
tettere samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om dette.
5. Trondheimsregionen stiller seg bak forslaget om å gjøre opplevelser til et
satsingsområde. Regionen kan tilby stor variasjon i opplevelser. Her bør strategien
ha tydeligere mål knyttet til verdiskaping og arbeidsplasser, samtidig som det blir
relatert til markedsføring og omdømmebygging.
6. Strategien kunne vært tydeligere på ansvar for gjennomføring Det bør
konkretiseres i større grad når fylkeskommunen kan og bør ta en hovedrolle. De
interkommunale samarbeidene kan ta en større rolle i gjennomføringen, men det
krever forutsigbar finansiering basert på næringsfaglige kriterier. Vi
oppfordrer til at fylkeskommunen prøver ut forskjellige metoder for forpliktende
samarbeid med de interkommunale samarbeidene og andre regionale og lokale parter.
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RF 40/21
Sak:

IKAP – statistikk og prognoser: utvikling i Trondheimsregionen: befolkning, bolig,
næring, transport, landbruk.
I følge årshjulet skal vi ha en slik gjennomgang i regionrådsmøtet i september, men det er også
nyttig å at en gjennomgang i Rådmannsforum. Prosjektleder IKAP Esther Balvers vil
presentere.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

RF 41/21
Sak:

European Region of Gastronomy – diskusjon rundt nedskalering av prosjektet..
Rådmannsforum har tidligere gitt sin tilslutning til det prosjektforslaget som
Trondheimsregionen utarbeidet, og som Regionrådet vedtok. Det opprinnelige budsjettet måtte
revideres etter tildelingen fra fylkeskommunen, som valgte å tildele alle søknadene et likt beløp.
Det gjorde at budsjettet ble noe nedjustert, mens det ble inngått en dialog med Trondheim
kommune om finansiering av det som fortsatt manglet i budsjettet. Følgende budsjett ble da lagt
til grunn:

Tittel

2021

2022

2023

Sum

Prosjektleder

300 000

750 000

Prosjekt arbeid (in kind)

100 000

150 000

Konsulenttjenester
Støtte til arrangement og
nettverk

100 000

500 000

100 000

600 000

50 000

750 000

Markedsføring

100 000

600 000

100 000

800 000

Sum kostnad

700 000

2 600 000

450 000

3 750 000

200 000
100 000

1 250 000
350 000
600 000

Og med denne finansieringsplanen:
Tittel

2021

2022

Trondheimsregionen

500 000

725 000

300 000

1 525 000

Kommunene

500 000

800 000

300 000

1 600 000

Trøndelag fylkeskommune

150 000

325 000

150 000

625 000

1 150 000 1 850 000

750 000

3 750 000

Sum finansiering

2023

Sum

Tilsagnet kom forrige uke, og det er satt av 525 000,- fra Trondheim kommune. Det gjør at det
må vurderes å nedskalere prosjektet, eventuelt kutte deler av det. Formelt sett er det AU som er
styringsgruppe og må ta avgjørelsen, men det er likevel nyttig å diskutere saken med
Rådmannsforum og få innspill.
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Det kan være nyttig å repetere hovedpunktene i prosjektet.
Prosjektet vil ha tre satsingsområder:
1. Prosjektleder for å ivareta og koordinere Trondheimsregionens sin plass i ERG.
2. Bygge internasjonal og nasjonal synlighet som matdestinasjon med merkevaren Home
of Nordic Flavours, gjennom disse aktivitetene:
 Konferanse(r)
 Internasjonal og nasjonal pressedekning
 Fyrtårnsarrangement mat
3. Styrke Trondheimsregionen som matdestinasjon og markedsplass:
 Bedre samarbeid lokalprodusenter – restauranter.
 Stimulere til mer samarbeid med forskningsinstitusjonene.
 Styrke koblingen mat – reiseliv.
Alle områdene er krevende og vil kreve mye koordinert arbeid med mange partnere, og det er i
tillegg utviklingsoppgaver som ikke har en løsning på forhånd på hvordan de kan løses – det må
utformes underveis.
Dette er prosjektmålene:
 Få utredet og gjennomført en internasjonal matkonferanse til Trondheim.
 Få 1-3 internasjonale matkonferanser til regionen de neste tre årene.
 Få minst 10 internasjonale presseoppslag om Trondheim og Trondheimsregionen som
internasjonal matdestinasjon.
 Flere leveranser fra lokalmatprodusentene til restaurantene/hotellene i regionen.
 Flere prosjektsamarbeid med FoU-institusjonene innen matfeltet.
Det har kommet innvending fra Trondheim kommune om at dette ikke er konkret nok.
For å nå disse målene er det skissert en rekke arbeidsoppgaver. Den opprinnelige søknaden, med
det opprinnelige budsjettet, ligger vedlagt. Det som er satt av til konsulenttjenester er for å kjøpe
inn spisskompetanse, det å få internasjonale konferanser hit og ikke minst til å få opp en egen
internasjonal konferanse er enormt krevende og vil mest sannsynlig kreve kjøp av tjenester
utover det som er satt av til prosjektleder. Potten til markedsføring er, som det framgår av
hovedpunktene, tenkt brukt til kampanjer for Trondheim som matdestinasjon, og få
internasjonale presseoppslag, som i mange tilfeller krever ressurser.
Status for framdrift er at prosjektledelse er lagt ut på anbud, og at tilbudet fra Byutvikling AS er
godtatt. Det vil si at posten til prosjektledelse er låst. Eventuelle kutt må derfor hentes fra andre
steder i budsjettet. De mest aktuelle postene å kutte er innen konsulenttjenester og
markedsføring, men det vil gjøre det verre å engasjere viktige samarbeidsparter som Oi! og
Visit Trondheim inn i prosjektet. Slik det ser ut nå så kutter vi ikke umiddelbart i budsjettet, vi
ser at det kan være mulig å hente finansiering også fra andre parter. Samtidig vil det selvfølgelig
ikke bli inngått forpliktelser som gjør at budsjettstyringen settes over styr.

