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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 18.03.2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/86- Dato: 11.03.2015  
 

Sted: Fylkesutvalgssalen, Fylkeshuset 

Tidsrom: Onsdag 18. mars 2015 kl 1300-1600.  

Innkalt: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Johnny Nilssen (fung rådmann 
Klæbu), Morten Bostad (fung rådmann Melhus), Kathrine Lereggen, Grethe Metliaas, Knut Du-
kane, Vigdis Bolås, Kai Terje Dretvik, Odd Inge Mjøen 

Kopi Steinar Gaustad, Marit Myrstad Teigen, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, Ast-
rid Haugslett 

 

RF 09/15 Referat fra møte 14.01.2015 
Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 14.01.2015 

Forslag til vedtak: 
Referat/protokoll rådmannsforum 14.01.2015 godkjennes. 

 

RF 10/15 Årsmelding 2014. 
Sak:  Utkast legges fram for innspill.  

  
Vedlegg 2: Forslag til årsmelding 2014. 

Forslag til vedtak: 

Årsmelding 2014 legges fram for Regionrådet for godkjenning. 
 
 

RF 11/15 Arbeidet med universell utforming – bruk av faglig kompetanse fra Trondheim kom-
mune i de andre kommunene. 

Sak: I perioden 2005-2013 var Trondheim kommune henholdsvis pilotkommune og senere ressurs-
kommune i universell utforming, i et prosjekt ledet av Miljøverndepartementet. Etter at prosjek-
tet er avsluttet har Trondheim ledig kapasitet med høy kompetanse innen området, som det kan 
være aktuelt for de andre kommunene å benytte seg av. Solveig Dale fra Trondheim kommune 
vil presentere hva som kan ligge av muligheter i det. 

 

Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 
RF 12/15 Deponi – høringsinnspill om tilleggsutredninger. 

Sak: Høringsfristen er 16. mars, de innkomne uttalelsene blir presentert i møtet, med forslag til inn-
stilling. 

 

Forslag til vedtak:  
Innspill fra Rådmannsforum tas med i den videre saksbehandlingen. 
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RF 13/15 Uttalelse til Nasjonal transportplan på europaveier/riksveier – forholdet til 

Samferdselspolitisk fundament. 
Sak Regionrådet har blitt bedt om å avgi høringsuttalelse om europa- og riksveier til Statens vegve-

sen Region Midt sitt arbeid med NTP i perioden 2018-2027. Fylkeskommunene og regionråde-
ne sammen med NHO er høringspartnere. Vi blir bedt om å utarbeide en liste over hvilke pro-
gramområdetiltak som må prioriteres, og at vi er så konkret som mulig og at det prioriteres tyde-
lig mellom tiltakene. Om mulig bør prioriteringer skje på grunnlag av objektive kriterier. 
 
Det ønskes mest mulig konkrete innspill om punkter og strekninger på riksvegnettet regionrådet 
mener at tiltak innenfor programområdene nedenfor må prioriteres:  

- Utbedringer eller mindre omlegginger av kryss og avkjørsler, inkludert flaskehalser 
for tungtrafikk 
- Gang/sykkelveger 
- Trafikksikkerhetstiltak (siktbedring og tiltak på sideterreng osv.) 
- Miljø- og sørvistiltak (tiltak mot forurensing, hvileplasser, rasteplasser mm.) 
- Kollektivtiltak (buss, tog, ferje, hurtigbåt)   

Hovedinnretningen framover ligger an til å kunne bli lengre strekningsvise tiltak, og at pro-
gramområdetiltak først og fremst er aktuelt der det er lenge til det blir strekningsvis utbygging, 
og der vegstandarden i hovedsak er god nok i dag.  
 
Status for europa- og riksvegnettet i Trondheimsregionen er at det er sendt bompengesøknad om 
finansiering av prosjektet E6 Ulsberg – Melhus. I Trondheim vil, E6 Jaktøyen – Sentervegen og 
ny Sluppen bru (rv.706), være igangsatt i 2018. Tunnel fra Sluppen bru til Byåsen er i Miljø-
pakkens handlingsprogram etter 2020. Videre arbeides det med planer superbusstrase gjennom 
Trondheim sentrum. Det ventes at en vil komme i gang med forhandling om bymiljøavtale for 
Trondheim i 2015. SVV ber om innspill på tiltak på riksvegene i og utenfor Trondheim, som 
ikke er prioritert i Miljøpakkens program eller Statens vegvesens handlingsprogram for øvrig, 
 
Når det gjelder E6 Øst Trondheim - Stjørdal er det ikke fattet tilstrekkelige lokalpolitiske vedtak 
om søknad om bompengefinansiering av firefelts vei, knyttet til en eventuell utbygging av en 
doble tunnelløp på strekningen. Men SVV har kommet langt i reguleringsarbeidet for strekning-
en. Den politiske strategien har vært å prioritere bane før vei på denne strekningen. Det har rela-
tivt nylig kommet kostnadsberegninger for strekningen som viser en total kostnad på 5,5 mrd kr, 
hvorav kostnadene til vei utgjør ca 2 mrd. Veistrekningen i Trondheim vil koste ca 300 mill. 
Hvis det tas som utgagnspunkt at bommen i Trondheim (Ranheim) kun skal brukes til å finansi-
ere veistrekningen innen Trondheims sine grenser så vi det medføre en økt bompengebelastning 
i Malvik/Stjørdal. Bommen på Ranheim vil kunne gå inn som en del av Miljøpakken. Foreløpi-
ge beregninger tyder på at bompengene i Malvik/Stjørdal, med 15 åres nedbetalingstid, vil ligge 
på ca dagens nivå (18 kr) på hver bom.  
 
