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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 08.05.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-5 Dato:01. juni 2011  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 1300-1500. 

Innkalt: Terje Bremset Granmo, Rita Ottervik, Jon P Husby, Gunnar Hoff Lysholm 

 

Orienteringsvedlegg:  

 Vedlegg 1: Saksliste næringsrådet 25.05.2011 

 

AU 15/11 Referat/protokoll AU-møte 30.03 2011 og Rådmannsforum 18.05.2011. 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 30.03.2011 

Vedlegg 3: Referat/protokoll Rådmannsforum 18.05.2011 

Forslag til vedtak:  

Referat/protokoll Arbeidsutvalget 30.03.2010 godkjennes. 

Referat/protokoll Rådmannsforum 18.05.2011 tas til etterretning. 

 

AU 16/11 Etablering av fundament/manifest for videre samhandling i Trondheimsregionens 

mot NTP 2014-23 

Sak: I møtet med formannskapene 04.03.2011 ble det tatt opp at Trondheimsregionen som politisk 

referansegruppe for samferdselssaker vil vurdere engasjement videre, og at vi vil drøfte i AU 

hvordan vi sammen med andre kan medvirke for å få resultater for Midt-Norge i de prosesser 

som etter hvert vil gå for fullt opp mot NTP-arbeidet. I arbeidet med felles grunnlagsdokument 

for planstrategier i kommunene ser jeg også behov for en samlet front i forhold til tyngre sam-

ferdselssaker. 

 Jeg mener at det er naturlig å ta utgangspunkt i at Trondheimsregionen har som mål å styrkes 

gjennom regionforstørring hvor hele bolig- arbeids- og serviceregionen utvikles og utvides. For 

at dette kan forsvares i forhold til transportvekst, forutsetter det en godt utbygd og attraktiv kol-

lektivtrafikk. Trondheimsregionens regionale utbyggingsmønster fastsatt i IKAP legger til rette 

for at flere kan benytte kollektive reisemidler. Samtidig har vi et næringsliv som er avhengig av 

gode kommunikasjoner, både regionalt og nasjonalt/internasjonalt. Med dette utgangspunktet 

framheves følgende samferdselsprosjekt: 

- Etablering av nytt logistikknutepunkt for godstransport skal etables raskt. Total løsning skal 

ivareta gods på bane, båt og bil slik at regionen blir mer konkurransedyktig, og tilrettelegge 

for overføring av transport fra bil til bane og båt. Dersom delt løsning velges skal optimale 

løsninger for samordning med havn avklares, herunder mulig utvikling av nye havner. 

- Trønderbanen videreutvikles gjennom elektrifisering og dobbeltsposutvikling Stjørdal-

Marienborg, med sikte på kvartersfrekvens på strekningen. Det skal arbeides for reisetidsfor-

kortelse Trondheim-Steinkjer ned mot en time. Frekvens for regionale tog mot sør skal for-

bedres.  

- Strekningen Trondheim-Oslo skal være første høyhastighetsbane i Norge, uansett hvilket 

konsept som velges. 

- Meråkerbanen må rustes opp og elektrifiseres. 

- E6 Trondheim-Oppland grense og rv3 er hovedåren til Østlandet/Europa og må styrkes gjen-

nom prioritering av E6 sør i Miljøpakken, ny E6 gjennom Melhus og realisering av 

”Trondheimsvegen-prosjektet”. 
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- Miljøpakken for Trondheim er viktig for hele regionen ved at kollektivtrafikken får prioritet 

og rask fremføring inn til/gjennom byen. Takstpolitikken for kollektivtrafikk og rutestruktur 

skal videreutvikles for å gjøre regionale reiser mer attraktive. 

- Hurtigbåtsambandet fra Fosen er en del av det regionale kollektivtrafikktilbudet i Trond-

heimsregionen og skal prioriteres. 

- Fv 704 er et særlig viktig prosjekt for Trondheimsregionen som utløser store næringsarealer 

med lav arealkonfliktgrad. 

 Jeg ønsker å drøfte dette i AU, med sikte på å legge det fram for vedtak som fundament/mani-

fest. Da ønsker jeg også synspunkt på om noen av prosjektene skal framheves som de viktigste 

spydspissprosjektene for Trondheimsregionen. 

Forslag til vedtak: 

AU ber om at det framlegges sak om samferdselspolitisk fundament for arbeid inn mot NVP 

2014-23 i Trondheimsregionen-regionrådet i henhold til saksfremlegget. 

 

AU 17/11 Sluttbehandling vedtektsendring 

Sak: Vedtektsendringen er nå behandlet i alle kommunene, fylkeskommunen har behandling 

09.06.2011. Det legges opp til endelig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet 17.06.2011.  

 Alle kommunene har sluttet seg til endringene. Klæbu har et tilleggspunkt om at dette forutset-

ter likelydende vedtak i alle medlemskommunene. Malvik har inntatt et tilleggspunkt som føl-

ger:  

”Malvik kommune ber Trondheimsregionen-regionrådet om å se på en løsning vedrørende ”op-

posisjonsrepresentantenes” mulighet til å fremme og synliggjøre sine meninger gjennom å endre 

vedtektene slik at de får merknadsrett i sakene som behandles i rådet, i tillegg til dagens møte- 

og talerett.” 