Vedlegg 2: Prosjektforslag ERG.
Forslag til vedtak:
Saken legges fram for diskusjon.

RF 42/21
Sak:

Portal næringsareal Trondheimsregionen.
Trondheimsregionen er i vekst på alle måter. Både folketallsvekst og vekst i næringslivet gjør at
arealdisponering får økt oppmerksomhet. Blant annet resulterer økt urbanisering i flere av
kommunene i regionen til relokalisering av næringsvirksomhet. Store utbygginger på Lade og
Heimdal i Trondheim er eksempler på dette. Tidligere industri- og næringsområder omformes til
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boligområder. Dette fører til at næringsvirksomhet flytter og gjenoppstår på andre steder, som
for eksempel Torgård. Skal dette skje må det være disponible arealer tilgjengelig. Sett fra
næringslivets ståsted er det en utfordring å vite hva som finnes tilgjengelig av ulike typer
næringsareal, og da kanskje spesielt næringsliv som vurderer å etablere seg i
Trondheimsregionen, men som ikke har den nødvendige lokalkunnskapen til å ta helhetlige
vurderinger.
Kartportalen gir en god del opplysninger, men det trengs noe som kommuniserer
bedre med relevante aktører. Vi har sett på hvordan Eindhoven i Nederland
presenterer ledig næringsareal og vi ønsker å utvikle noe tilsvarende for Trondheimsregionen.
Bergen og omegnskommunene i Invest in Bergen presenterer ledig næringsareal gjennom
Arealguiden.
Vi har laget en prosjektskisse for utvikling av en slik portal, og er i dialog med Trondheim
kommune om finansiering
Vedlegg 3: Prosjektskisse.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

RF 43/21
Sak:

Valg av nytt medlem til Næringsrådet – mulig endring av navnet Rådmannsforum.
Som alle er kjent med har Carl Jakob Midttun sluttet som kommunedirektør i Malvik, og det må
velges en ny representant i Næringsrådet, for perioden ut 2022.
Det er også naturlig å ta opp navnediskusjonen nå, etter som at rådmenn er en utdøende rase.
Spørsmålet er helt enkelt om Rådmannsforum bør endre navn til Kommunedirektørforum.
Spørsmålet legges fram for debatt

Forslag til vedtak:
Som nytt medlem i Næringsrådet velges:

RF 44/21
Sak:

Programmet til felles formannskap
Programmet til samlingen for formannskapene nærmer seg ferdigstilling, og vil bli presentert
under møtet.

Forslag til vedtak:
Saken legges fram for diskusjon.

RF 45/21
Sak:

Møteplan for 2022.
Møteplan for 2021 legges fram for godkjenning.

Vedlegg 4: Møteplan 2022.
Forslag til vedtak:
Rådmannsforum ber Regionrådet vedta den foreslåtte møteplanen for 2022..
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RF 46/21

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 01.10. 2021
Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste:
 Orientering fra Luftfartsforum
 Orientering om NAV sin nye virksomhetsstrategi

Forslag til vedtak:
Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet.

RF 47/21

Orienteringer.

RF 48/21

Åpen post/eventuelt.

Bård Eidet
Daglig leder
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 02.06. 2021
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 21/-

Dato: 09. juni 2021

Sted:

Digitalt møte.

Tidsrom:

Onsdag 02. juni 2021 kl 1300-1600

Til stede:

Forfall:

Carl Jakob Midttun, Katrine Lereggen, Odd Inge Mjøen, Ingvil Kvernmo, Tor Jakob Reitan,
Petter Lindseth, Morten Wolden, Kjetil Mjøsund, Bård Eidet, Esther Balvers, Håkon Kibsgaard
Jordet.
Alf-Petter Tenfjord.

RF 24/21

Referat fra møte 17.03 2021

Vedtak:

RF 25/21

Referat rådmannsforum 17.03. 2021 godkjent.

Felles satsning på realfag/teknologi i Trondheimsregionen i samarbeid med Newtonrom/ First Lego League / Vitensenteret/Ungt Entreprenørskap – oppfølging fra det
forrige møtet.
Bård Eidet innledet om status. Saken kommer opp på det neste møtet i Rådmannsforum.

Fra møtet:
Vedtak:

RF 26/21

Saken tas til orientering.

Presentasjon av Klimapartnere – aktuell samarbeidspartner for kommunene.
Jon Ambrosius Svenningsen innledet. Spørsmålet er hva og hvor fort – ikke om det skal
klimaomstilles. EU sin taksonomi vil ha store konsekvenser, sammen med Green Deal. Både en
rammebetingelse og en mulighet.
Klimaregnskap: Er i ferd med å bli viktig, men fortsatt umodent.
Innkjøp kanskje det viktigste.
Hånd- og fotavtrykket: Summen av alle aktiviteter.