Ut fra dette, utkastet til Samferdselspolisk fundament og behandlingen av saken om godstermi-
nal bør disse punktene med i en høringsuttalelse: 

• Understreke viktigheten av sammenhengende utbygging av E6 Sør. Kan det være et po-
eng å slå fast av summen bompenger på E6 Sør (3,5 mrd?) forutsettes uendret? 

• Logistikkutepunkt må inn i NTP: 
o E39 Orkanger godstransport havn (trygg og effektiv gjennom tettstedet Ork-

anger) (del av Rute 4B) 
o Jernbaneterminal gods: Torgård inkl. tunnel (avlastning Melhus sentrum og 

fullverdig terminal) 
o Økt kapasitet Sandmoen kryss og tilstrekkelig kapasitet på tilførselsveier 

 

Vedlegg 3: Brev fra Statens vegvesen. 
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Forslag til vedtak: 
Innspill i møtet tas med i den videre prosessen med høringsuttalelse til NTP. 

 
RF14/15 Tilbud på analyse av IKT-kostnader og –kvalitet. 

 Vi har fått et tilbud fra PA Consulting Group om å gjennomføre en IKT kostnads- og moden-
hetsanalyse, som skal gi et godt grunnlag for digitaliseringsarbeidet og gode innspill til arbeidet 
med kommunereformen. Den vil koste 85 000,- pr kommune eks moms. 
 
Dette ligger utenfor Trondheimsregionens samarbeidsområder, derfor må det finansieres av hver 
enkelt kommune hvis det skal være aktuelt. Selv om det virker som godt gjennomarbeidet kon-
sept og helt sikkert kan gi interessante resultater er det flere forhold som taler i mot å gå inn på 
det: 
• Det legges vekt på at det bør være noenlunde samme størrelse på kommunene - det har ikke 

vi. 
• Værnesregionen har allerede gjennomført det. 
• Trondheimsregionen er neppe en aktuell geografi for en ny kommune. 

  
Trondheim kommune har gitt lunkne signaler, men kanskje kan det være aktuelt for noen av de 
andre kommunene. 
 

Vedlegg 4: Tilbud fra PA Consulting Group. 

 
Forslag til vedtak: 

Det takkes nei til tilbudet fra PA Consulting Group. 

 
 
 

RF15/15 Utviklingsprogram for byregioner – eventuell søknad til fase 2. 
 Det har tidligere vært orientert om dette programmet, Trondheimsregionen søkte i første fase, 

men fikk avslag, noe som vi var bekvem med i og med samarbeidet var mye mer modent enn 
det som første fase var innrettet mot.  Nå utlyses det 91,5 mill over tre år til andre fase, det for-
måket er å styrke den regionale vekstkraften og styrke samspill mellom by og omland. Det er 
ingen krav om å ha vært med i fase 1 for å søke på fase 2, men regionen må ha gjennomført en 
samfunnsanalyse som skal ligge til grunn for området man vil jobbe med. Det kan maks søkes 
om 3 mill over en treårsperiode. 
 
Det er flere grunner til å være skeptisk til denne ordningen. Det er noe spesielt at KMD opp-
muntrer til mer interkommunalt samarbeid parallelt med at man jobber med en kommunereform 
som problematiserer at det er for mye interkommunalt samarbeid. Begrensingene hva midlene 
kan brukes til er også mange, til sjuende og sist er det kun til konsulenter og arbeidskraft det kan 
brukes til. Mye av midlene i fase 1 ble brukt på oppdragsforskningsinstitusjoner, og det er åpent 
spørsmål i hvor grad det fører til en ønsket utvikling.   
 
Det som likevel kan gjøre det aktuelt å søke er om Trondheimsregionen har et konkret utvik-
lingsområde som det kan gis ekstra drakraft til gjennom en slik søknad. Det som har kommet 
opp som en ide er å koble det til den planlagte rulleringen av Strategisk næringsplan og vedtaket 
om kommersialisering av teknologi som nytt satsingsområde. Næringsalliansen holder på å lage 
et tilbud på gjennomføring av rulleringsprosessen, der det også inngår en sammenligning med 
Leuven-området i Belgia, som er et foregangsområde i å få til kommersialisering av teknologi ut 
fra et teknologisk orientert universitet. Det kan også kobles til et internasjonaliseringsprosjekt 
med flere byregioner som er gode på kommersialisering av teknologi. Det går an å se for seg en 
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søknad som binder sammen rulleringsprosessen, sammenligning med andre aktører internasjo-
nalt og forarbeid til et internasjonalt prosjekt knyttet til kommersialisering av teknologi. 

 
Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 
 
 

RF 16/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 17.04.2015 
 Møtet vil være i det nye kulturhuset på Stjørdal.  

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 
 

RF 17/15 Orienteringer. 
• Ny nettportal for nyskapingsaktiviteter. 

• Informasjon om profileringsarbeidet. 

• By- og regionkonferanse 6 mai 

 

RF 18/15 Åpen post/eventuelt. 
  

