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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 28.09.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-7 Dato:21. september 2011  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 0900-1100. 

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

 

Orienteringsvedlegg:  

 Vedlegg 1: Saksliste næringsrådet 08.09.2011 

 

AU 22/11 Referat/protokoll AU-møte 08.06. 2011 og Rådmannsforum 15.09.2011. 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 08.06.2011 

Vedlegg 3: Referat/protokoll Rådmannsforum 15.09.2011 

Forslag til vedtak:  

Referat/protokoll Arbeidsutvalget 08.06.2010 godkjennes. 

Referat/protokoll Rådmannsforum 15.09.2011 tas til etterretning. 

 

AU 23/11 Valgkomité for leder, nestleder og AU 

Sak: - Viser til vedtak i TR sak 22/11: 

Sittende AU får fullmakt til å nedsette valgkomité blant de nyvalgte ordførerne etter valget. 

Valgkomiteen innstiller til Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.10.2011. 

 Jf. vedtektens § 4, 3. ledd: ”Leder og nestleder i Trondheimsregionen-regionrådet velges for 

valgperioden blant ordførerne” og vedtektens § 3. ledd: ”Trondheimsregionen-regionrådet vel-

ger arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og inntil to øvrige ordførere fra medlemmene”. 

Forslag til vedtak: 

Som valgkomité for leder, nestleder og AU i Trondheimsregionen nedsettes: …  

 

AU 24/11 Profilering/markedsføring/omdømme for Trondheimsregionen  

Sak:  Både fra rådmannsforum og politisk er det signalisert behov for en økt systematisk satsing på 

profilering/markedsføring av Trondheimsregionen, rettet mot målgruppene. Det aller viktigste 

er godt omdømme og kjennskap til Trondheimsregionen fra eksterne: Næringsliv, studenter, etc. 

Også interne, og spesielt de nye politiske representantene, er en viktig målgruppe. Før somme-

ren ble det innhentet tilbud på bistand til et prosjekt fra fire tilbydere, jf sak AU 18/11. Jeg tilrår 

at prosjektet startes opp nå raskest mulig etter valget.  

 Utgangspunkt for tilbudene, med vinkling på konkrete markedsføringstiltak: 

 Mål i forhold til Profilering/kommunikasjon: Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og 

hensyntatt gjennom å framstå utad og innad som et dynamisk samarbeid for å skape positiv ut-

vikling i regionen. Fokus skal være strategisk næringsutvikling ut fra regionens store fortrinn, 

attraktivitet, arealutvikling og å styrke regionens totale rammebetingelser for utvikling. 

 Vi ønsker: 

- Et forprosjekt som fundament for kommunikasjonen som grunnlag for aktiviteter, idenitets-

bygging og løpende kommunikasjon  

- Prosjektet skal informere og engasjere nye og gamle politikere 

- En langsiktig vedvarende profilering mot eksterne målgrupper – som skal identifiseres 
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- Skisse til løpende rammeavtale for videre prosjektutvikling/løpende rådgiving. 

 Jeg vektlegger at vi skal gjennomføre prosjektet med mest mulig bruk av eksisterende arenaer i 

Trondheimsregionen, vi må ha respekt for de ulike parters ressursbruk. Bruk av questback bør 

være en aktuell metodikk for mye av kartleggingen. Samtidig skal prosjektet øke kunnskapen og 

mobiliserer bevisstheten om Trondheimsregionens virksomhet for alle involverte.  

 Jeg ønsker at vi gjennom prosjektet skal komme fram til en kommunikasjonsplattform, med ty-

deliggjøring av kjernebudskap, basert på analyse av hvordan vi ønsker å framstå. Dette krever 

en kartlegging av hvordan vi i dag blir oppfattet i ulike miljøer. Samtidig blir det viktig at vi får 

en analyse og identifisering av de aktuelle interessegruppene og at det konkretiseres arenaer og 

kanaler for å nå disse. Dette innebærer at leveransen skal inneholde en handlingsplan med anbe-

falinger om definerte tidfestede aktiviteter som skal gjennomføres. 

 Jeg vil orientere nærmere om de aktuelle tilbudene i møtet, og ber om tilslutning til at prosjektet 

igangsettes. Jeg mener at dette er fullt ut i samsvar med vedtatt utviklingsplan. Det bør legges 

opp til en presentasjon og medvirkning i Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.10.2011. 

Jeg vektlegger at vi nå kommer raskt i gang. Se også sak, AU 26/11.   

Forslag til vedtak: 

I henhold til utviklingsplanen gir AU tilslutning til gjennomføring av prosjekt for omdøm-

me/profilering/markedsføring, som beskrevet i saksfremlegget. 

 

AU 25/11 Operative ressurser ut i kommunene: Forskere og studenter ut i bedrift – internasjo-

nal prosjektkoordinator – ungt entreprenørskap i skolen. 

Sak:  Næringsrådet har drøftet og stilt seg positiv til et opplegg hvor relevante forskere fra FoU-

miljøene kjøpes fri av Trondheimsregionen for å ha kontordager ute i kommunene, med direkte 

kontaktflate mot aktuelle bedrifter. Tilsvarende at studenter kobles på slik aktivitet. På denne 

måten vil bedrifter og kommunene få en ressurs tilgjengelig som inspirator og døråpner uten at 

taksameteret begynner å gå.  

 Samtidig har vi hatt drøftinger med leder og trainee fra Trøndelags Europakontor og innhentet 

erfaringer fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om prosjekt med internasjonal prosjektkoordina-

tor. Europakontoret har nå større engasjement mot næringsutviklingsprosjekt. Ut fra dette ser vi 

positive muligheter dersom Trondheimsregionen etablere en internasjonal prosjektkoordinator, 

med fokus på næringsprosjekt, men også med kompetanse mot ungdom, kultur og opplæring. 

Hovedhensikten er å inspirere og gi bistand i forhold til å søke på internasjonal prosjektstøtte. I 

Nord-Trøndelag overgår innhentet prosjektstøtte kostnadene med prosjektkoordinatoren. 