 Det samme spørsmålet ble tatt opp og referatført i drøftingen om endringer i Trondheimsregio-

nen i møte 05.12.2008 (Saken danner bakgrunn for gjeldende vedtekt). Referat og vedtak ble 

sendt til alle kommuner for behandling. Ingen kommune tok opp forslaget i den påfølgende be-

handlingen i Trondheimsregionen 29.02.2011.  

 Praksis per i dag er at alle innspill og synspunkt i møtene blir referatført. Daglig leder mener at 

dagens referatordning ivaretar at alle synspunkter som kommer fram i saker som tas opp blir 

dokumentert. Opposisjonsrepresentanter, rådmenn og observatører har møte- og talerett. En 

eventuell merknadsrett for opposisjonsrepresentantene bør eventuelt også vurderes for rådmenn 

og observatører. 

 Alle vedtak er basert på konsensus mellom ordførerne, i større saker med behandling i forkant i 

alle kommunene. Mange av sakene er av en slik art det er viktig at denne konsensusen framstår 

tydelig for eksterne parter, for eksempel samferdselsetater etc. Tyngden av konsensus vil utvil-

somt fort kunne svekkes dersom vedtaket skal følges med merknader. Daglig leder mener ut fra 

disse betraktningene at Trondheimsregionens vedtak kan ikke sammenlignes med vedtak i et or-

dinært politisk organ hvor vedtaket blir gjeldende gjennom et flertall – og hvor mindretallet kan 

ha behov for merknader. I Trondheimsregionen har alle vedtak konsensus, det eksisterer ikke et 

mindretall av kommuner som er nedstemt. Ut fra dette frarår daglig leder å innføre merknads-

rett. 

Forslag til vedtak: 

Vedtektsendring legges fram til sluttbehandling i Trondheimsregionen i samsvar med forslag 

behandlet i kommunene. 

 

 

AU 18/11 Oppfølging av utviklingsplanens programområde 3 Profilering/kommunikasjon/påvirk-

ning 

Sak:  I møte i Skaun 15.04.2011 ble det redegjort for arbeidet med avisbilag og ny hjemmeside. Disse 

prosessene er godt i gang, og vi tar sikte på åpning av hjemmesiden i møtet 17.06.2011 og at 
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avisbilaget kan være klart og deles ut i dette møtet. Vedlegger stoffskisse og forsideutkast for 

hjemmesiden til orientering. 

 Vi har definert følgende mål i Utviklingsplanen angående l Profilering/kommunikasjon/påvirk-

ning: Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og hensynstatt gjennom å framstå utad og 

innad som et dynamisk samarbeid for å skape positiv utvikling i regionen. Fokus skal være 

strategisk næringsutvikling ut fra regionens store fortrinn, attraktivitet, arealutvikling og å 

styrke regionens totale rammebetingelser for utvikling. 

 Ut fra dette har jeg forespurt om tilbud fra et utvalg leverandører om å utvikle et fundament for 

kommunikasjon/profilering. Jeg har foreslått et forprosjekt i forhold til branding/merkevare-

bygging før kommunevalget i september, og at dette så danner grunnlaget for aktiviteter, identi-

tetsbygging og løpende kommunikasjon etter kommunevalget. Jeg mener at arbeidet både skal 

informere og engasjere nye og gamle politikere samt rettes mot en langsiktig og vedvarende 

profilering i forhold til eksterne hovedmålgrupper – etablerere, næringsliv, studenter, etc. Nær-

mere identifisering av målgrupper vil være en del av forprosjektet.  

 Jeg antar at det foreligger tilbud fra leverandørene til AU-møtet. 

Forslag til vedtak: 

AU tar orientering om profilering/kommunikasjon til etterretning. 

Vedlegg 4: Stoffliste avisbilag 

Vedlegg 5: Siste utgave internettside 

 

 

AU 19 /11 Gjennomgang av andre saker som er aktuell til Trondheimsregionen 17.06.2011 

Sak: Leksvik og Orkdal står for tur som arrangør. I samråd med Leksvik sjekkes ut en mulig ramme 

for møtet som tilsier at vi tar det på Vannvikan/Leksvik. Jeg kommer tilbake til dette i AU-

møtet. Jeg har avklart med Orkdal at møtet kan holdes der, det er muligens det mest sannsynli-

ge.  

 Ut over sakene som er tatt opp foran vil jeg i møtet gå gjennom følgende tema med sikte på en 

prioritering: 

- KVU E6 Melhus-Oppland grense: Prosjektet ble ikke presentert i møtet med formannska-

pene fordi det var kommet for kort. Jeg avventer svar fra SVV i forhold til en eventuell pre-

sentasjon av konklusjoner i dette møtet. 