 
 

 

 

Knut Dukane   Bård Eidet 
Leder Rådmannsforum  Daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 14.01.2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/- Dato: 15. januar 2015  
 

Sted: Statens hus 

Tidsrom: Onsdag 14. januar 2015 kl 1300-1600 

Til stede: Knut Dukane, Kristian Rolstad, Kathrine Lereggen, Johnny Nilssen, Roy Jevard, Vigdis Bolås, Kai 
Terje Dretvik, Kjell Fosse, Stein A Ytterdahl, Karen Espelund, Bård Eidet, Esther Balvers, Sig-
mund Knutsen, Astrid Haugslett.  

Forfall: Grethe Metliaas, Odd Inge Mjøen, 
 

    

RF 01/15 Referat fra møte 12.11.2014 
Vedtak: Referat rådmannsforum 12.11.2014 godkjent. 

 
RF 02/15 Kommunereform – presentasjon av sak fra Trondheim kommune. 

Orientering: Sigmund Knutsen orienterte. 

Fra møtet: Trondheim kommune sitt utgangspunkt ikke at Trondheim må bli større, men hvordan den 
best kan fylle rollen som motor. 
Det at man har gjort mye sammen blir brukt som argumentasjon for sammenslåing, litt spesi-
elt. En regionreform vil endre dynamikken positivt, byfylke virker forstyrrende. Innstillingen 
har virket mot sitt formål i Melhus.  
Grundig sak med mye informasjon. Ett Trøndelag er overmodent. For mye fokus på næringsli-
vet, for lite på innbyggeren. Ønskelig å ivareta Værnesregionen. 
Uaktuelt med raskt spor. Det tenkes lokalt, vanskelig å ta et regionalt/nasjonalt perspektiv. 
Staten holder ikke sine forpliktelser. 
Legitimt at TK har sin egen utredning. Fylkesrådmannen har sendt notat med innspill. Bred 
enighet om felles Trøndelag. Naturlig at TK inviteres også inn i disse diskusjonene. Dilemmaet i 
saken er at den ikke tar hensyn til Trøndelag sin egenart, der alt Trondheim har store konse-
kvenser for resten – som ikke er utredet godt nok. 
Ingen nye oppgaver i sikte, forutsetningene endret. 
Vil fortsatt være behov for interkommunalt samarbeid. 
 
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 
RF 03/15 IKAP2 – høringsinnspillene og den videre behandlingen. 

Orientering: Esther Balvers orienterte, og gikk gjennom forslag til hvordan høringsuttalelsene kan behand-
les. Fortsatt tre kommuner som ikke har behandlet det ennå. Alle enige om mål og strategier, 
men mer uenighet om oppfølging.  
Befolkningsprognoser: Skaun uenig om prognosen for befolkningsvekst: Enighet om at progno-
se for befolkningsvekst tas ut som retningslinje. 
Jordvern: Lages kart med de områder der utbyggingsformål kan prioriteres foran jordvern. 
Næring: Næringsarealene likestilles, ingen forskjell mht langsiktig/kortsiktig eller hva som er 
regionalt område. 
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Samordnet areal og transport: Innspill om å prioritere flere jernbanestasjoner. Tas opp på ord-
førermøte. 
Oppfølging: Samfunnsdelen i kommuneplanene legges til grunn for dimensjoneringen av boli-
ger. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

 
RF 04/15 Rullering av strategisk næringsplan - tettere samarbeid på næringsutviklingsområdet. 

Orientering: Innledning ved Bård Eidet. 

Fra møtet: Har vært utgangspunkt for egne strategiske næringsplaner. 
Må gjøres mer operasjonell, vanskelig å følge opp en del saker.  
Kan være lurt å vente med vedtak til vår 2016 for å forankre det i nye kommunestyrer. 
Viktig å diskutere hvordan næringsapparatet skal organiseres, skeptisk til fragmentering. 
Næringsutvikling viktig for kommunene. Setter stor pris på å delta i Næringsrådet, flere råd-
menn burde vært tettere på.  
Hvordan vitalisere Rådmannsforum på næringssakene? Ikke som beslutningsorgan, men som 
diskusjonsarena. Mener fortsatt at Greater Stavanger er rette vei – den beste måten å få det 
operasjonalisert. 
Ta utgangspunkt i hva vi har nå, se gjerne på nye modeller, bra å diskutere det med nærings-
sjefene. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF05/15 Utpeking av nytt medlem til Næringsrådet. 
Vedtak: Som nytt medlem i Næringsrådet velges ny rådmann i Melhus. Inntil den er på plass møter 

assisterende rådmann i Melhus Gunn Inger Løvseth. 

 

RF 06/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 13.02.2015 
  

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 
RF 07/15 Orienteringer  

- Ingen orienteringer denne gangen 

 

 
RF 08/15 Åpen post 

Ingen saker. 
 

Knut Dukane  Bård Eidet 
leder rådmannsforum daglig leder  
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ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2014 
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 2014, ved årsskiftet var det 279.000 
innbyggere, en vekst på 1,4%. 
Omdømmebarometeret viser at 
Trondheimsregionen fortsatt er den 
storbyregionen som blir vurdert til å være den 
beste til å bo, arbeide og studere i.  
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 bolig- 
og arbeidsmarked.  

Under  kan du se hva Trondheimsergionen 
gjorde i 2014 for å komme nærmere disse målene. Oversikten er delt inn i fire programområder:  

1. Gjennomføring av strategisk næringsplan. 
2. IKAP/arealutvikling.  
3. Profilering, informasjon og påvirkning. 
4. Samarbeid, sekretariat og ledelse.  
 