 I siste møte i Trondheimsregionen-regionrådet, var vi enig om å følge opp entreprenørskap i 

skolen i kommende møte. Organisasjonen Ungt Entreprenørskap (UE) deltok i siste møte i næ-

ringsrådet. Daglig leder har etter dette drøftet med UE om det kan være en aktuell prøveording 

at Trondheimsregionen inngår en fellesavtale for Trondheimsregionen (alle kommunene), med 

dedikert personer(er) for Trondheimsregionen. Jeg mener at dette vil ha positiv kontaktflate med 

de to satsingene over, internasjonalt i forhold til ungdom og utdanning, og mot innovasjon i 

næringslivet. Jeg har svært positiv tilbakemelding fra UE angående en slik fellesavtale og vi 

forbereder et utkast. Saken er også drøftet i rådmannsforum, som også er positiv. Der var det 

enighet om at kommunene må forplikte seg gjennom egenandel, jeg skisserer et opplegg over to 

år med 1/3 som kommunal egenandel og 2/3 fra Trondheimsregionen. 

 Sekretariatet velger å se disse tre satsingene i sammenheng.  Det dreier seg for alle tre å utløse 

operative ressurser: Kompetanse som vi forutsetter skal komme ut i kommunene og være til-

gjengelig – og ikke minst bidra til å trykke på for at ting skal skje. Jeg ser på en måte konturene 

av et ”ambulerende og kontorløst innovasjonssenter” som stilles til kommunenes disposisjon. 

 Vi har klare føringer allerede gjennom vedtatt næringsplan og drøftinger i næringsforum for å 

gjennomføre mye av dette, jeg ønsker likevel på fritt grunnlag en drøfting i AU i forhold til 

hvordan dette kan tas i mot og følges opp i kommunene. 

 I siste møte i Trondheimsregionen-regionrådet ble det anmodet om at også skoleledere innkalles 

til en presentasjon av UE. Jeg foreslår primært egne møter i UE-regi for å ivareta dette. 
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Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. Ungt entreprenørskap presenteres i Trondheimsregionen-regionrådets 

møte 21.10.2011. 

 

AU 26/11 Drøfting - Introduksjon til de nye kommunestyrerepresentantene. 

Sak De nye kommunestyrene/bystyret/fylkestinget er viktige målgrupper i forhold til kunnskap og 

forståelse vedrørende Trondheimsregionens aktiviteter, jf sak AU 24/11. Regionalt samarbeid 

bør også være tema i politikeropplæringen, men jeg antar at det ikke er rom for å gå vesentlig i 

dybden. Derfor mener jeg at det bør gis tilbud om oppdaterte presentasjoner av IKAP og 

næringsplanen i kommunestyrene relativt snart, gjerne samkjørt med arbeidet med omdømme-

prosjektet. Næringsrådet har tatt opp at en slik presentasjon av næringsplanen i de nye politiske 

organene er ønskelig.  

 Rådmannsforum tok opp om det alternativt kan avholdes et felles møte for alle kommunestyre-

ne. Dette blir et møte med 350 inviterte pluss fylkeskommunen. Jeg er vel i utgangspunktet også 

her mest stemt på å bruke eksisterende møter. Jeg ønsker AUs vurdering.  

 Til orientering: På bakgrunn av rådmannsforums drøfting vil det uansett utarbeides en powerpo-

int og 4-sider trykksak A4 med presentasjon av Trondheimsregionen – både for generell bruk 

for kommunene og for politikeropplæringen. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

  

AU 27/11 Kollektivtrafikk til Fosen 

Sak: I drøftingen om samferdselspolitisk dokument i sak TR 15/11 ble det tatt opp fra Rissa kommu-

ne at det er ønskelig med bedre bussforbindelse til Flakk. Som tilsvar ble det pekt på at Hurtig-

båten og ny overgang fra Brattøra vil endre situasjonen vesentlig og bli en meget bra løsning. 

Terje Granmo signaliserte at dette følges opp i AU. Jeg foreslår at vi tilrettelegger en sekvens 

om kollektivtilbudet til Fosen i det kommende møtet (i Leksvik): En presentasjon av utbygging-

en på Brattøra og en gjennomgang fra STFK/AtB om hurtigbåtsatsingen. Dette også har betyd-

ning i forhold til ev uttalelse om kampflybase på Ørland, sak AU 29/11. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

AU 28/11 Oppfølging av samferdselspolitisk fundament – henstilling om tilrettelegging for kol-

lektivtrafikk 

Sak: I drøftingen om samferdselspolitisk dokument i sak TR 15/11 ble det tatt opp at hovedfokuset 

på kollektivtrafikk er bra, og at vi burde tatt inn noe om at kommunene også kan bidra aktivt i 

forhold til dette. Leder signaliserte at vi følger opp dette i AU, primært som en henstilling til 

kommunene.  

 Jeg vil forslår at vi utarbeider et samlet presentasjonsdokument (papir og nett) med samferd-

selspolitisk fundament. Her kan vi underbygge de enkelte punktene nærmere, med bearbeidet 

layout og kart, bilder etc. I dette dokumentet kan vi også ta opp og tydeliggjøre kommunenes 

ansvar for oppfølging av kollektivtrafikk. 

Forslag til vedtak: 

Kommunenes vektlegging av kollektivtrafikk følges opp i videre presentasjonsmateriale for sam-

ferdselspolitisk fundament. 
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AU 29/11 Medvirkning fra Trondheimsregionen til kampflybase på Ørland 

Sak Fylkesrådmannen har tatt opp i næringsrådet at det jobbes systematisk med påvirkning i denne 

saken. Jeg har drøftet med Mjøen om det er aktuelt med en støtteerklæring fra Trondheimsregi-

onen, og tidsrammen for et eventuelt slikt engasjement. Det tilrås ut fra dette at det utformes en 

uttalelse fra Trondheimsregionen. Vektlegging vil være Trondheimsregionens nærhet til Ørland 

flystasjon, både i forhold til bosetting/pendling og annen tjenesteyting/kultur etc. 

