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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 28.09.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-8 Dato 28.09. 2011  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 0900-1100 

Til stede: Terje Bremset Granmo, Rita Ottervik, Gunnar Hoff Lysholm, Jon P Husby, Jon Hoem 

Forfall:  

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.  

 

 Ingen merknader til innkallingen. 

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 

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 

Fra møtet: Terje Granmo tok opp at Trondheim kommune skal sitte i AU. 

Vedtak: Som valgkomité for leder, nestleder og AU i Trondheimsregionen nedsettes: Terje Granmo 
(leder) og Jarle Martin Gundersen  

 AU gir som føring til valgkomiteen at Trondheim kommune skal sitte i AU. Dette bør innar-
beides i vedtektene. 

 

AU 24/11 Profilering/markedsføring/omdømme for Trondheimsregionen  

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om prosessen. Gjennomgang av de enkelte tilbudene ble utdelt til 
medlemmene. Det er lagt vekt på god kunnskap om kommunal sektor og at prosjektet i ho-
vedsak skal gjennomføres innenfor eksisterende arenaer. Videre at det er viktig med analy-
se og identifisering av de aktuelle interessegruppene og kartlegging av dagens omdømme. 
Det skal konkretiseres arenaer og kanaler for å nå interessegrupper og belyses hvordan vi 
skal presentere oss. Leveransen skal inneholde en handlingsplan med anbefalinger om defi-
nerte tidfestede aktiviteter som skal gjennomføres. Det er kommet inn fire gode tilbud, 
daglig leder tilrår at vi går videre med Røe kommunikasjon. 

- AU støttet at prosjektet gjennomføres som beskrevet, og poengterte at god kommunika-
sjon må vektlegges tyngst.  

- Avklaring av interessegrupper er viktig. Det er naturlig å kjøre prosjektet nå i forhold til nye 
politikere. 

Vedtak: I henhold til utviklingsplanen gir AU tilslutning til gjennomføring av prosjekt for omdøm-
me/profilering/markedsføring, som beskrevet i saksfremlegget. Røe kommunikasjon enga-
sjeres som konsulent. 

   

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/arbeidsutvalget-moter-2011/235-mote-arbeidsutvalget-28-september-2011
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AU 25/11 Operative ressurser ut i kommunene: Forskere og studenter ut i bedrift – internasjo-

nal prosjektkoordinator – ungt entreprenørskap i skolen. 

Fra møtet:  - Daglig leder gikk gjennom næringsrådets drøfting om forskere og studenter ut i bedrift. Av-
talene om deltakelse med NTNU, HiST og SINTEF bør ha utgangspunkt i at også FoU-
institusjonene må delta med ressursinnsats i forhold til realisering av næringsplanen. Å kob-
le dette mot en internasjonal prosjektkoordinator vil gi synergier. Tradisjonelt er det de 
tunge FoU-institusjonene som utnytter EU-systemet gjennom Europakontoret, ved å koble 
dette ute i kommunene – mot både næringslivet og kommuneorganisasjonen, kan vi åpne 
nye muligheter. Trondheimsregionen tar sikte på en fellesavtale med Ungt entreprenørskap 
for alle kommunene, både vi og UE har stor tro på at dette blir vellykket. Skoleledere bør 
primært inviteres til egne møter med UE framfor møtet i Trondheimsregionen.  

- AU uttrykte full støtte til det skisserte opplegget og at dette er bra. 
- AU så positivt på et opplegg med nærmere kobling mot Europakontoret. Orkdalsregionen 

har besøkt kontoret, det er mye midler tilgjengelig, også via departementet i Norge. Utford-
ringen er å få mindre bedrifter med på dette. 

- Utvikling av ungt entreprenørskap er viktig og bør tas gradvis i forhold til å få alle skoler 
med, vi  bør prioritere å få gode eksempler raskt. Egne møter med rektorene er fornuftig, 
skoleansvarlige i kommunene kan inviteres til Trondheimsregionens møte. 

Vedtak: Saken tas til orientering. Ungt entreprenørskap presenteres i Trondheimsregionen-
regionrådets møte 21.10.2011. 

 

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

Fra møtet: - AU sluttet seg til at det utarbeides informasjonsmateriell om Trondheimsregionen.  
- Regionalt samarbeid bør være tema i politikeropplæringen. Eksempelvis har Trondheim 

kommune invitert Berit Rian som leder i næringsrådet inn i sin opplæring.  
- Det er naturlig at Trondheimsregionen kommer i de respektive kommunestyrene og gir in-

formasjon om aktiviteten relativt snart. 
- AU ønsker et møte for alle kommunestyre/bystyre/fylkestingsmedlemmer i 2. halvår 2012. 

Ideer som det kan sees videre på er å legge et slikt møte på Gløshaugen med befa-
ring/informasjon – dette bør være interessant også for FoU-miljøet. Det ble videre pekt på 
mulighet for å ha en slik samling i sammenheng med Næringslivets hovedsamling, Manifes-
tasjon. Suksessbedrifter i forhold til FoU-næringsutvikling bør presenteres. Tyholttårnet ble 
framhevet som god arena for å oppleve Trondheim.  

Vedtak: Informasjonsmateriell om Trondheimsregionen utarbeides. 