Fra møtet:

Interessant og viktig! Har gjennomført klimaregnskap. Utslippene går til værs når man f eks
bygger skole. Miljøkrav kan føre til økte kostnader, politisk avveining. Utfordrende at det er så
mange initiativ.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

RF 27/21

Arbeidet med Talent Attraction Management.
Bård Eidet innledet.

Rådmannsforum 02.06.2021

Side 1 av 4

Fra møtet:
Vedtak:

RF 28/21

Rådmannsforum støtter det vedlagte forslaget, og ber Regionrådet vedta å gå videre med det.

European Region of Gastronomy – status for prosjekt i Trondheimsregionen.
Bård Eidet innledet.

Fra møtet:

Viktig at prosjektene henger sammen.

Vedtak:

Saken diskutert.

RF 29/21

Regional plan for arealbruk - høringsuttalelse.

Fra møtet:

Stor politisk skepsis – redd for at det gir redusert kommunal handlefrihet.
Greit forslag. Viktig at det reflekterer et bilde av Trøndelag som helhet. Flere tema som er viktig
for kommunene, f. eks. vannforvaltning.
Det ble store endringer i den politiske behandlingen i fylkeskommune. Uklart om det er politisk
vilje til å ta den rollen de er gitt gjennom plan- og bygningsloven.

Vedtak:

Rådmannsforum ber Regionrådet fatte dette vedtaket:

1.

Regionrådet for Trondheimsregionen ser positivt på at regional plan for arealbruk skal være en
utviklingsplan som skal bidra til en bærekraftig og differensiert arealbruk i Trøndelag.
Trøndelag er et stort område med forskjellige utfordringer og behov. Trondheimsregionen
mener at en plan på regionalt nivå skal være et styringsverktøy på et overordnet nivå for å
håndtere kommuneoverskridende utfordringer og primært vektlegge fylkeskommunens egne
ansvarsområder. Kommunene har alle arealplaner/strategier og avtaler som skal legges til
grunn, og som både i form og innhold vil være viktigere enn RPA.
Handlingsplanen bør i all hovedsak vise hvordan fylkeskommunen skal følge opp RPA gjennom
konkrete tiltak, kollektivtilbud, prosjekter og veiledning/formidling.
2. At byaksen Orkanger – Stjørdal via Levanger/Verdal til Steinkjer er utpekt som
sammenhengende vekstakse i Trøndelag er positivt for både utvikling av Innherredsbyen,
Trondheimsregionen og Trøndelag. Vi savner imidlertid vekstaksen sørover langs
Trønderbanen og E6 mot Oslo. Aksen langs E6, både nord og sør, er viktig for utvikling av
regionale næringsarealer. Prioritering av arealutvikling langs aksen Steinkjer – Støren vil
bidra til å styrke grunnlaget for økt frekvens på jernbanen. Styrking av Trondheimsregionen
som bo- og arbeidsmarkedsregion vil styrke hele Trøndelag.
3. Regionrådet for Trondheimsregionen forutsetter at fylkeskommunen sikrer et godt busstilbud
i vekstaksene.
4. For å få til en samordnet areal- og transportutvikling er det viktig at fylkeskommunen skaper
økt forutsigbarhet om framtidens kollektivtilbud. Fylkeskommunen bør engasjere seg tidlig i
større arealplanleggingsprosesser i kommunene, slik at det sikres en god samordning av
arealutvikling og framtidig kollektivtilbud.
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5. Regionrådet for Trondheimsregionen viser til at IKAP er den kommuneoverskridende
arealplanen som skal legges til grunn i areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen.
Regionrådet for Trondheimsregionen mener det er svært uheldig hvis kommunene må forholde
seg til enda en plan på regionalt nivå. IKAP er godt lokal forankret. Regionrådet for
Trondheimsregionen forutsetter at Trøndelag fylkeskommune legger IKAP til grunn i areal- og
transportplanlegging i Trondheimsregionen og bidrar aktivt i å styrke Trondheimsregionen som
den viktigste byregionen i Midt-Norge.

RF 30/21

Avtalen med Ungt Entreprenørskap – prolongering, endring av finansieringsmodell.
Bård Eidet innledet.

Fra møtet:
Vedtak:

Rådmannsforum ber Regionrådet fatte denne beslutningen:
1. Den nåværende avtalen med Ungt Entreprenørskap prolongeres ut 2022.
2. Fra og med 2022 betaler kommunene 2/3 og Trondheimsregionen 1/3 av det avtalte beløpet
for samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap.

RF 31/21

Gjenåpning etter Covid – mulighet for felles tiltak i Trondheimsregionen?.

Fra møtet:

Dette er en politisk bestilling i Trondheim kommune, prøver å samle alle vedtak i en sak, og
kommer nok også nye politiske forslag. Vil være krevende å lage felles sak nå.
Stort ønske om konkurranser over grensene fra idretten. Også et ønske fra kulturlivet.
Viktigst å være samkjørt, stor forskjell mellom kommune.
Anbefaler å lage et administrativt forslag. Har vært utfordrende at TK har vært strengere enn de
nasjonale rådene.
Store forskjeller mellom kommunene mht politiske beslutningsprosesser. Dialogen viktig.
Felles kulturell markering?
Kan være aktuelt å koble det arbeidet NTNU allerede gjør med evaluering også til en evaluering
av samarbeidet i TRR.
Interessant å diskutere evaluering i fellesskap.