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2014 
 

Programområde 1: Videreføring av strategisk næringsplan  
Gjennomføring av stra-
tegisk næringsplan: 
Næringsrådet styrer ar-
beidet ut fra rammene i 
utviklingsplanen, og etter 
innspill fra kommunene, 
næringslivet og kunn-
skapsmiljøene. Nærings-
rådet behandler 39 saker i 
2014. 

Revidert handlingsplan ble 
vedtatt i Trondheimsregi-

onen-regionrådet 01.03.2013, og gjelder for to år.   

Kommersialisering av teknologi: 
Det viktigste i året som er gått har vært å følge opp 
valget av kommersialisering av teknologi som nytt 
hovedsatsingsområde.  Både Næringsrådet, 
Næringsforeningen og andre aktører har vedtatt en 
hovedmålsetting om av at antallet bedrifter og 
antall ansatte i teknologibedrifter skal dobles fram 
mot 2025. Det er laget en foreløpig handlingsplan 
som blant annet fokuserer på tidligfasefinansiering, 

å få fram suksesshistorier, og satsing på såkalte 
”business angels”.  Næringsforeningen har oppret-
tet et nytt fagråd for kommersialisering av tekno-
logi. Impello-analysen om utviklingen av teknologi-
bedrifter i regionen ble støttet også i 2014 

 Ungt entreprenørskap: 
Satsingen på samarbeidsprosjektet med Ungt ent-
reprenørskap Trøndelag (UET) om entreprenørskap 
i grunnskolen har fortsatt gjennom 2014. Prosjek-
tet har gitt flere aktive skoler og vekst i antall ele-
ver som bruker tilbudet. Avtalen med UET videre-
føres ut 2015. 

I 2014 er det også jobbet med:  
- Studenter ut i bedrift  
- Forskere ut i bedrift har kommet ordentlig i gang, 
- Støtte til magasinet The List – An International 

Voice for Trondheim, som et ledd i arbeidet med å 
legge bedre til rette for utenlandske arbeidstake-
re. 

- Bidratt til å få på plass operative ressurser for 
Næringsforeningene i Midtre-Gauldal, Klæbu, 
Malvik, Skaun og Orkdal. 

 

Utkast 22.02.2015 
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- Bidratt til å arrangere Trøndelagsdagen, en karrie-
redag for studenter på jakt etter jobb 

- Bevilget penger til en undersøkelse av private 
planprosesser i kommunene. 

- Oppstartstøtte til TrondheimTech, en nyhetsblogg 
fra teknologi- og entreprenørskapsmiljøet i regio-
nen. 

- Alle formannskapene ble samlet over to dager for 
å diskutere næringsutvikling og kommunereform. 

 
Økonomi: 
Det er brukt ca 4.085’ kr til programområdet P1 
Næringsutvikling i 2014, litt under revidert budsjett 
på 4.200’ kr og noe lavere enn i 2013. Det skyldes 
lavere lønnsutgifter pga vakans.  

 
Programområde 2: IKAP / arealutvikling
Rullering IKAP 
Arbeidet med rullering av IKAP har stått i fokus i 
2014. Det er gjennomført 
flere prosjektgruppemø-
ter og rapportert under-
veis i Rådmannsforum og 
Regionrådet. Høringsut-
kast IKAP-2 ble sendt på 
høring 19. september 
med høringsfrist 15. de-
sember. Som vedlegg til 
IKAP-2 er det utarbeidet 
kunnskapsgrunnlag om 
befolkning, bolig, trans-
port og næring. Kunnskapsgrunnlaget skal oppdate-
res årlig. 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har 
også i 2014 gitt 2 mill kr i tilskudd til samordnet areal- 
og transportplanlegging i Trondheimsregionen. I 2014 
er 70% tildelt IKAP. I tillegg er det overført 610’ kr 
KMD-midler fra 2013. Midlene er brukt til å gjennom-
føre mer omfattende analysearbeid og utvikling av 
kartportalen. 

Kartportal 
Trondheimsregionen har i 2014 utviklet en kartportal 
som viser boligfeltbasen og vedtatte næringsarealer i 
kommuneplanene, samt en kartportal som viser be-
drifter i Trondheimsregionen. Kartportalen skal vide-
reutvikles i 2015. trondheimsregionen.no/kart  
 
Massedeponi 
Prosjektet har styrket samarbeidet mellom MEF, 
kommunene og Fylkesmannen. Det er stor enighet 
om at det bør være økt fokus på begrense behov for 
deponi, gjennom massebalanse og gjenbruk av mas-

ser. Strategi for håndtering av rene masser har fått 
bredd støtte.  
Regional utredning om massedeponi har vært på 
høring. Med grunnlag i høringsuttalelsene gjennom-
føres det noen tilleggsutredninger, som skal sendes 
på høring februar 2015. Det tas sikte på endelig ved-
tak av den regionale utredningen om massedeponi i 
Regionrådet 17. april 2015. 
 
Offentlige tjenester 2040 
Arbeidet med kartlegging av areal- og investerings-
behov for offentlige tjenester 2040 i de respektive 
kommunene i Trondheimsregionen har blitt startet 
opp i 2014. Det er tildelt 200’ kr i skjønnsmidler til 
dette prosjektet. Tidsbruk på å få konkret input fra 
kommunene ble mer omfattende enn forventet. Plan-
lagt ferdigstilling er våren 2015. 
 