Forslag til vedtak: 

Sekretariatet utarbeider forslag til uttalelse angående etablering av kampflybase på Ørland i 

samråd med fylkeskommunen. Uttalelsen legges ved innkalling til møte 21.10.2011.  

 

AU 30/11 Utviklingsplan 2012-15 

Sak I følge årshjulet for planer skal Trondheimsregionen vedta utviklingsplan i 3. kvartal som 

grunnlag for rullering av handlingsdelen i næringsplanen. Rådmannsforum mener at rullering av 

handlingsdelen i dette valgåret bør avventes til 2012. 

 Jeg anser at rulleringen av utviklingsplanen i stor grad gir seg selv ut fra at alle kommunene før 

sommeren behandlet sak om evaluering av Trondheimsregionen og gjorde likelydende vedtak, 

med klare føringer i forhold til å videreføre utviklingsplanen. Her er det også fastsatt i at nivået 

på tilskudd fra kommunene skal holdes på samme nivå framover. 

 Utviklingsplan 2012-15 utarbeides i henhold til dette. Etablert arbeidsgruppe bidrar i arbeidet. 

Dersom vi skal legge utviklingsplanen fram i førstkommende møte, kan utviklingsplanen over-

sendes AU til gjennomsyn/kommentar før den legges fram.  

Forslag til vedtak: 

Utviklingsplan 2012-15 utarbeides i henhold til forutsetningene i saksframlegget. 

 

AU 31/11 Aktuelle saker i Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.10.2011 -  ut over de som 

er lagt fram i dette møtet:  

Sak: Møtet skal holdes i Leksvik. Kommunen foreslår LIV-bygget ved Vannvikan som (næringsha-

ge). Hurtigbåt har avgang fra Trondheim kl 0825 med ankomst 0850, avganger fra Vannvikan 

1300 og 1530. Noen vil uansett ta ferge/bil. Fra Flakk er det ferge 0830, total reisetid er vel ca 

40 minutt. Retur fra Rørvik er 1510 og 1530. Jeg ser for meg ut fra disse rutetidene at vi har en 

tidsramme ca 0930-1430. Ut fra dette må vi prioritere saker. Jeg ser det som maksimalt at vi kan 

få med de seks første punktene under. 

 1. Erfaringer fra Leksvik om MC-klubbetablering:  
Det ble gitt en god presentasjon av dette i rådmannsforum. Dette er aktuelt også i Trondheims-

regionen-regionrådet. 

 2. Impelloanalysen for Trondheimsregionen: 

Impello har levert registreringene av teknologiske bedrifter utenfor Trondheimsregionen 2005-

2009. Se aktuelt på hjemmesiden. At det er en så stor andel av slike bedrifter i randkommunene 

bør være interessant for Trondheimsregionen-regionrådet. Jeg antar at samlet oversikt for 2010 

(Trondheim og Trondheimsregionen) også vil foreligge og kunne kommenteres i møtet. 

 3. Orientering om regionale forskningsfond: 

Fylkeskommunen ønsker å presentere mulighetene i de regionale forskningsfondene. Dette skal 

gjøres i alle regionråd. 

 4. Orientering om handlingsplan Strategisk næringsplan: 
Vi har som fast post en orientering om status for næringsplanen. Saken settes i møtet sammen 

med saken om operative ressurser i kommunen/UE.  

 5. Introduksjon av ny fylkesrådmann: 
AU forespurte Odd-Inge Mjøen om en slik introduksjon før siste møte i Trondheimsregionen, 

han var da forhindret fra å delta, men gjør det gjerne i dette møtet. 

http://www.trondheimsregionen.no/component/content/article/9/234
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 6. AtB vil kjøre ny anbudsrunde for regional busstransport. 
Vi bør orientere kommunene om dette. 

 7. Ola Borten Moe angående kraftsituasjonen:  
AU forespurte energiministeren om å delta i siste møte, men vi fikk det ikke til. Dette er jo fort-

satt et aktuelt tema. Jeg har ikke tatt ny kontakt, ut fra at jeg er usikker på tidsmulighetene i det-

te møtet. 

 8. KVU Logistikknutepunkt– oppsummering av status for høringene: 
Sekretariatet går nå gjennom høringsuttalelsene med sikte på en samlet status, er usikker på om 

det er tjenelig å presentere dette i Trondheimsregionen-regionrådet. Det vil ikke foreligge noe 

nytt angående de eksterne konsulentenes arbeid, men det er mulig at JBV her gjennomgått alle 

merknader og kan orientere om dette.  

 9. Utfordringer for beredskap i kommunene som følge av klimaendringene: 
Rådmannsforum har signalisert at dette bør være et aktuelt tema. Jeg anser det som aktuelt at 

dette tas i et senere møte. 

 

AU 32/11 Orienteringer 

Saker: - FoU-strategi for Trøndelag: Sekretariatet utarbeider grunnlagsdokument, brukes både av 

kommunene, FoU-institusjonene og næringslivet. Høringsfrist er 15. november. 

- Uttalelse, fylkeskommunale planstrategier: Rådmannsforum har sluttet seg til at det utar-

beides felles uttalelse fra Trondheimsregionen som legges fram for vedtak i desembermøtet i 

Trondheimsregionen-regionrådet – etter gjennomgang og ev supplering i kommunene. 

- IKAP-stilling: Eneste kvalifiserte søker tok ikke stillingen, må lyses ut på nytt.  

- Regional transportplan, KVU E6 Trondheim-Steinkjer og KVU Melhus-Oppland gren-

se: Jeg har så langt ikke forberedt at Trondheimsregionen gir egen uttalelse til disse. 

- Nyhetsfeed på hjemmesiden: Har forhandlet med to nyhetsbyrå angående opplegg for 

Trondheimsregionen med relevant nyhetsfangst. Denne kan legges som en ”rullende nyhets-

oversikt” (siste fra web-media) på Trondheimsregionens hjemmeside. Vi får en løsning 

nærmest kostnadsfritt innenfor Trondheim kommunes gjeldende avtaler.   