- Hurtigbåt Trondheim-Vannvikan: Per Kristian Skjærvik tok i møtet med formannskapene 

opp å se på båtene over fjorden til nabokommunene i tilknytning til miljøpakken, spesielt 

hurtigbåten fra Vanvikan og park&ride.  

- SØT-samarbeidet, Green highway: SØT-samarbeidet (EU-prosjekt, samarbeid mellom 

Sunnsvall, Østersund og Trondheim) er i interessant utvikling, med igangsetting av et tungt 

prosjekt i forhold til å utvikle en fosilbredselsfri korridor på strekningen Trondheim-

Sunnsvall. Også forlenget korridor Trondheim-Møre drøftes.Prosjektet har mange tilknyt-

ninger mot Trondheimsregionens engasjement, det kobler FoU, næringsliv og offentlig enga-

sjement. Av næringsliv er det både kraftleverandører, reiseliv/hotellkjeder og ulike leveran-

dører til bilindustrien som viser interesse/er partnere i prosjektet. Prosjektet har varemerke-

besyttet ”Green highway” og vil være viktig i forhold til positiv omdømmebygging av regio-

nen i forhold til grønn teknologi. 

- Statistikkgrunnlag og prognoser for Trondheimsregionen: Vi avventet et siste del av 

preesentasjonen i siste møte. Det er aktuelt å ta fortsettelsen nå. Jeg har også lagt opp til at 

demografisk utvikling vil være et tema i grunnlagsdokumentet for planstrategier i kommune-

ne, dette kan også utdypes. Videre tar vi sikte på å legge statisikk og prognoser inn som ele-

ment i ny hjemmeside, dette kan presenteres. 

(vise til hjemmesiden) 

- Aktuelle klima/energi-utviklingsprosjekt med vekt på overføringsverdi til de andre kom-

munene. Brøsetprosjektet er aktuelt.  

- Kollektivtrafikken: Rutestruktur/takstsoner:  
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AU 20/11 Orienteringer 

Saker: - Organisert kriminalitet: Kontaktpersoner i kommunene er oppnevnt. 

- Samarbeid om skjenkekontroll: Omfang i aktuelle kommuner innhentes, det følges opp 

med en utredning av mulig løsning. 

- Faste ukedager for formannskapene: Orkdal har meldt at kommunen allerede hadde fast-

satt onsdager som en forutsetning til nominasjonene.  

- Nye Sveberg: Drøftingsmøte med Malvik næringsforum og Trondheim kommune er gjen-

nomført. Daglig leder orienterer i møtet.s 

- Triple helix i kommunene: Melhus, Midtre-Gauldal og Klæbu går sammen med SINTEF 

om å utvikle en samhandlingsmodell for næringsutvikling. Sentralt er å få etablert tettere 

koblinger mot FoU miljøene i Trondheim gjennom konkrete utviklingsprosjekter i nærings-

liv og kommune selv. Første trinn er et forprosjekt som finansieres av kommunene og 

Trondheimsregionen. Det forutsettes at det kommende hovedprosjektet skal bidra til å bygge 

kompetanse lokalt og at det skal ha overføringsverdi til hele regionen. Melhus kommune er 

prosjekteier. 

 

 

AU 21/10 Eventuelt 

 

 

 

 

Jon Hoem 
Daglig leder Trondheimsregionen  



 

Næringsråd 25.05.11 
 

 
 

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 25.05.2011 
Saksbehandler: Børge Beisvåg Referanse: XXX Dato 06.05.2011  
 

Sted: Møterom Kvarts, 5. etg Fylkeshuset 

Tidsrom: 25.05.2011, kl 12.00 – 15.00 

Innkalt: 
Næringsråd: Berit Rian, Merethe Storødegård, Torstein Mørseth, Johan Hustad, Trond Andersen, Sigmund 
Kvernes, Ida Munkeby, Roy Jevard, Erlend Myking 
Sekretariat: Morten Wolden, Jon Hoem, Ove Snuruås 
Prosjektleder: Børge Beisvåg 

 
Det vil bli servert lunch ved møtets begynnelse. 
 

NR 18/11 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedlegg 1: Referat fra møtet 23.03.11 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 

 

NR 19/11  Status handlingsplan 2011 

Sak: Prosjektleder orienterer om status for igangsatte tiltak. 
  
Forslag til vedtak: 
 
 Saken tas til orientering. 

  

NR 20/11 Kommunikasjon - Magasinutgivelse og nye nettsider 

Sak: Prosjektleder orienterer om arbeidet med magasinutgivelse fra Trondheimsregionen som inn-
stikk til DN og Adressa i medio juni, samt arbeidet med lansering nye nettsider for Trondheims-
regionen.  

 
Forslag til vedtak: 
 
 Saken tas til orientering. 
 

NR 21/11 Retningslinjer for budsjett næringsutvikling 

Sak: Med bakgrunn i dialog med FoU kontakter i kommuner, Næringsalliansen, STFK og øvrige akø-
rer har prosjektleder fått mange innspill til hvordan er ser for seg det videre arbeidet med 
gjennomføring av SNP. Det er gjort justeringer på forslag til retningslinjer som følge av innspill i 
tidligere næringsrådsmøte og eget møte med Ole Harris Hansen i STFK.  