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 befolkningsut-
vikling. Tall og analyse ligger på trondheimsregio-
nen.no/statistikk  
 
Økonomi 
Justert budsjett for området var 3.510’ kr. Forbruket 
på området i 2014 var 3.666’ kr, det vil si et lite over-
forbruk.  
 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.trondheimsregionen.no/kart
http://www.trondheimsregionen.no/statistikk
http://www.trondheimsregionen.no/statistikk
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Programområde 3: Profilering, informasjon og påvirkning   

Teknologihovedstaden befester sin posisjon 

 

Fortelling av suksesshistorier fra Trondheimsregi-
onen. 
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 regio-
nen, spesielt fra FoU-miljøene og næringslivet. Arbei-
det med å lage korte filmer om suksesshistorier star-
tet i 2014. 

Nettside og Facebook 
25 000 besøkte Trondheimsregionens hjemmeside i 
2014. Det var 2 000 færre enn året før, men 6 000 
flere enn i 2012. Trondheimsregionen produserer 
egne nyheter og legger ut relevante nyheter fra andre 
kilder. 

 
Litt over 200 fulgte Facebooksida til Trondheimsregi-
onen ved utgangen av 2014. Det var 40 flere enn ett 
år tidligere. 
 

Nyhetsbrev 
Praksis med nyhetsbrev til politikere og rådmenn før 
og etter møter i regionrådet er videreført. Sendes 
også informasjonsmedarbeiderne i de enkelte kom-
munene. Flere kommuner publiserer nyheter fra 
Trondheimsregionen på egne hjemmesider. 

Annen profilering  
Trondheimsregionen har annonsert i bilag i maga-
sinet Natt&Dag rettet mot karrieremuligheter i 
Trondheimsregionen.  Vi har også vært med og 
finansiere Ordkraft sin omdømmeundersøkelse i 
storbyregionene. 

Økonomi:  
Det er i 2014 regnskapsført ca 1.312’ kr til pro-
gramområde P3: Profilering, informasjon og på-
virkning. Dette er et underforbruk sammenlignet 
med det reviderte budsjettet på 2.400’ kr. Det 
skyldes i stor grad en forskyvning av utgifter til 
2015.

 
Programområde 4: Samarbeid, sekretariat og ledelse. 
Kommunereformen 

Kommunereformen har tatt mye tid i 2014. Saken 
har vært på sakskartet i stort sett alle regionråds-
møtene, Rådmannsforum, og i AU. Selv om kom-
munene selvfølgelig har hatt hovedansvaret for 
prosessen har Trondheimsregionen vært en god 

arena for meningsutveksling og gjort terskelen 
lavere for en tillitsfull dialog. Ikke minst var felles-
møtet for formannskapene viktig for å sørge for en 
best mulig start på prosessen.

Trondheimsregionen -regionrådet

Det har vært fem møter i Trondheimsregionen-
regionrådet i 2014. Det ble behandlet 42 saker. 
Ordfører i Midtre Gauldal, Erling Lenvik, er valgt 
leder i denne valgperioden. I 2014 har det vært 
behandlet viktige saker både angående IKAP2, 
massedeponi, logistikknutepunkt/godsterminal, 
næringssaker, og profilering. Nytt samferdselspoli-
tisk fundament ble diskutert i flere omganger. Flere 
uttalelser er oversendt berørte etater og rikspoliti-

kere. 
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Arbeidsutvalget - AU 
AU i denne valgperioden er: Leder Erling Lenvik 
(Midtre Gauldal), nestleder Rita Ottervik (Trond-
heim), Jon P Husby (Skaun) og Einar Strøm (Leksvik).  

AU har hatt fem møter i 2014 og behandlet 36 saker.  
Arbeidsutvalget bidrar godt til politisk forankring og 
effektiv drift av Trondheimsregionen. 

Rådmannsforum 
Rådmannsforum har i 2014 behandlet 50 saker. I 
denne valgperioden er rådmannen i Midtre Gauldal, 
Knut Dukane, leder.  Rådmannsforum er viktig både 
som forberedende organ for politiske saker og for å 

effektuere vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet 
i kommunene. Samtidig framheves at rådmannsfo-
rum har betydning for erfaringsutveksling og som et 
kollegialt fellesskap.  

Næringsrådet 
Næringsrådet sikrer samhandling mellom det offent-
lige, næringslivet og FoU (triple helix) og styrer res-
sursbruk og prioriteringer i strategisk næringsplan. 
Berit Rian er valgt som leder.  

Næringsrådet behandlet i 2014 39 saker. Koblingen 
mot næringslivet og FoU gjennom arbeidet i nærings-
rådet fungerer positivt og er en utvilsom suksessfak-
tor. 

Sekretariatet 

Jon Hoem var daglig leder fram til 1. februar, etter 
det tok Bård Eidet over som daglig leder. Børge 
Beisvåg var ansatt som prosjektleder for nærings-
planen fram til 1. mai, 1. oktober startet Astrid 
Haugslett som ny prosjektleder. Esther Balvers er 
prosjektleder for IKAP/arealutvikling, mens Hans 
Kringstad er ansatt som kommunikasjonsrådgiver. I 
tillegg har det vært kjøpt tjenester fra Trondheim 
kommune til statistikk/ prosjekt/støttefunksjoner 

og fra Sør-Trøndelag fylkeskommune innen 
GIS/kart. Trondheim kommune er vertskommune 
med personalansvar for sekretariatet.  
Til programområde 4, samarbeid, sekretariat og 
ledelse, er det regnskapsført vel 1.312’ kr i 2014, ca 
500’ mer enn revidert budsjett. Dette skyldes i det 
alt vesentlige samlingen for formannskapene, som 
vi fikk skjønnsmidler til. 