- Strategiplan mot organisert kriminalitet: Rådmannsforum ønsker at denne presenteres i 

kommunestyrene når den foreligger. 

 

 

AU 33/10 Eventuelt 

 

 

 

 

Jon Hoem 
Daglig leder Trondheimsregionen  



 

Næringsråd 25.05.11 
 

 
 

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 07.09.2011 
Saksbehandler: Børge Beisvåg Referanse: XXX Dato 29.08.2011  
 

Sted: Næringsforeningen i Trondheim, 5. etg Næringslivets hus, Dronnings gt 12 

Tidsrom: 07.09.2011, kl 12.00 – 15.00 

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

Invitert til bestemte saker: Bjørnar Reitan fra Impello; Anne Marit Igelsrud fra Ungt Entreprenørskap Trønde-
lag 

 

 
Det vil bli servert lunch ved møtets begynnelse. 
 

NR 26/11 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedlegg 1: Referat fra møtet 25.05.11 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 

 

NR 27/11  Presentasjon av Impelloanalysen for Trondheimsregionen 

 
Sak: Bjørnar Reitan presenterer resultatene av Impelloanalysen for Trondheimsregionen. 
  
Forslag til vedtak: 
 
 Saken tas til orientering. 
 

 NR 28/11 Entreprenørskapstilbud i kommunene 

Sak: Gjennom SNP er det vedtatt at alle kommuner skal få opp et tilbud innen entreprenørskap for 
sine elever, men dette er fremdeles mangelfullt ved mange skoler. Tiltak bør iverksettes for å 
få fortgang i etablering av slike tilbud. Anne Marit Igelsrud fra Ungt Entreprenørskap Trøndelag 
er invitert for å fortelle litt om status for UEs aktivitet i Trondheimsregionen. 

 
Forslag til vedtak: 
 
 Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
 
 
 



 

Næringsråd 25.05.11 
 

NR 29/11  Status handlingsplan 2011 

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

  

NR 30/11 Høring FoU strategi for Trøndelag - Samordning av innspill? 

Sak: Utkast til FoU strategi for Trøndelag er ute på høring med frist 15. nov. Burde Næringsrådet ta 
initiativ til å få koordinert innspill fra aktører i Trondheimsregionen?  Næringsrådet og Trond-
heimsregionen bør uansett komme med innspill. 

 
Vedlegg 2: Utkast til FoU strategi for Trøndelag, samt oversendelsesbrev 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Næringsrådet ønsker å bidra til å få koordinert innspill til foreslått FoU strategi for Trøndelag 
fra sentrale aktører i Trondheimsregionen. 

 

NR 31/11 Resultatindikatorer delmål SNP 

Sak: I henhold til SNP skal det utvikles en database for måling av de viktigste indikatorene/ para-
metrene for næringsutvikling. Det ønskes innspill fra Næringsrådet på hvor omfattende en slik 
database bør være. Under fremkommer de indikatorer som tidligere er foreslått pr delmål, 
samt noen nye i parantes. 

 Overordnet mål 

 Sysselsettingsvekst, inntekt pr skatteyter, andel regnskapspliktige foretak med 

positivt resultat, (økning andel BNP) 

 Best på å utvikle og starte bedrifter basert på FoU 

 Antall spin-off selskaper fra FoU (inkl antall lisenser og patenter?), antall virk-

somheter som har prosjektsamarbeid med FoU institusjonene, (Impelloanaly-

sen) 

 Best på triple-helix samarbeid 

 Samarbeid etablert 

 Næringsfremmende politikere 

 Andel næringslivsledere som er fornøyd med egne politikeres innsats for 

næringsutvikling, møter med næringsliv og kommunestyrerepresentanter med 

næringslivsbakgrunn 

 Lettest å starte og utvikle bedrift 

 Andelen næringslivsledere i storbyregionene i Norge som sier seg enig i at det 

i deres region er få hindringer for å starte en bedrift  

 Kunnskapsnav  

 Kunnskapsnav valgt, strategi og handlingsplan lagt for å utvikle disse  

 Mest attraktive storbyregion 

 Omdømmebarometeret (gjennomføres annenhvert  år) 

Forslag til vedtak: 
 
 Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 



 

Næringsråd 25.05.11 
 

NR 32/11 Prosess for rullering av handlingsplan 

Sak: I løpet av høsten skal det lages en handlingsplan for 2012 som skal fremlegges for Trondheims-
regionrådet. Næringsrådet bør legge opp til en bred innspillsprosess før endelig handlingsplan 
legges. Jon Hoem orienterer om mulig prosess. 

 
Forslag til vedtak: 
 
 Næringsrådet gir sin tilslutning til foreslått prosess for rullering av handlingsplan. 

 

NR 33/11 Styrking av lokale næringsforeninger 

Sak: Å få til et reelt triple helix samarbeid lokalt forutsetter at en har en aktiv næringsforening med 
operative ressurser. Stjørdal og Trondheim har aktive foreninger. Malvik og Melhus har valgt å 
bli en del av NiT, med egne fagråd, Malvikrådet og NiT Melhus, for å få effekt av å ha en større 
forening å spille på. Skaun har for tiden ingen næringsforening, mens de øvrige har foreninger 
uten operative ressurser. Arbeidet her utføres av styremedlemmene. De regioner vi ofte sam-
menliger oss med har etablert egne regionale næringsforeninger med underavdelinger lokalt. 
Er dette en modell Trondheimsregionen bør se nærmere på eller er det andre tiltak som kan 
gjøres for å få opp aktive næringsforeninger lokalt?  

 
Forslag til vedtak: 
 

 Det igangsettes et arbeid for å utrede en modell for hvordan få opp aktive lokale næringsfore-
ninger. 