 
Vedlegg 2: Forslag til retningslinjer for budsjett næringsutvikling. 
 

jmj
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Næringsråd 25.05.11 
 

Forslag til vedtak: 
 
 Næringsrådet slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for budsjett næringsutvikling. 
 

NR 22/11 Håndtering av saker mellom møtene i næringsrådet 

Sak: Hvordan forslag til tiltak som kommer fra eksterne aktører skal håndteres er ikke blitt tatt opp i  
 Næringsrådet tidligere. Dette bør drøftes slik at en får på plass effektiv håndtering av slike 
 saker, ref sak NR 23/11.  
 
Forslag til vedtak: 
 
 Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
 

NR 23/11 Petroarktisk hub - Posisjonering av Trondheimsregionen 

Sak: Prosjektleder har fått innspill fra Gunn Kari Hygen (tidligere Leder av Næringsforeningen i  
 Trondheim, og Deep Sea Society) om at en bør se på muligheten for å posisjonere 
 Trondheimsregionen i forhold til den økende olje og gassvirksomhet i Arktiske strøk. Kampen  
 om å posisjonere seg for hubfunksjonene for den PetroArktiske satsingen er i gang, og 
 Trondheimsregionen har noen fortrinn da vi er et av de sterkeste faglige steder for arktisk 
 petroleumsvirksomhet. Det foreslås av Hygen å gjennomføre en forstudie som skal vise hvilken  
 kompetanse og ressurser regionen sitter på, samt hvilke viktige aktiviteter som regionen bør  
 sikte på å markedsføre seg imot, for eksempel sentrale messer, konferanser og andre hub 
 funksjoner som vil bli etablert som følge av økt aktivitet i Arktis. STFK er positive til saken og  
 har spilt ballen over til Trondheimsregionen. 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Næringsrådet stiller seg positive til å få gjennomført en forstudie med mål om å avdekke 
  mulighetene forposisjonering av Trondheimsregionen i fht hub-funksjoner for den 
  PetroArktiske satsingen. 

 
 

NR 24/11 Samhandlingsmodell for næringsutvikling Melhus, Klæbu og Midtre-Gauldal 

Sak: Sigmund Kverners og Roy Jevard orienterer om dialogen angående å få opp en samhandlings-
modell for næringsutvikling i Melhus, Klæbu og Midtre-Gauldal. Kommunene stiller med 
150.000 inn i et forprosjekt som skal bidra til å sette rammene for et hovedprosjekt som vil 
strekke seg over flere år. 

 
Forslag til vedtak: 
 

 Næringsrådet bevilger opp til 250.000 til forprosjekt samhandlingsmodell næringsutvikling 
Melhus, Klæbu og Midtre-Gauldal. Det forutsettes at kommune også bidrar med midler til for-
prosjektet. 

 

NR 25/11 Eventuelt 
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 30.03.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-4 Dato 31. mars 2011  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1300-1430 

Til stede: Terje Bremset Granmo, Jon P Husby, Jon Hoem 

Forfall: Rita Ottervik, Gunnar Hoff Lysholm 

Referent: Jon Hoem 
 

Saksframlegg, vedlegg og presentasjoner finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å kom-
me direkte til saksdokumentene fra dette møtet i arbeidsutvalget, klikk her. 

 

AU 07/11 Referat/protokoll AU-møte 03.02 2011 og Rådmannsforum 17.03.2011. 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 03.02.2010 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 17.03.2011 tas til etterretning. 

 

AU 08/11 Sak om Trondheimsregionen i de sittende kommunestyrene 

Fra møtet: - Daglig leder gikk gjennom opplegget for saken. Det er tatt opp av rådmannsforum at det er 
lite ønskelig å få saken i kommunestyrene i juni pga stor saksmengde.   

- AU sluttet seg til opplegget og ønsket at saken tas opp i førstkommende møte i Trond-
heimsregionen-regionrådet, da bør de fleste kommunene kunne ta den i maimøtet, det er 
lite ønskelig å få saken tett opp mot valget. 

Vedtak: Saken legges fram i møte 15.04 i Trondheimsregionen-regionrådet, med sikte på at kommu-
nene behandler den raskest mulig.  

 

AU 09/11 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om drøftingen i rådmannsforum.  
- AU la vekt på at det ikke er naturlig å presentere undersøkelsen i plenum når det bare er 

fem kommuner som har deltatt.  
- Det skal gjøres en vurdering av mer felles gjennomføring ved neste anledning. 

Vedtak:  Når Borgerundersøkelsen er gjennomført på landsbasis gjør Trondheimsregionen en politisk 
vurdering av samordnet deltakelse i ny undersøkelse. 

 

AU 10 /11 Realisering av Nye Sveberg, mulig samhandling om utviklingsselskap 

Fra møtet: - Terje Granmo orienterte om prosessen med avklaring av Sveberg. I møte med fylkesman-
nen om ny høring av arealdelen er det gode signaler i forhold til å realisere området. 