 
Regnskap 2014 
 

Prosjektnavn  Forbruk 
2014  

 Justert bud-
sjett 2014   Avvik  

P1: Næringsutvikling: 4.085.873 
         

4.200.000  
         

114.127  

P2: Arealutvikling: 3.666.821 
         

3.510.000  
       -

156.821  

P3: Profilering, info og påvirkning: 1.312.789 
         

2.400.000  
     

1.087.211  

P4: Sekretariat og ledelse: 1.312.834 
            

800.000  
       -

512.834  
Uten prosjektnr           -12.876      

Totalt forbruk regnskapsført i ERV 2014    10.365.441  
       

10.910.000  
         

531.683  
 
Mindreforbruket på 531’ opp mot justert budsjett skyldes at det har vært mindre midler på profilering enn 
planlagt. Budsjettet ble justert etter at det ble klart at overføringen fra fylkeskommunen ble kuttet fr a 2,4 
mill kr til 1,7 mill kr. Det betyr at det ble brukt i overkant av 1,5 mill kr av fondsmidler i tillegg til de løpende 
bevilgningene. Total fondsreserve i Trondheimsregionen er nå på ca 11 mill kr.  



 
Statens vegvesen 
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Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Prinsensgate 1 Statens vegvesen 
Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7013 TRONDHEIM Landsdekkende regnskap 
Postboks 2525    
6404 Molde Org.nr: 971032081  9815 Vadsø 
   Telefon:  
   Telefaks:  
 

 
 
Til: Trondheimsregionen v/Bård Eidet 
Fra: Statens vegvesen, Vegavdeling Sør-

Trøndelag 
Kopi:  
 
 
 
 
Innspill til Statens vegvesens arbeid med Nasjonal transportplan 2018 – 
2027 
 
Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor utarbeider nå grunnlag til Nasjonal 
transportplan (NTP) 2018–2027. Dette grunnlaget vil bli lagt fram  
i februar/mars 2015.  
 
Den videre prosessen er ikke avklart ennå, men transportetatene og Avinor arbeider videre 
framover med mål om å legge fram et felles forslag til Nasjonal transportplan 2018–2027, slik 
det er gjort tidligere. Dette legges antakeligvis fram vinteren/våren 2016. Etatsforslaget vil 
sannsynligvis bli sendt på høring til fylkeskommunen.  
 
Samferdselsdepartementet vil på grunnlag av etatenes forslag og innkomne uttalelser 
utarbeide stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen vil trolig 
foreligge våren 2017 og bli behandlet i vårsesjonen 2017.  
 
Som grunnlag for vårt videre arbeid med NTP 2018–2027 og Vegvesenets handlingsprogram 
2018–2021(2027), ber vi nå om innspill fra fylkeskommunene, regionrådene og NHO. 
 
NTP gjelder i første rekke europa- og riksveger, og det er disse vi nå ber om innspill til. Det er 
denne gangen ikke aktuelt med en diskusjon om klassifiseringen av vegnettet som ble vedtatt 
gjennom forvaltningsreformen.  
 
Vi ønsker at høringsinstansene utarbeider en liste over hvilke programområdetiltak de mener 
må prioriteres på europa- og riksvegene i den kommende NTP-perioden. For at vi lettest 
mulig skal kunne bruke innspillene i det videre arbeidet ber vi om at man er så konkret som 
mulig og at det prioriteres tydelig mellom tiltakene. Om mulig bør prioriteringer skje på 
grunnlag av objektive kriterier.  
 
Riksvegnettet i Sør-Trøndelag i 2018 
Riksvegnettet i Sør-Trøndelag vil så langt vi kjenner situasjonen i dag omfatte følgende 
vegstrekninger i 2018: 
 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

Frank Axel Lien +47  

Vår dato: 17.02.2015 

Vår referanse: fal 
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Rute 4 B: 
E39   Møre og Romsdal grense - Klettkrysset  
 
Rute 6 A:  
E6 Oppland grense – Ranheim 
Rv.706 Fossestuvegen – Rotvoll 
 
Rute 6 B: 
Rv.3 Hedmark grense – Ulsberg 
 
Rute 7: 
E6 Ranheim – Nord-Trøndelag grense 
 
 
Hva må prioriteres i en 10-års periode? 
Hovedinnretningen framover ligger an til å kunne bli lengre strekningsvise tiltak, og at 
programområdetiltak først og fremst er aktuelt der det er lenge til det blir strekningsvis 
utbygging, og der vegstandarden i hovedsak er god nok i dag. Vegvesenet ber om at det i 
denne omgang særlig vurderes og prioriteres programområdetiltak som må gjennomføres på 
avgrensede områder på dagens vegnett i en 10-års periode.  
 
Vi ønsker mest mulig konkrete innspill om punkter og strekninger på riksvegnettet der 
kommunen mener at tiltak innenfor programområdene nedenfor må prioriteres:  

- Utbedringer eller mindre omlegginger av kryss og avkjørsler, inkludert 
flaskehalser for tungtrafikk 

- Gang/sykkelveger 
- Trafikksikkerhetstiltak (siktbedring og tiltak på sideterreng osv.) 
- Miljø- og sørvistiltak (tiltak mot forurensing, hvileplasser, rasteplasser mm.) 
- Kollektivtiltak (buss, tog, ferje, hurtigbåt)   

 
Bompengesøknad om finansiering av prosjektet E6 Ulsberg – Melhus er sendt 
Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen er derfor godt i gang med planlegging av denne 
strekningen. Første fase i utbyggingen vil være Vindalsliene - Korporalsbru, en strekning som 
ventes startet primo 2016. Videre er det startet planlegging av strekningen E6 Trondheim – 
Værnes. På denne strekningen skal tunnelene utvides med to løp, og i denne sammenheng 
planlegges også utvidelse av eksisterende veg til 4 felt. Eventuell brukerfinansiering av 
vegutbygging må vurderes.  
 