Vedtak:

Saken tas til orientering. Det settes opp et nytt møte før sommerferien for å diskutere både
evaluering og gjenåpning.

RF 32/21

Strategi for videre utvikling av Trondheimsregionen – oppdatering på status.
Bård Eidet innledet.

Fra møtet:
Vedtak:

Saken tas til orientering.
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RF 33/21

Styrking av samspill mellom næringsutvikling – næringsarealutvikling.
Kai-Arne Reiersen, Eierskapsenheten Trondheim kommune, innledet. Fokus på arealkrevende
virksomhet. Skal de søke seg utover?

Fra møtet:

Riktig virksomhet hvor – viktig spørsmål. Serviceindustri: En del har behov for å være sentralt.
Viktig med en felles inngang. Trondheim har mangel på areal,
Viktig at det kommer opp, for mange tror de er flinke. Må ha langsiktighet, Vil være spenning
mellom kommunene. Ikke nok politisk drakraft i arealsaker. Næringsmiddelindustri: Vann blir
veldig viktig framover. Sentrumsnære arealer må avklares. Havner viktig.
IKAP – utfordrende å få frigjort nok areal sentrumsnært nok.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

RF 34/21

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 18.06. 2021
Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste
 Orientering fra AtB


Vedtak:

RF 35/21

Møteagendaen tatt til orientering.

Orienteringer.



RF 36/21

.

Technoport/innovasjonsdistrikt
Arbeidet med ny SNP

Åpen post/eventuelt.

Bård Eidet
Daglig leder
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Søknad ERG april 2021
Prosjektnavn Europeisk matregion - matdestinasjon 2021-2030 - Trondheimsregionen.
Kort beskrivelse:
Trondheimsregionen, bestående av kommunene Midtre Gauldal, Orkland, Skaun, Melhus,
Indre Fosen, Stjørdal, Malvik og Trondheim, søker delfinansiering av en felles satsing som
skal bidra til økt verdiskaping for bedrifter innen mat og reiseliv. Tittelen European Region of
Gastronomy (ERG) gir en god mulighet til å styrke sammenhengen mellom mat og reiseliv,
på et tidspunkt der mange av aktørene ligger med brukket rygg og trenger nye
vekstimpulser. Prosjektet vil primært rette seg mot delmål 3 i hovedprosjektet: Trondheim og
Trøndelag skal bli en kjent og anerkjent internasjonal matdestinasjon.

Prosjektbeskrivelse
Mat binder by og distrikt sammen, og er et viktig lim i samarbeidet i Trøndelag.
Trondheimsregionen har en del styrker som vil være viktig for å nå målene i ERG:
● 65% av Trøndelags befolkning
● Vi har storbyen som motor
● Kunnskapsmiljøene NTNU og SINTEF
● Verdiskapning og sysselsetting i reiselivet (70%)
● Næringsmiddelindustri og aktører innen sjømatnæringen.
● Restaurantene – topp og bredde
● 42% av mat- og drikkeprodusentene (91 av 216, iflg Matriket Midt).
Markedsplassen Trondheim er viktig både for produsenter og matbransje, dess bedre den
fungerer, dess bedre vil tilgangen til markedet for produsentene i hele Trøndelag være.
I dagens situasjon, der pandemien fortsatt setter store begrensninger på deler av
næringslivet, er det viktig for Trondheimsregionen å ta utgangspunkt i de delene av
næringslivet som sliter mest; reiselivsbedrifter og restauranter. ERG er en unik mulighet til å
gi disse næringsaktørene drahjelp for å få i gang aktiviteten igjen. Rett før Covid 19 sto vi i
et internasjonalt gjennombrudd med 130 internasjonale matjournalister på besøk, der
merkevaren Home of Nordic Flavours var en sentral del av markedsføringen som
reiselivs-/matdestinasjon. Dette prosjektet vil blant annet handle om hvordan vi kan få forløst
det potensialet igjen.
Prosjektet vil ha tre satsingsområder:
1. Prosjektleder for å ivareta og koordinere Trondheimsregionens sin plass i ERG
2. Bygge internasjonal og nasjonal synlighet som matdestinasjon med merkevaren
Home of Nordic Flavours, gjennom disse aktivitetene:
● Konferanse(r)
● Internasjonal og nasjonal pressedekning
● Fyrtårnsarrangement mat
3. Styrke Trondheimsregionen som matdestinasjon og markedsplass:
● Bedre samarbeid lokalprodusenter – restauranter.

●
●

Stimulere til mer samarbeid med forskningsinstitusjonene.
Styrke koblingen mat – reiseliv.