 

NR 34/11 Eventuelt 
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 08.06.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-4 Dato 09. juni 2011  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1200-1400 

Til stede: Rita Ottervik, Gunnar Hoff Lysholm, Jon Hoem 

Forfall: Terje Bremset Granmo, Jon P Husby 

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.  

 

 Nestleder Rita Ottervik ledet møtet i leders fravær. 
 Ingen merknader til innkallingen. 

 

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

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 30.03.2010 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 18.05.201 tas til etterretning. 

 

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

mot NTP 2014-23 

Fra møtet - AU sluttet seg til at det framlegges fundament for videre samhandling i Trondheimsregio-
nen mot NTP 2014-23 for vedtak i Trondheimsregionens møte 17.06.2011.  

- Daglig leder påpekte at utgangspunktet er at Trondheimsregionen skal styrkes gjennom re-
gionforstørring. Dette forutsetter en godt utbygd og attraktiv kollektivtrafikk, og IKAP leg-
ger til rette for at flere kan benytte kollektive reisemidler. Samtidig har vi et næringsliv som 
er avhengig av gode kommunikasjoner med bil, bane og båt, både regionalt og nasjo-
nalt/internasjonalt.  

- Utkast til fundament ble gjennomgått punktvis, AU legger fram følgende forslag for Trond-
heimsregionen-regionrådet: 
o Et hovedkrav fra Trondheimsregionen til NTP 2014-23 er at nødvendig statlig medfi-

nansiering av E6-sør Tonstad- Jaktøyen skal inn i første 4-årsperiode i NTP 2014-23.  
o Realisering av nytt logistikknutepunkt for godstransport i Trondheimsregionen skal 

inn i NTP 2014-23. Det skal etableres gode løsninger som ivaretar godstransport både 
på bane, båt og bil. 

o Miljøpakken for Trondheim er viktig for hele Trondheimsregionen ved at kollektivtra-
fikken får prioritet og rask fremføring inn til/gjennom byen. Takstpolitikken for kol-
lektivtrafikk og rutestruktur skal videreutvikles for å gjøre regionale reiser mer attrak-
tive. 

o Hurtigbåtsambandet fra Fosen er en del av det regionale kollektivtrafikktilbudet i 
Trondheimsregionen og skal prioriteres. 

o Trønderbanen videreutvikles gjennom elektrifisering til Steinkjer. Det skal siktes mot 
kvartersfrekvens på strekningen Trondheim-Stjørdal gjennom dobbeltsporsutvikling. 
Frekvens for regionale tog mot sør skal også forbedres. Det skal arbeides for reise-
tidsforkortelse Trondheim-Steinkjer ned mot en time.  

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2011/AU_2011/AU_110508_Innkalling_c.pdf
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o Strekningen Trondheim-Oslo skal være første høyhastighetsbane i Norge, uansett 
hvilket konsept som velges. 

o Meråkerbanen må rustes opp og elektrifiseres for gods- og persontrafikk fra øst. 
o Satsingen i Trondheimsregionen krever gode internasjonale flyforbindelser.  
o E6 Jaktøyen-Oppland grense og rv3 er hovedårene til Østlandet/Europa og må styr-

kes gjennom prioritering av ny E6 gjennom Melhus/realisering av ”Trondheimsvegen-
prosjektet”.  

o E-39 Orkanger-Gjølme må realiseres for å oppnå sammenhengende vegstandard fra 
Trondheimsregionen mot vest. 

o Fv 704 til Klæbu er et viktig prosjekt for Trondheimsregionen som utløser store 
næringsarealer med lav arealkonfliktgrad. 

Vedtak: AU ber om at det framlegges sak om samferdselspolitisk fundament for arbeid inn mot NVP 
2014-23 i Trondheimsregionen-regionrådet i henhold til drøftingen i møtet. 

 

AU 17/11 Sluttbehandling vedtektsendring 

Fra møtet: - Daglig leder tok opp forslag fra Malvik om merknadsrett for opposisjonsrepresentanten.  
- AU sluttet seg til argumentasjonen i saksfremlegget og påpekte i tillegg at de valgte opposi-

sjonsrepresentantene ikke nødvendigvis representerer alle deler av opposisjonen. Det ble 
framhevet at referatføringen gjør at synspunkter som framkommer i møtene blir ivaretatt. 

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

 Dagens praksis med referatføring ivaretar at synspunkter i drøftingene framkommer. Denne 
ordningen videreføres. 

 

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

virkning 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om arbeidet med hjemmesiden og presenterte foreløpig utskrift av 
avisbilaget.  

- AU ønsker gjerne at avisbilaget deles ut i møtet 17.06.2011 
- Daglig leder orienterte om forespørsel fra et utvalg leverandører om å utvikle et fundament 

for kommunikasjon/profilering. Tilbudene forelå først like før AU-møtet, og er ikke syste-
matisk gjennomgått. Det var enighet om at sekretariatet utarbeider en sammenfatning av 
tilbudene med en vurdering av videre satsing som oversendes AU. 

Vedtak: AU tar orientering om oppfølging av profilering/kommunikasjon til etterretning. 

 

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

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at forutsetningen for å legge møtet i Leksvik har falt ut, i hen-
hold til møtesyklus arrangerer Orkdal møtet 17.06.2011. Leksvik er aktuell for neste møte. 

- Tidsramme settes til 0900-1500, det er ikke sikkert at vi bruker hele tida. 
- KVU E6 Melhus-Oppland grense: Tas med i møte 17.06.2011 
- Hurtigbåt Trondheim-Vannvikan: Avventes til senere møte. 
- SØT-samarbeidet, Green highway: Tas med i møtet 17.06.2011 Green highway er det mest 

aktuelle temaet, ta gjerne med en gjennomgang av status for ladepunkter i hele regionen.   
- Statistikkgrunnlag og prognoser for Trondheimsregionen: Fortsettelse fra siste møte tas i 

møtet 17.06.2011. Merk at det også foreligger meget positiv statistikk for utviklingen i ar-
beidsplasser i Trondheim, bør sees på for hele regionen.  