- Daglig leder orienterte om drøftingen i rådmannsforum.  
- AU ser utfordringene med kapitalforpliktelser for etablering av store regionale næringsom-

råder. Den tidligere prosessen med felles næringsselskap skal ikke tas opp igjen. AU mener 
at det må innhentes mer kunnskap om hvordan utbyggingsselskap for enkeltområder kan 
etableres. 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=110:mote-arbeidsutvalget-30-mars-2011&catid=32:arbeidsutvalget-moter-2011&Itemid=62
jmj
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Vedtak:  AU ber om at det gjøres en vurdering/utredning av løsninger for etablering av utbyggings-
selskap som beskrevet i vedtatt IKAP-retningslinje 1.6. 

 

AU 11/11 Årsmelding for Trondheimsregionen 2010 

Fra møtet: - AU sluttet seg til forslag til årsmelding. Trondheimsregionen-regionrådet vedtar årsmel-
dingen og den sendes kommunene for å følge som orienteringsvedlegg til kommunestyre-
ne. 

Tilrådning til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregio-
nen 2010, datert 24.03.2011. 

 

AU 12 /11 Orientering om andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 15.04.2011 

Fra møtet - AU ønsker en presentasjon av ”suksesshistorier” med bedrifter som er utviklet ut fra kunn-
skapsmiljøene i møtet. 

- Det gis en presentasjon av statistikk for Trondheimsregionen sammen med informasjon om 
grunnlag/metode for befolkningsprognosene.  

- AU anser det som fornuftig at Trondheimsregionen utarbeider en gjennomgang av felles 
tema i forhold til kommunenes planstrategier – som skal utarbeides i 1. år etter valget. Det 
skal vektlegges å oppnå større tyngde gjennom samlet engasjement i forhold til regionale 
og nasjonale rammebetingelser for utvikling. Opplegg for dette presenteres i Trondheims-
regionen-regionrådet. 

- Daglig leder tar opp med Trondheim kommune om det er aktuelt å formidle noe fra møte 
med storbyene angående enprosentklubbene. 

- AU mener at presentasjon av aktuelle klima/energi-utviklingsprosjekt med vekt på overfø-
ringsverdi til de andre kommunene er ønskelig og at Brøsetprosjektet som nasjonalt pilot-
prosjekt skal inngå. Det bør vurderes om det er andre prosjekt i kommunene som kan ha in-
teresse og overføringsverdi. Dette sjekkes ut med kommunene og orienteringen kan tas i et 
senere møte. 

- AU ber om at signalene fra Fosenkommunene angående rammebetingelser for pendling 
med båt viderebringes til Fylkeskommunen og Miljøpakken. 

- Daglig leder tok opp at rådmannsforum har fastsatt at sekretariatet utarbeider faktagrunn-
lag/generell regional vurdering som grunnlagsmateriale for kommunenes uttalelser til KVU 
for logistikknutepunkt. Det ønskes en orientering om dette i møtet 15.04. 

Vedtak:  Møte 15.04.2011 gjennomføres i henhold til drøftingene i AU. 

 

AU 13/11 Orienteringer: 

Fra møtet - Daglig leder orienterte om at rådmannsforum har besluttet at interkommunalt arbeidsmil-
jøsamarbeid i Trondheimsregionen (IKAST), legges ned i sin nåværende form. 

- Daglig leder gikk kort gjennom arbeidet med ny hjemmeside med nye faner og ”mellom-
side” for hver kommune. Videre at det nå er inngått avtale om innstikk i Adresseavisen og 
Dagens næringsliv om Trondheimsregionen som kunnskapsregion-region. Det er ikke lagt 
opp til særskilte presentasjoner av hver kommune i dette bilaget. Innstikket kommer medio 
juni. 

 

AU 14 /11 Eventuelt 

Fra møtet: Merknader til vedtak i Trondheimsregionen: 
- Terje Granmo tok opp at det er tatt opp i tilknytning med sak om vedtektsendringer at det 

bør åpnes for å legge ved merknader til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet. Vedtaket 
i kommunestyret oversendes daglig leder som gir en vurdering som oversendes AU. 
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 Prosess og behandling av handlingsplan for næringsplanen. 
- Daglig leder orienterte om at det arbeides med et årshjul for prosessen med handlingspro-

gram for næringsplanen og la fram utkast til flytdiagram: Forslaget legger til grunn at hand-
lingsplanen skal fastsettes i 1. kvartal hvert år. Da bør prosessen starte høsten før med inn-
spill fra aktuell komité i kommunen. I forkant kan det gå nyhetsbrev til kommunestyrere-
presentantene. Innspill fra kommunene og rådmannsforum danner utgangspunkt for utar-
beiding av planforslag i sekretariatet med bistand fra FoU-kontaktene. Samtidig fastsetter 
Trondheimsregionen-regionrådet økonomiske rammer og politiske føringer om satsingsom-
råder gjennom Utviklingsplanen, som bør vedtas i 3. kvartal. Handlingsplanen fastsettes av 
næringsrådet som styringsgruppe for næringsplanen. Det orienteres om vedtatt handlings-
plan i kommunene og saken sendes via rådmannsforum til Trondheimsregionen-regionråd-
et til orientering. Trondheimsregionen-regionrådet kan gi næringsrådet signaler i forhold til 
gjennomføringen. Det rapporteres i forhold til både utviklingsplanen og handlingsplanen i 
Trondheimsregionens årsmelding. 