 Det gis tilbud om presentasjon av Trondheimsregionen for de nye kommunestyrene. 

 Det arbeids videre med å arrangere felles møte med alle kommunstyre/bystyre/fylkestings-
medlemmer i 2. halvår 2012. 

  

AU 27/11 Kollektivtrafikk til Fosen 

Fra møtet: - Hurtigbåtsatsingen presenteres i møtet i sammenheng med byutviklingstiltakene på Brattø-
ra. AtB kan også redegjøre for busstilbud til Flakk. 

Vedtak: Saken legges fram i Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.10.2011. 
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AU 28/11 Oppfølging av samferdselspolitisk fundament – henstilling om tilrettelegging for kol-

lektivtrafikk 

Fra møtet: - Kommunene ønsker en vektlegging av kollektivtrafikk som omtalt, men AU påpekte at an-
svaret for og ressurser til regional kollektivtrafikk ligger hos fylkeskommunen. Kommunene 
skal tilrettelegge for aktuelle tiltak og infrastruktur.  

- Vi bør stå sammen i forhold til utvikling av regionale kollektivruter – koordinere og av-
stemme krav.  

- Det utarbeides presentasjon av samferdselspolitisk fundament hvor dette framgår.  
- Like viktig er å utarbeide en planmessig implementering av fundamentet mot andre aktø-

rer, både i forhold til å samordne oss med andre og å markedsføre/bekjentgjøre dette mot 
parter i NTP-arbeidet. 

- Takster for lokaltog ble tatt opp – må samordnes med busstakstene, dette har ikke tilfreds-
stillende framdrift i NSB. 

Vedtak: Kommunenes vektlegging av kollektivtrafikk følges opp i videre presentasjonsmateriale for 
samferdselspolitisk fundament. 

 

AU 29/11 Medvirkning fra Trondheimsregionen til kampflybase på Ørland 

Fra møtet: AU sluttet seg til at det utarbeids uttalelse angående etablering av kampflybase på Ørland. 

Vedtak: Sekretariatet utarbeider forslag til uttalelse angående etablering av kampflybase på Ørland i 
samråd med fylkeskommunen og de berørte kommune. Uttalelsen legges ved innkalling til 
møte 21.10.2011.  

 

AU 30/11 Utviklingsplan 2012-15  

Fra møtet: - AU sluttet seg til at sak om evaluering er utgangspunktet for utviklingsplanen, det er derfor 
greit å legge saken fram i neste møte. Forslag sendes AU for gjennomsyn før utsending til 
Trondheimsregionen-regionrådet.  

- Det ble påpekt at valget ikke skal forsinke løpende prosesser, det er mange representanter 
som ivaretar kontinuiteten. 

- Det ble presisert at Trondheimsregionen-regionrådet forventer å få handlingsplan for 
Trondheimsregionen til behandling tidlig i 2012 – i samsvar med vedtatt årshjul. 

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:  

Fra møtet: - Erfaringer fra Leksvik om MC-klubbetablering tas opp i møtet 
- Impelloanalysen for Trondheimsregionen: 20 min presentasjon i møtet, kan utsettes der-

som tidsnød. 
- Orientering om regionale forskningsfond tas opp som sak. 
- Orientering om handlingsplan Strategisk næringsplan inngår i hvert møte. 
- AtB om ny anbudsrunde for regional busstransport tas opp som sak. Vi bestiller i denne 

sammenhengen en presentasjon og drøfting av utviklingsmuligheter for regionale ruter. 
- Ola Borten Moe angående kraftsituasjonen: Ola Borten Moe inviteres til desembermøtet.  
- KVU Logistikknutepunkt: Saken avventes. 
- Utfordringer for beredskap i kommunene som følge av klimaendringene: Saken avventes. 

AU oppfordrer rådmannsforum til å vurdere dette videre i forhold til felles kunnskaps- og 
erfaringsformidling mellom kommunene samtidig som en innhenter ekstern fagkompetan-
se. 

 

AU 32/11 Orienteringer 
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Fra møtet - FoU-strategi: Sekretariatet utarbeider grunnlagsdokument som brukes av både kommune-
ne, FoU-institusjonene og næringslivet. Kommunene kan supplere. Det ble tatt opp at det 
kan vurderes om FoU-kontaktene i kommunene inviteres til Trondheimsregionen-region-
rådets møter.  

- Uttalelse, fylkeskommunale planstrategier: Felles uttalelse fra Trondheimsregionen utar-
beides og sendes via kommunene for behandling i desembermøtet i Trondheimsregionen-
regionrådet. 

- IKAP-stilling: Daglig leder presenterte utkast til stillingsannonse. AU ga tilslutning til utfor-
ming som samtidig markedsfører Trondheimsregionen generelt. 

- Regional transportplan, KVU E6 Trondheim-Steinkjer og KVU Melhus-Oppland grense: 
Daglig leder følger opp disse med sikte på å vurdere behov for felles uttalelse. 

- Nyhetsfeed på hjemmesiden: Dette innarbeides på hjemmesiden. 
- Strategiplan mot organisert kriminalitet: Saksforslag ønskes presentert i møtet i Leksvik. 

AU tilrår at alle kommunene vedtar strategiplanen.  
 

AU 33/10 Eventuelt 

Fra møtet: Det var ingen saker til eventuelt 
 