- Aktuelle klima/energi-utviklingsprosjekt: Avventes.  
- Kollektivtrafikken: Rutestruktur/takstsoner: Avventes 
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- AU foreslo å invitere TTO-direktør Karl Klingsheim til en orientering i Trondheimsregionen. 
Daglig leder har sjekket i etterkant av møtet at han ikke har anledning denne dagen, men 
gjerne ved en senere anledning. 

- AU foreslo at Olje- og energiminister Ola Borten Moe inviteres til møtet for å orientere om 
framdriften i løsning av Midt-Norges energibehov. Det tas kontakt om dette. 

- Ove Snuruås har en presentasjon om næringsutvikling, kan være naturlig å ta denne når vi 
er i Orkdal. 

- Ny fylkesrådmann Odd Inge Mjøen kan få mulighet til å orientere i møtet om han ønsker 
det. det er avklart i ettertid at han er bortreist denne dagen. 

- AU ber om at det tas opp som sak at sittende AU i møte 28.09.2011 får fullmakt til å ned-
sette valgkomite for leder, nestleder og AU-representanter blant de nyvalgte ordførerne. 
Forslag legges fram i konstituerende møte i Trondheimsregionen-regionrådet 21.10.2011. 

 

AU 20/11 Orienteringer 

Fra møtet: Daglig leder orienterte om status i følgende saker: Organisert kriminalitet, samarbeid om 
skjenkekontroll, faste ukedager for formannskapene, organisering Nye Sveberg, Triple helix i 
kommunene Melhus, Midtre-Gauldal og Klæbu. 

 

AU 21/10 Eventuelt 

Fra møtet: - Næringsplanen: AU vektlegger god informasjon mellom politisk nivå og næringsrådet. Øns-
ker en nærmere orientering om resultater i arbeidet med næringsplanen i neste møte. 

- Energi/klima-arbeidet i kommunene: AU tok opp at det kan tas opp i rådmannsforum om 
det er aktuelt med samordning av innsats i forhold til energi og klima i kommunene, herun-
der at spisskompetanse hos de ulike kommunene kan utnyttes regionalt. 

- Møtetidspunkt neste møte i AU: Klokkeslett 28.09 endres til 0900-1100. 
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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 15.09.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-8 Dato 20. september 2011  
 

Sted: Fylkeshuset, møterom Kobberkis 

Tidsrom: 1300-1600 

Til stede: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Ove 
Snuruås, Knut Dukane, Magne Isaksen, Erlen Myking, Odd Inge Mjøen, Sigmund Knutsen, Bør-
ge Beisvåg, Oddgeir Myklebust, Jon Hoem 

Forfall:  

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem  
 

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

Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 

RF 33/11 Referat fra møte 18.05.2011 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

RF 34/11 Organisert kriminalitet - oppfølging 

Fra møtet Erlen Myking orienterte om erfaringene fra Leksvik, sakene fra Trondheimsregionen ga et godt 
utgangspunkt for å handle raskt.  

- To hensyn: Forhindre salg til Mongols og finne varige virkemidler for framtiden.  
- Nært samarbeid med politiet er avgjørende betydning.  
- Erfaringer: Maksimalt press på selger/huseier/megler, informasjon til innbyggerne om 1%-

miljøet, bred politisk forankring, veileder fra politidirektoratet er nyttig. 
Even Ytterhus orienterte om Trondheim kommunes prosjekt: 
- Det er store bevegelser i miljøet nå, flere klubber prøver å etablere seg i Midt-Norge.  
- Trondheim kommune utarbeider strategiplan om beredskap mot rekruttering til organisert 

kriminalitet, denne ønsker vi Trondheimsregionen skal slutte seg til. I tillegg utarbeides til-
taksplan ut fra Trondheim kommunes utgangspunkt.   

- Har etablert samarbeidsforum: TK, politiet, næringsforeningen, skatteetaten, NAV.  
- Byutvikling har virkemidler. 
Drøfting: 
- Det bør gis en orientering om strategiplanen i kommunestyrene, dette kan ev samordnes 

med tema omtalt i sak RF 40/11   

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 35/11 Fylkeskommunale planstrategier for Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner - hø-

ring 

Fra møtet: - Daglig leder: Trondheimsregionen skal gjennomgå felles planstrategi og de to fylkesvise 
planstrategiene i forhold til oppdatering av grunnlagsdokument for kommunale planstrate-
gier. Samtidig kan det utarbeides utkast til uttalelse  Spørsmålet er om en uttalelse fra 
Trondheimsregionen skal erstatte uttalelse fra de respektive kommunene. Uttalelsen bør i 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/radmannsforum-trondheimsregionen-moter-2011/232-mote-radmannsforun-15-september-2011
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utgangspunktet legges fram for vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet i desembermø-
tet. 

- Sigmund Knutsen orienterte om at endringer i fellesdelen vedrørende Trondheims rolle, fo-
reslått av Trondheim kommune og vedtatt av Trøndelagsrådet, ikke har blitt innarbeidet 
slik den er sendt ut på høring.  

- Odd Inge Mjøen: STFK er klar over at vedtak i Trøndelagsrådet ikke er inntatt, og beklaget 
dette.  STFK ønsker dialog med og innspill fra Trondheimsregionen og andre regionråd. In-
volver gjerne videregående skoler. Det er uavklart om det vil bli laget en egen ny fylkesplan. 

- Møtet var enig om at det er viktig å stå sammen, Trondheim og de øvrige kommunene er i 
samme situasjon. Trondheim og Trondheimsregionen er viktig for hele landsdelen og må ha 
fokus, fylkesplanen må være mer enn motkonjukturpolitikk. Det bør utarbeides felles utta-
lelse, som kommunene kan supplere. 

Vedtak: Utkast til felles uttalelser til fylkeskommunale planstrategier for Nord- og Sør-Trøndelag 
sendes kommunene for behandling/kommentar før de tas opp som felles uttalelser fra 
Trondheimsregionen-regionrådet. Kommunene kan supplere med egne vurderinger. 