- Handlingsplanen ble presentert i møtet med formannskapene 04.03.2011. Det utarbeides 
nå med et samlet dokument for handlingsplanen. 

- AU ønsker at årshjulet og samlet dokument framlegges i møtet 15.04.2011.  

 Faste ukedager for formannskapsmøtene  i kommunene 
- Daglig leder tok opp at kommunene har spredt sine faste møtedager for formannskapet ut 

over virkedagene unntatt fredag. Resultatet er at fredagene brukes til mange typer møter 
for flere kommuner, noe som fører til flere lite ønskelige kollisjoner på fredagene med 
feks.Trøndelagsrådet, Orkdals- og Værnesregionen. Dersom vi kunne samordne oss om mø-
tedager for formannskapene i Trondheimsregionen til for eksempel på tirsdager og torsda-
ger, ville vi hatt en større fleksibilitet i forhold til møtetidspunkt i rådmannsforum, AU og 
Trondheimsregionen-regionrådet. En eventuell slik samordning vil det være lettest å få til i 
forbindelse med konstitueringen etter valget. 

- AU ber om at dette tas opp til vurdering i Trondheimsregionen-regionrådet.  

Vedlegg: Utkast flytdiagram årshjul for handlingsplan for næringsplanen 
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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 18.05.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-6 Dato 22.05.2011  
 

Sted: Fylkeshuset, møterom Kobberkis 

Tidsrom: 1300-1430 

Til stede: Elin Rognes Solbu, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Oddbjørn Ressem, Erlen Myking, Odd Inge 
Mjøen, Sigmund Knutsen, Børge Beisvåg, Oddgeir Myklebust, Jon Hoem 

Forfall: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Morten Wolden, Olaf Løberg, Grete Metliaas, Knut Dukane, 

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem  
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til mø-
tet, klikk her. 

I leders fravær ledet nestleder Elin Rognes Solbu møtet. 
Odd Inge Mjøen ble ønsket velkommen som ny fylkesrådmann. 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 

RF 23/11 Referat fra møte 17.03.2011 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

RF 24/11 Oppfølging av Trondheimsregionens drøfting om organisert kriminalitet/enprosent-

klubber. 

Fra møtet:  - Kommunene ønsker å delta i arbeidet med regional strategi.  
- Enighet om at aktuell kontaktperson vil være personer som har oversikt over hele kommu-

neorganisasjonen – så kan kontaktpersonen trekke inn andre etter behov. 
- Arbeidsmengde er usikkert, men noen fellesmøter må påregnes – sak skal legges fram i au-

gust. 

Vedtak:  Kommunene oppnevner kontaktpersoner for å utvikle og gjennomføre en regional strategi 
mot organisert kriminalitet. Daglig leder følger opp overfor kommunene. 

 

RF 25/11 Eventuelt samarbeid om skjenkekontroll 

Fra møtet: - Trondheim kommune har i dag ikke kapasitet til å bistå nabokommunene, det vil kreve ut-
videt bemanning. Kommunen er åpen for å vurdere dette under forutsetning av at det ikke 
medfører merutgifter for kommunen.  

- Tidsperspektivet må vurderes. Kommunene har i dag avtaler som eventuelt må avvikles. 
- Det bør nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede mulige modeller. 

Vedtak:  Sekretariatet for Trondheimsregionen sørger for en nærmere avklaring av status i de aktuel-
le kommunene i forhold til omfang og ivaretakelse av skjenkekontroll. Etter dette settes det 
ned en gruppe som vurderer eventuelle aktuelle løsninger. 

 

RF 26/11 Trondheimsregionens oppfølging av KVU-logistikknutepunkt 

Fra møtet: - Oddgeir Myklebust orienterte. KVU-en ble offentliggjort 12.05.11. Grunnlagsdokument med 
faktagrunnlag og regionale vurderinger til bruk for kommunene blir ferdig til 01 .06.2011.  

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2011/RF_2011/RF_110518_Innkalling_b.pdf
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- Malvik og Trondheim har fått innvilget utsatt tidsfrist til 01.09.2011. 
- Det er avklart at Trolla er et alternativ som fortsatt er med i JBVs høringsdokument. 
- Transportarbeid: Brattøra og Trolla kommer best ut, Hell/Muruvik kommer dårligere ut.  
- Det ble tatt opp i hvilken grad Trondheimsregionen skal drøfte havneløsninger dersom det 

blir delt løsning. Det framkom ulike synspunkt i møtet. Spørsmålet vil lett oppfattes som 
svært politisk. På den andre siden har vi administrativt et ansvar for å belyse ulike situasjo-
ner ut fra faglig vurdering. Dette er en vurdering av konsept i forhold til logistikknutepunkt, 
da bør havnespørsmålet i alle konsept belyses, dette er ikke JBVs hovedansvar, da er det 
naturlig at Trondheimsregionen og andre tar den ballen. Temaet bør drøftes i grunnlagsdo-
kumentet, sekretariatet skal legge fram et faglig grunnlag. 