Prosjektlederen vil være plassert i Trondheimsregionens stab, men vil samarbeide tett med
kommunene, hovedprosjektet og eksterne aktører som Visit Trondheim/Midtbyen
Management, Trøndelag Reiseliv, Innovasjon Norge, fagråd mat og drikke i
Næringsforeningen, og Oi! Trøndersk mat og drikke. Disse aktørene er også aktuelle for å
gjennomføre deler av de planlagte aktivitetene.
Det å bygge internasjonal og nasjonal synlighet må tilpasses den globale smittesituasjonen
med rett timing. Merkevaren Home of Nordic Flavours har god gjennomslagskraft, og ved å
knytte den opp mot mat og statusen som ERG gir den et godt utgangspunkt for å bygge
synlighet og attraktivitet. Ett av virkemidlene er å starte arbeidet med å bygge opp en
internasjonal matkonferanse i Trondheim. Det bygger synlighet og gir en mulighet til å sette
oss selv i sentrum. Innhold, tidspunkt, økonomi og arrangøransvar vil avklares som en del av
prosjektet, i samarbeide med de viktigste interessentene.
I tillegg vil det bli jobbet med å tiltrekke seg internasjonale matkonferanser som går på
omgang. Aarhus er et eksempel på en by som bevisst og med hell har brukt ERG-tittelen for
å være attraktiv for slike konferanser. Dette vil også skje i samarbeid med andre relevante
aktører.
Å jobbe bevisst med internasjonal (mat)presse er en krevende, men nødvendig del av det å
bli en internasjonal matdestinasjon. Hotell Britannia har gått foran med et imponerende
eksempel på hvordan man kan lykkes med denne typen arbeid. En slik type jobbing er
ressurskrevende og krever både dedikert arbeidskraft og økonomiske midler. Home of
Nordic Flavours vil være inngangen, med fokus på restaurantene som attraksjonskraft.
Det tredje satsingsområdet; å styrke Trondheimsregionen som matdestinasjon og
markedsplass, vil også være et resultat av de to første satsingsområdene. I tillegg vil det å
jobbe ytterligere med bedre koblinger mellom lokalmatprodusentene og restaurantene,
stimulere til mer samarbeid med de sterke matmiljøene i våre forskningsinstitusjoner, og
styrke koblingen mat - reiseliv være en del av arbeidet.
Kontaktopplysninger
Prosjekteier er Trondheimsregionen Org.nr:
Kontaktperson er Bård Eidet.
Prosjektleder vil tilsettes, mest sannsynlig etter anbudsprosess.
Bakgrunn
Trondheimsregionen har de siste ti årene jobbet tett sammen om næringsutvikling, med
utgangspunkt i en felles Strategisk næringsplan. Reiseliv med kobling til mat har blitt et mer
og mer aktuelt samarbeidsområde de siste årene, i tett samarbeid med Trondheim
kommune. Med statusen til Trondheim og Trøndelag som European Region of Gastronomy i
2022 ble det satt i gang et arbeid om vi skulle lage et eget prosjekt på dette området, der
både Næringsrådet, med de viktigste aktørene innen næringsutvikling, Rådmannsforum og
Arbeidsutvalget var involvert. Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen

(Regionrådet) konkluderte enstemmig 9. april 2021 med at Trondheimsregionen skulle stille
seg i spissen for et slikt prosjekt, med dette vedtaket:
“Regionrådet slutter seg til de foreslåtte områdene for videre arbeid, og ber om at det lages
en prosjektbeskrivelse og en søknad til Trøndelag fylkeskommune om finansiering. Daglig
leder får fullmakt til å utforme søknaden inklusiv forslag om medfinansiering.”
Det betyr at åtte kommuner i fellesskap står bak dette prosjektet.
Vårt prosjekt har potensial til å bidra vesentlig til å nå de fire hovedmålene, men spesielt
delmål 3 og delmål 1. De fire målene for Trondheim og Trøndelag, som også blir de
overordnede målene for dette matsatsingsprosjektet, er:
Mål 1: Trondheim og Trøndelag skal samhandle godt for å bli en internasjonalt ledende
matregion
Mål 2: Trondheim og Trøndelag skal øke verdiskapingen i den bærekraftige
matproduksjonen gjennom å koble kunnskapsmiljøer og næringer.
Mål 3: Trondheim og Trøndelag skal bli en kjent og anerkjent internasjonal matdestinasjon.
Mål 4: Trondheim og Trøndelag skal bli ledende i landet til å rekruttere til matproduksjon og
reiseliv.
Prosjektmål
Hovedmålet er at Trondheim og Trondheimsregionen skal bli en kjent og anerkjent
matdestinasjon. Prosjektet skal bidra til bedre kobling mellom mat og reiseliv, og høyere
verdiskaping både innen reiseliv/restauranter/lokalmatprodusenter.
Resultatmål:
● Få utredet og gjennomført en internasjonal matkonferanse til Trondheim.
● Få 1-3 internasjonale matkonferanser til regionen de neste tre årene.
● Få minst 10 internasjonale presseoppslag om Trondheim og Trondheimsregionen
som internasjonal matdestinasjon.
● Flere leveranser fra lokalmatprodusentene til restaurantene/hotellene i regionen.
● Flere prosjektsamarbeid med FoU-institusjonene innen matfeltet.
Forankring
Prosjekteier:
Trondheimsregionen er prosjekteier på vegne av kommunene Trondheim, Stjørdal, Orkland,
Malvik, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal og Indre Fosen. Aktører utenfor geografien
Trondheimsregionen kan også være aktuelle som deltakere i prosjektet der det er til
gjensidig nytte.
Samarbeidspartner og finansiering:
Trøndelag Fylkeskommune.
Oppdragsgiver:
?
Prosjektansvarlig:
Bård Eidet, daglig leder
Prosjektorganisering