  

RF 36/11 FoU-strategi for Trøndelag - høring 

Fra møtet: - Næringsrådet har bedt sekretariatet utarbeide et grunnleggende høringsinnspill som alle 
aktører i Trondheimsregionsamarbeidet kan benytte som basis for sine innspill: FoU-
institusjonene, deltakerne i næringsalliansen for Trondheimsregionen, NHO og kommune-
ne. 

- Børge Beisvåg: Grunnlagsdokumentet skal foreligge 1. oktober. FoU-strategien som er fore-
slått inneholder ingen motsetninger i forhold til næringsplanen, Trondheimsregionen er 
godt i gang med å operasjonalisere disse strategiene.  

- Kommunene vil ta utgangspunkt i det felles grunnlagsdokumentet som utarbeides. 

Vedtak: Kommunene i Trondheimsregionen samordner sine uttalelser ut fra basisdokument utarbei-
det av sekretariatet. Kommunene kan supplere med egne vurderinger. 

 

RF 37/11 Utviklingsplan 2012-15 

Sak - Daglig leder påpekte at rulleringen av utviklingsplanen i stor grad gir seg selv ut fra at alle 
kommunene før sommeren behandlet sak om evaluering av Trondheimsregionen og gjorde 
likelydende vedtak - med klare føringer i forhold til å videreføre utviklingsplanen. Her er det 
også fastsatt i at nivået på tilskudd fra kommunene skal holdes på samme nivå framover. 

- Med utgangspunkt i denne saken, sammen med vurderingene i RF 39/11 (Omdømmebyg-
ging) utarbeides utkast til utviklingsplan 2011 med sikte på vedtak i møtet i Trondheimsre-
gionen-regionrådet 21.10.2011. Etablert arbeidsgruppe for utviklingsplanen (Roy Jevard, 
Ove Snuruås, Morten Wolden, Sigmund Knutsen, Jon Hoem) bidrar i arbeidet. 

Vedtak: Utviklingsplan 2012-15 utarbeides i henhold til forutsetningene i saksframlegget. 

 

RF 38/11 Handlingsplan 2012 for næringsplanen – innspill 

Fra møtet - Daglig leder viste til årshjulet, hvor Trondheimsregionen-regionrådet legger opp til årlig rul-
lering av handlingsplan – næringsplan. Erfaringene viser at mye av arbeidet går løpende, 
handlingsplanen er i realiteten er en mer kontinuerlig prosess. Uansett er det viktig med in-
volvering og nye innspill. Politiske tilbakemeldinger blir ikke så enkelt i høst på pga valget. 
En mulighet er at vi oppfordrer til politiske innspill i nyhetsbrev som nå er under forbere-
delse til de sittende politikerne. 

- Roy Jevard ønsker full rullering hvert annet år. Vi må konsentrere oss om det som er igang-
satt. 
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- Flere var enig i at det er viktig å få resultater som kan dokumenteres før det inviteres til rul-
lering. Samtidig er det viktig å involvere spesielt nye politikere, Trondheim kommune vil nå 
gi orientering i formannskap og næringskomité.  

- Det ble pekt på at både politikeropplæringen og engasjement som beskrevet i sak 40/11 om 
introduksjon av Trondheimsregionens engasjementer er arenaer som kan brukes. Det er lite 
realistisk å gjennomføre systematiske politiske innspill til handlingsplanen i år, dette utset-
tes til 2012. 

- NAT har spilt inn tre tema: Tilstrekkelig næringsareal, god infrastruktur og kortere saksbe-
handlingstid. 

Vedtak: Innspill til løpende rullering av næringsplanens handlingsplan utsettes til 2012.. 

 

RF 39/11 Orientering: Prosjekt for omdømmebygging av Trondheimsregionen 

Sak - Daglig leder har fulgt opp rådmannsforums signaler om behovet for en økt satsing på profi-
lering/markedsføring av Trondheimsregionen. Dette må gjøres planmessig, rettet mot mål-
gruppene. Det aller viktigste er godt omdømme og kjennskap til Trondheimsregionen fra 
eksterne: Næringsliv, studenter, etc. Også interne, og spesielt de nye politiske representan-
tene, er en viktig målgruppe. Før sommeren ble det innhentet tilbud på bistand til et pro-
sjekt fra fire tilbydere, med klar vinkling på at en skal fram til konkrete markedsføringstiltak. 
Sommerens terrorhandlinger gjorde det uaktuelt å gjennomføre dette i høst, nå sikter vi 
mot en oppstart etter valget. Saken legges fram for AU før igangsetting. 

- Rådmannsforum var positiv til det skisserte opplegget.  

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 40/11 Drøfting - Introduksjon til de nye kommunestyrerepresentantene. 

Fra møtet: - Daglig leder tok opp at det bør tilrettelegges presentasjoner av IKAP og næringsplanen i 
kommunestyrene relativt snart. Dette kan skje samkjørt med arbeidet med omdømmepro-
sjektet. Også oppfordre til at regionalt samarbeid blir vektlagt i planleggingen av politiker-
opplæringen. 

- Stor enighet om at det er viktig at de nye kommunestyrene blir godt kjent med arbeidet i 
Trondheimsregionen.  

- Det ble tatt opp at det ev kunne avholdes et felles kommunestyremøte for alle kommune-
ne. Det var noe ulike syn på dette.  

- Det ønskes en powerpoint-presentasjon og/eller en 4-sider i A4 om Trondheimsregionen 
for kommunenes bruk, bla. politikeropplæringen. 

Vedtak: Saken tas til orientering. Sekretariatet utarbeider presentasjon av Trondheimsregionen. 

 

RF 41/11 Operative ressurser for næringsutvikling og enterprenørskap i kommunene: Forskere 

ut i bedrift – internasjonal prosjektkoordinator – entreprenørskap i skolen. 