- Det var enighet om at grunnlagsdokumentet ikke skal inneholde anbefalinger.  
- STFK har komitebehandling 06.06.2011, behandling i fylkesting 22.-23.06.2011. Mest fokus 

på hovedspørsmålet om integrert eller delt løsning. Melhus ønsker frist til 10.09.2011, 
kommunestyret er 05.09.2011.  

Vedtak:  Saken tatt til orientering.  

 

RF 27/11 Planstrategi 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte og forløpig notatutkast ble utdelt.  
- Regional planstrategi felles og fylkesvis blir et viktig grunnlag for kommunenes planstrategi-

er. Fylkestingene behandler høringsforslag i juni. Endelig behandling vil trolig bli rundt nytt-
år 2012. Nasjonale forventninger skal foreligge i juli 2011.  

- Grunnlagsdokumentet utarbeides i to etapper, et førsteutkast før nasjonale forventninger 
og vedtak om regional strategi foreligger. 

- Daglig leder ba spesielt om innspill i forhold til om det er regionale tema i forhold til sekto-
renes virksomhet som bør belyses.  

- De tema som ble tatt opp i notatet er mest sentrale, i tillegg er langsiktig investeringsbehov 
et aktuelt tema, ut over dette ble samhandlingsreformen og kriminalitet ble nevnt, men det 
ble anbefalt å konsentrere grunnlagsnotatet på de mest aktuelle temaene som binder regi-
onen sammen.  

Vedtak:  Saken tatt til orientering.  

 

RF 28/11 Sluttbehandling vedtektsendring 

Fra møtet: - STFK skal avklare status. (Etter møtet er det avklart at STFK behandler vedtekten i fylkesut-
valget 06.06.2011, og at dette legges til grunn for sluttbehandling i Trondheimsregionen-
regionrådet 17.06.2011) 

- Det framkom ikke kommentarer til saksfremleggets vurdering av merknadsrett for opposi-
sjonsrepresentanten. 

Vedtak: Vedtektsendring legges fram til sluttbehandling i Trondheimsregionen i samsvar med forslag 
behandlet i kommunene. 

 

RF 29/11 Reiesekonsekvens – andre interesser – vekting.  

Fra møtet: - Daglig leder orienterte, kommentarer til statistikkpresentasjon i siste møte i Trondheimsre-
gionen-regionrådet var utgangspunktet for å ta opp spørsmålet .  

- Saken ble drøftet, det kom ikke fram synspunkter som tilsier endring i metoden for IKAP.  
- Det ble poengtert at det må forutsettes at regionale sektormyndigheter skal ta utgangs-

punkt i at IKAP forutsetter en helhetsvurdering, og at kunnskapsgrunnlaget for reisekonse-
kvens og dyrka mark er viktige utgangspunkt i en slik helhetsvurdering. 

Vedtak:  Saken tatt til orientering. 
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RF 30/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.06.2011  

Fra møtet: - Aktuelle tema som ble foreslått:  
- Status for samarbeid næring – FoU – kommunene, presentasjon av igangsatt prosjekt i 

næringsplanen 
- Status for miljø- og transportpakken 
- Rutestruktur og takstsoner for kollektivtrafikken. 
- Aktuelt fra revidert nasjonalbudsjett? 
- Klima- og miljøprosjekt 

 

RF 31/11 Orienteringer  

Fra møtet Kompetanseheving 1. linje tiltaksapparatet i samarbeid med Entreprenørskapssenteret ved 
NTNU: 
- Børge Beisvåg orienterte om at dette følges opp i to trinn, det ble delt ut infobrosjyre. Vi 

må først ha oversikt over kommuner som vil delta, disse skal melde inn aktuelle deltakere 
- Trinn to blir å skreddersy aktuell modul for vårt behov sammen med entreprenørsenteret. 

Vi vil ha med hele næringslivet inklusive landbruk.  
- Trondheimsregionen ønsker kontaktpersoner i kommunene i forhold til å velge ut aktuelle 

deltakere i hver enkelt kommune.  

 Konklusjon i møtet: Næringsrådgiver/FoU-kontaktene er kommunenes kontaktpersoner.  

 Studenter og forskere  ut i bedrifter: 
- Børge Beisvåg orienterte: HiST avdeling maskin og logistikk gjør nå utplassering i bedrifter i 

regionen til en del av studietilbudet. Dette er et tilbud til bedriftene.  
- Resten av teknologiavdelingen på HiST er avventende i forhold til tilsvarende ordninger. 
- Vi ønsker kontaktpersoner i kommunene i forhold til dette. Studenter kan også kobles mot 

masteroppgaver, praksis og sommerjobber. 