Styringsgruppe:
Arbeidsutvalget i Trondheimsregionen:
Rita Ottervik, ordfører Trondheim (leder).
Oddbjørn Bang, ordfører Orkland (nestleder).
Jorid Jagtøien, ordfører Melhus.
Trond Hoseth, ordfører Malvik.
Prosjektleder:
Tilsettes senere
Prosjektgruppe:

Samarbeidspartnere
Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Visit Trondheim/Midtbyen Management, Oi! Trøndersk
mat og drikke, Trøndelag reiseliv, Næringsforeningen i Trondheimsregionen Fagråd mat og
drikke, NTNU, SINTEF, bedrifter i mat og opplevelsesnæringene.
Aktiviteter
4.1 Hovedaktivitet 1: Prosjektledelse - koordinering og mobilisering
4.1.1 Hensikt
Lede arbeidet for å skape samarbeid mellom næringsaktørene, organisasjonene,
FoU-aktørene og mellom kommunene som tilretteleggere, som fører til utvikling av
matdestinasjonen.
4.1.2 Oppgaver og samarbeid
Prosjektleder skal ha en koordinerende rolle for de overordnede målsettingene, og sørge for
at resultatmålene for prosjektet nås og tiltak gjennomføres.
Trondheimsregionen skal ta et vesentlig ansvar for at målene i ERG skal nås, spesielt
delmål 3.
Ansvarsområder:
● Utvikle gode samarbeidsrelasjonen med relevante partnere, for å unngå uheldige
overlappinger, maksimalisere nytten, og sikre at alle deltakerne får bidra inn i
prosjektet i tråd med sin rolle.
● Være en pådriver for at nye prosjekt utvikles, og at mataktørene og reiselivet
samspiller best mulig.

4.2 Hovedaktivitet 2: Internasjonal/nasjonal synlighet - gjennom merkevaren Home of
Nordic Flavours
4.2.1 Hensikt.
Restaurantbransjen og reiselivet ligger med brukket rygg, og trenger vekstimpulser for å
kunne øke verdiskapingen og sysselsettingen. Det vil ta tid for det internasjonale markedet
er på samme nivå som ved inngangen til 2020, og en revitalisering avhenger av et godt
samarbeid mellom bedrifter, organisasjoner og det offentlige.

.
4.2.2 Oppgaver og samarbeid
● koordinere mot andre initiativ knyttet til internasjonalisering.
● være en pådriver for å utvikle en ny internasjonal konferanse, og få internasjonale
konferanser til regionen.
● jobbe med å få nasjonal og internasjonal pressedekning av Trondheim og
Trondheimsregionen som matdestinasjon.
● vurdere behovet for egne kampanjer
4.2.3 Resultat.
Økt verdiskaping og sysselsetting hos aktørene både innen mat og reiseliv..

4.3 Hovedaktivitet 3:
Styrke Trondheimsregionen som matdestinasjon, markedsplass og lokalmatprodusent.

4.3.1 Hensikt
Det å styrke markedsplassen Trondheim bidrar både til å styrke produsentleddet,
mataktørene og reiselivet i hele Trøndelag.
4.3.2 Oppgaver
● bedre samarbeid lokalmatprodusenter - restauranter/hoteller. Dagens
leveransemarked må kartlegges, med sikte på å utvikle flere leveranser, med effektiv
logistikk og forutsigbar levering.
● utrede mulighetene for bedre koblinger mellom lokalmatprodusenter og skolene i
regionen.
● utrede mulighetene for bedre koblinger mellom lokalmatprodusenter og festivaler/
arrangementer i regionen.
● forskningsinstitusjonene våre satser også på å utvikle gode miljøer knyttet til mat,
antall forsknings- og utviklingsprosjekt må økes.
● vurdere behovet for en regional gjenåpningskampanje for å få i gang
hjemmemarkedet igjen.
4.3.3 Resultat
Flere leveranser og produkter fra lokalmatprodusentene til restauranter, hoteller, festivaler og
arrangementer.
Større FoU-aktivitet innen mat og reiselivssektoren.
På opp aktiviteten igjen når smittevernet tilsier at det er trygt.

Målgrupper
Hovedmålgruppe for prosjektet er restauranter og reiselivsaktører, og lokalmatprodusentene.
Prosjektet har også kompetansemiljøene som målgruppe.
Resultat:

-Utvikle Trondheim og Trondheimsregionen som matdestinasjon, skape bedre koblinger
mellom mat og reiseliv, dra flere arrangement til regionen.
- Økt verdiskaping både hos lokalmatprodusenter, restauranter/hoteller og andre
reiselivsaktører.
- Styrke markedsplassen Trondheim, og utvikle flere leveranser fra lokalmatprodusenter til
restauranter/hoteller.
- Utvikle nye produkter/prosesser gjennom samarbeid med FoU-institusjonene.
Effekter
Overordnet er effektmålet økt verdiskaping og sysselsetting i mat- og reiselivsnæringa. Den
største utfordringen for å lykkes med det er usikkerheten om hvordan ettervirkningene etter
pandemien vil slå inn. Det er også et overordnet effektmål at vi skal styrke oss som nasjonal
og internasjonal matdestinasjon.
Tids- og kostnadsplan
Prosjektet planlegger en varighet fra juni 2021 til juni 2023. Dette for for å kunne ta ut
potensialet i søknaden og tilknytningen til European Region of Gastronomy. Det vil bli jobbet
med hele bredden av prosjektet kontinuerlig, men tidsplanen indikerer hovedaktiviteter i de
forskjellige periodene.
Tidsplan:
Ultimo mai 21: Positivt vedtak i hovedutvalget.
15 august: Prosjektleder tilsatt.
Q3-Q4 2021: Forankring av prosjektet, avklare muligheten for ny internasjonal konferanse.
Arbeide med å få hit eksisterende internasjonale arrangement knyttet til mat.
Vurdere regional gjenåpningskampanje.
Q1-Q2 2022: Jobbe med internasjonal pressedekning.
Styrke koblingen lokalmat - restauranter/hoteller.
Styrke koblingen lokalmat - festivaler/ arrangementer.
Vurdere behovet for kampanjer sommeren 2022.
Q3-Q4 2022: Jobbe med internasjonal og nasjonal pressedekning.
Styrke samarbeidet med kompetansemiljøene.
Q1-Q2 2023: Jobbe med internasjonale konferanser og fyrtårnarrangement mat.
Evaluere, gevinstrealisering, rapportere.

Kostnadsplan
Noen av aktivitetene må finansieres utenfor dette prosjektet, for eksempel deler av
annonsekampanjer nasjonalt/internasjonalt. Det vil etter all sannsynlighet også gjelde en
eventuell ny internasjonal matkonferanse, her legges det inn utgifter til
utredning/forankring/beslutningsgrunnlag.

Tittel

2021

2022

2023

Prosjektleder

500 000

1 000 000

500 000

Konsulenttjenester

300 000

400 000

Sum
2 000 000
700 000

Støtte til arrangement og
nettverk

300 000

500 000

50 000

850 000

Markedsføring

400 000

400 000

100 000

900 000

1 300 000

2 300 000

650 000

4 450 000

Sum kostnad

Finansieringsplan:

Tittel

2021

2022

2023

Sum

Trondheimsregionen

400 000

600 000

200 000

1 200 000

Kommunene

350 000

550 000

125 000

1 025 000

Trøndelag fylkeskommune

750 000

1 150 000

325 000

2 225 000

1 500 000

2 300 000

650 000

4 450 000

Sum finansiering

Prosjektskisse
Portal næringsareal Trondheimsregionen
Bakgrunn
Trondheimsregionen er i vekst på alle måter. Både folketallsvekst og vekst i næringslivet gjør
at arealdisponering får økt oppmerksomhet. Blant annet resulterer økt urbanisering i flere av
kommunene i regionen til relokalisering av næringsvirksomhet. Store utbygginger på Lade
og Heimdal i Trondheim er eksempler på dette. Tidligere industri- og næringsområder
omformes til boligområder. Dette fører til at næringsvirksomhet flytter og gjenoppstår på
andre steder, som for eksempel Torgård. Skal dette skje må det være disponible arealer
tilgjengelig. Sett fra næringslivets ståsted er det en utfordring å vite hva som finnes
tilgjengelig av ulike typer næringsareal, og da kanskje spesielt næringsliv som vurderer å
etablere seg i Trondheimsregionen, men som ikke har den nødvendige lokalkunnskapen til å
ta helhetlige vurderinger.
Utfordring
Hvordan best synliggjøre tilgjengelig næringsareal i Trondheimsregionen for potensielle
etableringer og relokaliseringer?
Inspirasjon
Vi har sett på hvordan Eindhoven i Nederland presenterer ledig næringsareal og vi ønsker å
utvikle noe tilsvarende for Trondheimsregionen. På en oversiktlig måte presenterer de på
kart hvor de ulike arealene ligger. De ulike arealene er presentert med en kort historisk
bakgrunn. Videre går de inn på ulike detaljer som beliggenhet i forhold til infrastruktur,
planmessig status, hva arealet er regulert for etc. De ulike arealene er satt opp med
kontaktperson/informasjon i de ulike kommunene som inngår i dette samarbeidet. De har en
veldig god kartløsning som viser hvor de ulike områdene plassert.
Bergen og omegnskommunene i Invest in Bergen presenterer ledig næringsareal gjennom
Arealguiden.