Fra møtet: - Daglig leder: Det er nå tre ulike engasjement som bør sees i sammenheng for å utløse ope-
rative ressurser for utvikling i for kommunene. Kan vi gjennom dette etablere et ”ambule-
rende og kontorløst innovasjonssenter” som stilles til kommunenes disposisjon? Vi har kla-
re føringer gjennom vedtatt næringsplan og drøftinger i næringsforum for å gjennomføre 
mye av dette. 

- Sekretariatet har innhentet erfaringer fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om prosjekt med 
internasjonal prosjektkoordinator. Europakontoret har nå større engasjement mot 
næringsutviklingsprosjekt. Vi ser positive muligheter dersom Trondheimsregionen etablere 
en tilsvarende internasjonal prosjektkoordinator, med større fokus på næringsprosjekt, 
men også med kompetanse mot ungdom, kultur og opplæring. Hovedhensikten er å inspi-
rere og gi bistand i forhold til å søke på internasjonal prosjektstøtte. I Nord-Trøndelag over-
går innhentet prosjektstøtte kostnadene med prosjektkoordinatoren. 
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- Ungt entreprenørskap skal følges opp i neste møte i Trondheimsregionen. UEs engasjement 
ble presentert i siste møte i næringsrådet: UE forhandler nå med kommunene om samar-
beidsavtaler for 2012. Ut fra fastsatte takster utgjør dette i sum nært en mill kr. Ingen 
kommuner har per i dag inngått avtaler. Skal Trondheimsregionen går inn med ressurser for 
å ivareta at Trondheimsregionen (alle kommunene) har avtale med UE, eventuelt med de-
dikert person(er) for Trondheimsregionen? Dette kan gi en god plattform for et samlet eng-
asjement. 

- Børge Beisvåg: Næringsrådet har drøftet og stilt seg positiv til at vi ønsker en ordning hvor 
relevante forskere fra FoU-miljøene kjøpes fri av Trondheimsregionen for å ha kontordager 
ute i kommunene, med direkte kontaktflate mot aktuelle bedrifter. Tilsvarende for studen-
ter. Hensikten er å drøfte utviklingsmuligheter basert på FoU med næringslivet, og ikke 
minst veilede og utføre søknadsarbeid til ulike støtte- og utviklingsordninger. Bedrifter og 
kommunene vil få en ressurs tilgjengelig som inspirator og døråpner uten at taksameteret 
begynner å gå.  

- Rådmannsforum var positiv til de presenterte oppleggene. 
- Det ble påpekt at frikjøp av forskere må sees i sammenheng med at FoU-institusjonene 

også skal bidra til ressursmessig til gjennomføringen av næringsplanen. 
- Rådmannsforum ønsker et forslag til opplegg med fellesavtale for Trondheimsregionen med 

UE. Det skal være egenandel fra kommunene. 

Vedtak: Saken tas til orientering. Sekretariatet utarbeider et forslag til avtale med UE som legges 
fram for kommunene.  

 

RF 42/11 Prosjekt for kortere saksbehandlingstid for bygge- og reguleringssaker 

Fra møtet: - Daglig leder redegjorde: Næringsplanen forutsetter måling fra hhv første innsendte søknad 
og fra komplett søknad. I Trondheim kommune er det delvis datamangel i forhold til regist-
rering av tidsbruk fram til komplett søknad/plan, og det er ulike årsaksforhold til at denne 
fasen drar ut. Her må næringslivet delta i en ev analyse. Kommunene bør utveksle erfaring-
er for å utløse forbedringspotensial. Er det mulig å kjøpe ut en person fra en av kommune-
ne, kombinert med ev studentarbeid eller frikjøp av person i Trondheim kommune? 

- Malvik og Melhus signaliserer at de har arbeid på gang. Flere kommuner uttrykte at det ikke 
vil være aksept på å bruke ressurser i kommunen på dette når en har gode målinger. Samti-
dig ble det presisert at kommuner som er gode må akseptere at de er med i fellesskapet og 
også bidrar med sine erfaringer. 

- Det ble også fra noen signalisert at en ekstern konsulent kunne være en god løsning. 
- Daglig leder konstaterte at saken bør avklares nærmere i forhold til hver enkelt kommune 

før vi tar nærmere beslutning. 

Vedtak:  Saken utredes nærmere og legges fram senere. 

 

RF 43/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.06.2011  

Fra møtet: Aktuelle saker ut over de som er lagt fram i dette møtet: 
- Ola Borten Moe angående kraftsituasjon 
- Hurigbåtsatsing mot Fosen (Tas opp med Leksvik) 
- E6 Steinkjer-Trondheim 
- KVU Logistikknutepunkt – en gjennomgang av høringsuttalelsene 
- Impelloanalysen for Trondheimsregionen 
- Utfordringer for beredskap i kommunene som følge av klimaendringene 
- AtB vil kjøre ny anbudsrunde  - evt orientering 

 

RF 44/11 Orienteringer/spørsmål 
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Fra møtet: En gjennomgang i forhold til at møte i Trondheimsregionen 21.10. kan gjennomføres med nye 
representanter – jf. konstituering av de nye kommunestyrene. 
- Ordførerne er klar, mer usikkert for noen angående opposisjonspolitikere. 

 Data angående skjenkekontroll: 
- Daglig leder sender purring til de kommunene som ikke har levert materiale. 

 Impelloanalysen for Trondheimsregionen 
- Børge Beisvåg redegjorde kort, presentasjon bør gjøres i Trondheimsregionen-regionrådet. 

 Næringsrådets initiativ for å få operative næringsorganisasjoner i alle kommuner. 
- Børge Beisvåg redegjorde kort, modell med NiT-avdelinger vurderes. 

 Engasjement høyhastighetsprosjektet 
- Daglig leder orienterte om mulig bemanning. 

 Møteplan 2012 
- Onsdager fastholdes som møtedag. 

 

RF 45/11 Eventuelt 

 Morten Wolden: Sender ut tilbud om kursopplegg. 

 Kristian Rolseth: Ulykkesforebyggende arbeid og trafikksikkerhet – sak til neste møte. 

.  
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