I Trondheim vil de store vegutbyggingene, E6 Jaktøyen – Sentervegen og ny Sluppen bru 
(rv.706), være igangsatt i 2018. Tunnel fra Sluppen bru til Byåsen er i Miljøpakkens 
handlingsprogram etter 2020. Et prinsippvedtak om tunnelen som fylkesveg er under politisk 
behandling. Videre arbeides det med planer superbusstrase gjennom Trondheim sentrum. Det 
ventes at en vil komme i gang med forhandling om bymiljøavtale for Trondheim i 2015. 
 
Vi ber om innspill på tiltak på riksvegene i og utenfor Trondheim, som ikke er prioritert i 
Miljøpakkens program eller Statens vegvesens handlingsprogram for øvrig, og som dere 
ønsker blir gjort i løpet av NTP-perioden. Dette innbefatter også mindre tiltak (TS, g/s m.m.). 
 
Vi vil også gjerne ha innspill om prioriteringer mellom investeringer, drift og vedlikehold. 
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Prioriteringene bør være så tydelig og konkret som mulig og så langt som mulig prioriteres ut 
fra objektive kriterier.  
 
Av hensyn til den videre saksgangen ønsker vi eventuelle innspill senest 1. mai 2015. 
Innspillene sendes til: 
 

Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde  
eller   firmapost-midt@vegvesen.no 
 
Dersom kommunene ønsker mer informasjon om arbeidet kan de ta kontakt med Frank Axel 
Lien, Vegavdeling Sør-Trøndelag, e-post frank.lien@vegvesen.no, telefon 934 31 809 eller 
seniorrådgiver Håvard Austvik, NTP-koordinator Statens vegvesen Region midt, e-post 
havard.austvik@vegvesen.no, telefon 900 94 839.  
 
Vegavdeling Sør-Trøndelag 
Med hilsen  
 
 
 
Eva Solvi 
Avdelingsdirektør 
       Frank Axel Lien 
 
 
 
 
 
 

mailto:firmapost-midt@vegvesen.no
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I samarbeid med 

PA Consulting Group har siden 2013 jobbet tett sammen 

med KS KommIT  med å etablere en grundig modell for 

sammenligning av kommuners IKT-kostnader, 

digitaliseringsgrad og kvalitet. Til nå har mer enn 60 

kommuner gjennomført sammenligningen.  

Din kommune tilbys nå å gjennomføre analysen,  sammen 

med andre kommuner av samme størrelse. Analysen er et 

godt grunnlag for digitaliseringsarbeidet og gir verdifulle 

innspill i arbeidet med Kommunereformen. 

IKT-kostnads- og modenhetsanalyse 

Hvorfor bør vi gjennomføre analysen?  

Grunnlag for digitaliseringsarbeidet 

• Svært grundig analyse. Modellen gir 

en detaljert og pålitelig oversikt over 

kostnader og modenhet på IKT-

området. Dette er den mest grundige 

analysemodellen i det norske markedet, 

skreddersydd for kommunal sektor.  

• Helhetlig vurdering. Analysen 

vurderer digitaliseringstilstanden på en 

helhetlig måte. Kostnadsnivået ses i 

sammenheng med kvaliteten på 

tjenestene og digitaliseringsgraden. Det 

tas også i betraktning særtrekk i 

kommunens utvikling og forhold. 

• Konkrete råd om tiltak per sektor. 

Kommunen mottar, i tillegg til 

resultatene, faglige råd til 

digitaliseringsarbeidet. PA utarbeider 

konkrete anbefalinger og forslag til tiltak 

på overordnet nivå og per sektor. 

Anbefalingene inkluderer innspill til 

organisering av IKT. 

• Mulighet for oppfølging over tid. 

Analysen kan gjentas for å se på 

utviklingen over tid.  

Forberedelse for Kommunereformen 

• Nullpunktsanalyse og effektmåling. 

Analysen gir oversikt over dagens 

kostnadsnivå og kvalitet på IKT-

området. Dette gir mulighet til å måle 

effekter av en eventuell 

kommunesammenslåing i ettertid. 

• Grunnlag for gevinstrealisering. 

Analysen gir innspill til potensielle 

effektiviseringsgevinster knyttet til 

digitale tjenester. Det defineres på 

hvilke områder gevinstene ligger, og 

hva som skal til for at de blir realisert.  

• Innspill til fremtidig organisering av 

IKT. Analysen gjennomgår fordeler og 

ulemper ved dagens organisering av 

IKT og gir innspill til hvordan IKT bør 

organiseres.                                            

IKT-benchmarken var et viktig bidrag i 

vårt strategiarbeid. 

Steinar L. Holm, Daglig leder i IKT Orkidé 

‟ 



I samarbeid med 

Analysemodellen 

• Analysen sammenligner IKT-kostnad og kvalitet på IKT-tjenester i kommuner.  

• Analysen inkluderer vurderinger                                                                                                

av digitaliseringsgrad og                                                                                                  

hvor strategisk kommunen  

jobber med IKT. 