Konklusjon
Trondheimsregionen mener det er viktig for regionens videre utvikling å synliggjøre
tilgjengelig næringsareal. Ikke minst når det gjelder å tiltrekke seg interesse for etableringer
fra utenfor regionen. Et ferskt eksempel på dette er den interessen en mulig etablering av
batterifabrikk avstedkom. En enkel og ryddig fremstilling av potensielt næringsareal i
regionen vil være et konkurransefortrinn når det gjelder å tiltrekke seg ny virksomhet.
Hvordan få dette til
For å kunne markedsføre næringsarealene i Trondheimsregionen, bør vi først bli enig om
næringsarealenes attraktivitet og fortrinn.
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Fakta-arkene for næringsarealer i Trondheimsregionen bør inneholde opplysninger som er
relevant for næringsaktører som er ute etter en egnet tomt i Trondheimsregionen og bør
være inspirerende, slik at de tiltrekker næringslivets interesse for etablering i
Trondheimsregionen.
Trondheimsregionen sin kartportal over næringsarealer kan på en enkel måte videreutvikles
til en portal som ligner Eindhoven sin, ved å legge inn en lenke til en fakta-ark for hvert
næringsareal.
Trondheimsregionen markedsfører seg (inter)nasjonalt via nettsiden
teknologihovedstaden.no. Denne nettsiden bør videreutvikles, slik at fakta-arkene kan gjøres
tilgjengelig her og lenkes til kartportalen.
Prosjektet kan gjerne gjennomføres trinnvis. Vi kan starte med å utvikle fakta-ark for de
prioritere regionale næringsarealene i Trondheimsregionen. Etterhvert kan det suppleres
med flere næringsarealer som ønskes markedsført via Trondheimsregionen.
Aktiviteter
Trinn1
1. Formulere næringsarealenes attraktivitet og fortrinn
2. Definere og samle inn opplysninger som skal vises i fakta-arkene
3. Attraktiv grafisk utforming av fakta-arkene
4. Få på plass gode oppdateringsrutiner og ansvarsfordeling for å sikre at
opplysningene holdes oppdatert
5. Videreutvikle nettsiden teknologihovedstaden.no, slik at fakta-arkene kan publiseres
også der
6. Lage en lenke i pop-up-vinduene i kartportalen over næringsarealer i
Trondheimsregionen for de næringsarealene det foreligger en fakta-ark
7. Lansering av løsningen
Trinn2
8. Utvide databasen over næringsarealer med felt som skal søkes/filtreres på
9. Legge inn fakta-ark for alle næringsarealer som ønskes markedsført av
Trondheimsregionen
10. Oppdateringsrutiner og ansvarsfordeling også for disse næringsarealene
Organisering
Styringsgruppe
Rådmannsforum i Trondheimsregionen
Prosjektgruppe
Prosjektleder: må avklares
Stjørdal kommune – Jorulf Husbyn
Malvik kommune – Ole Christian Iversen
Orkland kommune – Aasmund Lie
Trondheim kommune - Håkon Kibsgaard Jordet / Cecilie Hammond Spark
Prosjektleder IKAP – Esther Balvers
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Forankring/medvirkning
- Næringsarealutviklere (deres framtidsbilder for sine næringsarealer + avtale
oppdateringsrutiner fakta-ark)
- NiT, Næringsforening i Værnesregionen, Orkland næringsforening
- Relevante store næringsaktører i Trondheimsregionen
- Rådgivere næringsutvikling og kommuneplanleggere i kommunene i
Trondheimsregionen
- Rådgiver næringsutvikling Trøndelag fylkeskommune
Framdriftsplan (trinn 1 – til lanseringen)

Kostnader/budsjett
Aktivitet

Hvem

Kostnad

Grafisk utforming fakta-ark

Konsulent

250 000 kr

Gjøre fakta-arkene tilgjengelig via
nettside teknologihovedstaden
(både norsk+ engelsk)

Konsulent

100 000 kr

Workshop/medvirkningsseminar
- Attraktivitet næringsarealene
- Innhold fakta-arkene

Næringsrådgivere kommunene,
fylkeskommunen,
næringsarealutviklere,
næringsaktører

100 000 kr

Definere type opplysninger
fakta-arkene

Prosjektgruppe

Egen innsats

Formulere attraktivitet
næringsarealene og samle inn
opplysninger for de respektive
næringsarealene

Prosjektgruppe og
næringsarealutviklere

Egen innsats

Avtale oppdateringsrutiner med
næringsarealutviklere

Prosjektgruppe og
næringsarealutviklere

Egen innsats

Videreutvikle kartportal

Prosjektleder IKAP og
kartkontoret Trondheim
kommune

Egen innsats

Vedlegg
- Eksempler fra nederlandsk kartportal
- Eksempler fra Arealguiden Bergensregionen

3

Vedlegg
Eksempler fra nederlandsk kartportal
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Eksempler fra Arealguiden Bergensregionen
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MØTEPLAN TRONDHEIMSREGIONEN 2022

Næringsrådet:

Onsdag 26.01 kl 1200-1500

Rådmannsforum:

Onsdag 02.02 kl 1300-1600

Arbeidsutvalget:

Onsdag 09.02 kl 1200-1400

Regionrådet:

Fredag 18.02 kl 0900-1400

Næringsrådet:

Onsdag 09.03 kl 1200-1600

Rådmannsforum:

Onsdag 16.03 kl 1300-1600

Arbeidsutvalget:

Onsdag 23.03 kl 1200-1400

Regionrådet:

Fredag 08.04 kl 0900-1400

Samling for formannskapene: 21-22/4.
Næringsrådet:

Onsdag 25.05 kl 1200-1600

Rådmannsforum:

Onsdag 01.06 kl 1300-1600

Arbeidsutvalget:

Onsdag 08.06 kl 1200-1400

Regionrådet:

Fredag 17.06 kl 0900-1400

Næringsrådet:

Onsdag 07.09 kl 1200-1600

Rådmannsforum:

Onsdag 14.09 kl 1300-1600

Arbeidsutvalget:

Onsdag 21.09 kl 0830-1030

Regionrådet:

Fredag 30.09 kl 0900-1400

Næringsrådet:

Onsdag 19.10 kl 1200-1600

Næringsrådet:

Onsdag 23.11 kl 1200-1600

Rådmannsforum:

Onsdag 30.11 kl 1300-1600

Arbeidsutvalget:

Onsdag 07.12 kl 0830-1030

Regionrådet:

Fredag 16.12 kl 0900-1400