Konklusjon i møtet: Næringsrådgiver/FoU -kontaktene er kommunenes kontaktpersoner.  

Lokale triple helix: 
- Lokalt triple helix er ikke formalisert tilstrekkelig i alle kommunene. Det ble oppfordret til å 

få dette i orden. 

Konklusjon i møtet: Følges opp med kontakt mellom prosjektleder næringsplanen og rådmen-
nene i de kommunene det gjelder. 

 Faste ukedager for formannskapene: 
- Daglig leder orienterte om at brev er utsendt og oppfordret til at dette følges opp. 

 Status hjemmeside/markedsføringstiltak: 
- Sircon er engasjert for revisjon av hjemmesiden. Arbeidet er godt i gang i samsvar med info 

gitt i Trondheimsregionen-regionrådets møte i Skaun.  
- Avisbilaget er også i rute, usikkert om det blir annonsegrunnlag for 20 eller 24 sider. Alle 

bærende artikler er klar, vi legger mye vekt på omslaget – baksiden skal ikke ha annonse. 

 Sveberg 
- Det avholdes møte mellom administrasjonene i Malvik (Malvik næringsutvikling) og Trond-

heim kommuner i uke 21 med sikte på å avklare rammer for mulig felles utviklingsselskap 
for Sveberg. Dette er en oppstart, øvrige kommuner vil bli orientert i fortsettelsen. 

 Sak om Trondheimsregionen i kommunestyrene 

- Det ble konstatert at alle kommunene til stede på møtet er i rute med denne saken. 
 

RF 32/11 Eventuelt 

Fra møtet:  Det ble ikke meldt saker til eventuelt.  



STOFFLISTE TIL TRONDHEIMSREGIONENS INNSTIKK I DN OG ADRESSEAVISEN 20. JUNI 
 
Side 2 og 3:  
* ”Derfor kjøpte Kina Elkem”.  
Sak om Elkem Thamshavns energigjenvinning og samarbeid med SINTEF. 
* Leder (Trond Giske). 
*”FoU-miljøet forandret Norge” . 
Kort sak. Eksempler på hva trøndersk forskning har skapt, og hva det forskes på i dag 
 
Side 4: 
* ”Berger hørselen til US Marines”. 
Om selskapet Nacre, og litt om Viking Ventures investeringer. 
* ”Det finnes kapital.” 
Kort sak om finansieringskilder for nye teknologibedrifter/- og ideer – hvis vi har plass. 
 
Side 8 og 9: 
*”Hele Norges gründerpappa – han lager vinnere” 
Om professor Einar Johan Aas ved NTNU 
* ”Verdens beste utdanning” 
Undersak til Aas-intervjuet – eventyret Atmel som case. 
 
Side 10 og 11: 
* ”Jakt på IQ, stedsans og hukommelse – verdens fremste hjerneforskere i Trondheim” 
Reportasje på laboratoriet hos hjerneforskerparet Moser. 
* Plass til notiser i loft. Vi velger ut til slutt. 
 
Side 12 og 13: 
* ”NTNU-baby lar Dagros drive bussen” 
Om MemfoAct, reportasje med Gøril Forbord og Håvard Fjeldvær. 
* ”Har gjort 60 påfunn til butikk.” 
Undersak: Om TTO ved NTNU, knyttet til MemfoAct.  
* Liste over 31 nye selskaper sprunget ut av NTNU siden 2004. 
 
Side 16: 
* ”Leter gull verden rundt”. 
Om selskapet Devico på Melhus. 
 
Side 17: 
* ”Leiv Eiriksson – åpner dørene til verden.” 
Om Leiv Eiriksson Nyskapings arbeid for å internasjonalisere små og mellomstore bedrifter.  
 
Side 20: 
* ”Petter Smart fra Iran”. 
Om seriegründeren Reza Hezari og hans bruk av FoU-miljøene. 
 
Side 22: 
* ”Tre av 30 000 studenter i landets beste studieby”. 
Om trivselsundersøkelse og intervju med tre studenter. 
 
Side 24: 
* ”Seks ideer verdt 10,6 milliarder”. 
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Om salg av seks selskaper med utspring i FoU-miljlene. 
* Presentasjon av Trondheimsregionen. 
Vi har en del småstoff som ikke er plassert. Har også saker om Aptomar og Glen Dimplex Nordic som 
kan få plass dersom ei planlagt annonseside ikke blir solgt. 
 
Ifølge sideplanen er det annonser fra: 
HiST, Trondheim lufthavn, NTNU, Sparebank1, Reinertsen, Verdande, NTNU samfunnsforskning, 
Britannia Hotell, VRI Trøndelag, Trondheim Havn, Marintek, NCEI, Nordic Semi Conductor, LEN (Leiv 
Eiriksson), Støren Treindustri, BI, Melhus Næringsareal, Inrigo, Malvik Energi. 
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