• Sammenligningen går på tvers                                                                                                     

av sektorer og innen utvalgte                                                                                                   

fokusområder, herunder                                                                                            

økonomi og personal, sak og                                                                                                    

arkiv, helse og velferd, skole                                                                                                          

og oppvekst, og plan og bygg. 

• Sluttleveransen består av en                                                                                              

skreddersydd sluttrapport med                                                                                                    

konkrete anbefalinger, samt en                                                                                                               

to-siders oppsummeringsrapport                                                                                                                            

for rådmannen/ledergruppen i                                                                                              

kommunen. 

  
 

Hva består analysen av? 

IKT-benchmarking utført av PA 

Consulting på oppdrag fra KommIT og 

IKT Agder IKS førte til at jeg endelig 

kunne fortelle mine folkevalgte om at 

kommunens samlede IKT-kostnader 

ligger på et rimelig nivå sett i forhold til 

de IKT-tjenestene kommunen og 

innbyggerne får. Og det var en glede å 

oppleve hvor elegant PA Consulting 

fortalte og forklarte benchmarken for 

bystyret. 

Harald Danielsen,                                             

Rådmann i Arendal kommune 

‟ 

Eksempler på analyser  



Leveranser fra analysen 

I samarbeid med 

Oppsummeringsark                                                                                                                             

for rådmenn med forslag til tiltak på kort og lang sikt 

 

 

 

 

 

 

Sluttrapport                                                                                                                                          

med detaljerte resultater og skreddersydde anbefalinger for hver kommune 

 

 

 

 

 

 

• To A4-sider med oppsummering for 

rådmenn, kommunalsjefer og politikere 

• Omfatter målekort for IKT-kostnad og -

kvalitet for kommuner av sammenlignbar 

størrelse samt et tydelig og kortfattet 

sammendrag 

• Definerer strategiske tiltak på kort og 

lang sikt – for de neste 6 måneder og de 

neste 2 år 

• Tiltakene defineres på bakgrunn av 

kommunens resultater i analysen og i 

samråd med PAs eksperter  

• Hvert tiltak begrunnes og forklares kort 

• Oppsummeringsarket skreddersys til 

kommunens behov og kan inkludere 

analyser knyttet til Kommunereformen 

• Grundig sluttrapport på til sammen ca. 100 

sider med konkrete anbefalinger 

• Inneholder fremstillinger av tall og annen 

sammenligningsinformasjon på overordnet 

og detaljert nivå 

• Visuelle fremstillinger som er enkle å forstå 

• Anbefalinger er knyttet til 

digitaliseringsstrategi, organisering av 

digitaliseringsarbeidet, IKT-leveranse og 

gevinstrealisering  

• Inkluderer innspill til arbeidet med 

Kommunereformen i regionen 

• Rapporten gjennomgås og diskuteres med 

andre kommuner i et overleveringsmøte 



I samarbeid med 

Sammenligningen gjennomføres over 12 uker 

Oppstarts-
møte 

Data-
innsamling 

Oppfølgings-
intervjuer 

Analyse av 
resultater  

Presentasjon 
av resultater 

Introduksjon til 

undersøkelse og 

gjennomgang av 

spørreskjemaet 

Innhenting av 

data fra 

kommuner 

Kvalitetssikring 

av innsendte tall 

og oppfølgings-

intervjuer med 

ansatte 

Analyse av 

resultater og 

utarbeidelse 

av sluttrapport 

Felles møte for å 

gjennomgå 

sluttrapporten og 

diskutere 

anbefalinger 

Det har vært strategisk viktig for IKT 

Agder IKS å få en uavhengig 

gjennomgang og et resultat knyttet 

til benchmarken. For oss er det 

sentralt at virksomheten har et 

balansert nivå mellom kostnader, 

service og kvalitet. Benchmarken 

har gitt oss verdifulle svar på hvor vi 

er gode, og kanskje mest viktig – 

områder vi kan forbedre. 

Kjetil Nyhus, Daglig leder i IKT Agder 

Å gjennomføre en IKT-benchmark for 

kommunene i Værnesregionen var 

spennende og nyttig. Det har gitt 

Værnesregionen et sammenlignings-

grunnlag mot tilsvarende kommune-

samarbeid og kommuner. Prosessene og 

undersøkelsene i forbindelse med 

benchmarken har ført til større innsikt i 

egen organisasjon, og har gitt motivasjon til 

forbedring og effektivisering.  

Elin Wikmark Darell, Daglig leder i 

Værnesregionen IT 

‟ ‟ 

Planlagte oppstartdatoer, pris og kontaktperson  

 

 

 

 

 

 

Planlagte oppstartdatoer:  

• Første runde - Medio mars 2015 

• Andre runde - Medio  april 2015 

• Tredje runde - Primo mai 2015 

I hver runde samler vi opp minimum                                                                                                          

10 kommuner som analyseres samtidig. 

Vi fasiliterer erfaringsdeling mellom kommunene 

som deltar i hver runde.   

Pris:  

• NOK 85.000 eks. MVA per deltakende                                                                                      

kommune og IKT-samarbeid 

 

Kontaktperson: 

• Grete Kvernland-Berg:                                                                                                      

grete.kvernland-berg@paconsulting.com 

• Telefon 99 25 03 56  

Om gjennomføringen 

mailto:grete.kvernland-berg@paconsulting.com
mailto:grete.kvernland-berg@paconsulting.com
mailto:grete.kvernland-berg@paconsulting.com
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