
 

Arbeidsutvalget  03.09.2010  Side 1 av 4 
 

 
 

INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 06.09.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12623-8 Dato 01. september 2010  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1200-1400 

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

 

Det serveres enkel matbit. 

AU 26/10 Referat/protokoll AU-møte 28.05. 2010 og Rådmannsforum 31.08.2010. 

Vedlegg 1: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 28.05.2010 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Rådmannsforum 31.08.2010 NB: Foreløpig 

Forslag til vedtak:  

Referat/protokoll Arbeidsutvalget 28.05.2010 godkjennes. 

Referat/protokoll Rådmannsforum 31.08.2010 tas til etterretning. 

 

AU 27/10 Møte med øvrige regionsamarbeid i Trøndelag 

Sak: Andre kommuner og samarbeidsorgan rundt oss har vist interesse for utviklingen av Trond-

heimsregionen, spesielt ut fra regional strategisk næringsplan og interkommunal arealplan 

(IKAP). AU har tidligere drøftet å samle samarbeidsorganene i Trøndelag til en samling hvor vi 

drøfter mulige former for samhandling og felles kontaktflate for positiv utvikling i våre regio-

ner. Spesielt aktuelt tema er at strategisk næringsplan for Trondheimsregionen bør kunne ha po-

sitiv effekt for hele landsdelen – og at planen kan være utgangspunkt/innspill for næringssat-

singen også i de øvrige samarbeidsområdene i Trøndelag.  

 De mest aktuelle deltakerne i denne samlingen er: 

- Orkdalsregionen (Orkdal og Skaun er medlem også i Trondheimsregionen)  

- Værnesregionen (Stjørdal og Malvik er medlem også i Trondheimsregionen)  

- Fosenregionen (Leksvik og Rissa er medlem også i Trondheimsregionen)  

- Samarbeidsorgan på Innherred: Verdal/Levanger samkommune, Invest og Frostating  

- Regionalt program innland: Blilyst  

- Regionalt program kyst: Kysten er klar 

 Disse samarbeidsorganene har ulik karakter, fra rene regionråd med interkommunal tjenestepro-

duksjon som hovedutgangspunkt til de regionalpolitiske satsingsområdene for STFK. Ver-

dal/Levanger har sitt samarbeid som samkommune og gjennom Frostating (ett møte i året) 

sammen med flere.  

 Etter initiativ fra AU har jeg prøvd å få Trond Giske til å delta på denne samlingen, men det er 

gitt tilbakemelding fra næringsdepartementet at dette ikke er mulig i høst. På denne bakgrunn 

ønsker jeg å drøfte med AU hvilken form vi bør legge dette møtet på.  

 Jeg foreslår i utgangspunktet at vi ut fra situasjonen legger en sammenkomst mer på dialog-

formen, enn som en ”konferanse”. Et utgangspunkt er at hvert organ orienterer om sitt samar-

beid. Fra vår side kunne vi også gitt en bredere info om prosess og resultat med næringsplanen. 

Værnesregionen har allerede igangsatt egen næringsplan med utgangspunkt i Trondheimsregio-

nens næringsplan, og det kan være aktuelt for flere. Det er prosjekt i næringsplanen for Trond-

heimsregionen hvor det vil være naturlig med deltakelse fra andre næringsmiljø i Trøndelag. 

 Videre vil det være et spørsmål hvem som skal inviteres, her er både aktuelt med politikere 

rådmenn og sekretariat. Dersom vi inviterer 4-5 fra hvert samarbeid kan dette bli en forsamling 
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på opp til 45 personer – som kan synes vel stort, i tillegg er fylkeskommunene og fylkesmenne-

ne aktuell. 

 Jeg ber om AUs synspunkter på dette. 

Forslag til vedtak  

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

AU 27/10 Forslag fra fylkeskommunen om forvaltning av næringsfond for Trondheimsregio-

nen. 

Sak: STFK har i 2010 bevilget 1 mill kr i regionale utviklingsmidler og 2,3 mill kr i regionalt 

næringsfond til Trondheimsregionen, til sammen 3,3 mill kr. Det drøftes nå med fylkeskommu-

nen mulige ordninger for forvaltning av midlene og årlige tildelinger framover. Det kan være 

aktuelt å etablere et samlet næringsfond hvor hele/deler av disse midlene fra fylkeskommunen 

suppleres med tilsvarende kommunal andel (50/50) – finansiert fra de løpende kommunale til-

skuddene fra kommunene til Trondheimsregionen. I 2010 utgjør de kommunale midlene 4,4 

mill kr, men deler av dette – pt. ca 2 mill, må reserveres til sekretariat og andre utviklingsopp-

gaver som IKAP- og kommunikasjonsarbeid mm.  

 Det er signaler fra fylkesmannen om at det vil komme skjønnsmidler for 2010 til sekretariat for 

regionråd. Dette kan øke den ”ledige” delen av de kommunale innskuddene. 

 Det vil bli avholdt drøftingsmøte med STFK om saken, anbefalinger på bakgrunn av dette møtet 

vil bli ettersendt (vedlegg 1). 

 Det er avholdt to administrative møter med STFK.  Notatet (vedlegg 1) representerer et omfor-

ent forslag fra fylkesrådmannen og Trondheimsregionen. Det skal behandles politisk i STFK. 

 Rådmannsforum drøftet saken i møte 31.08.2010 og det var enighet om at det er meget positivt 

at det nå legges opp til en årlig fondsavsetning og at dette forvaltes med Næringsrådet som 

fondsstyre – samtidig som retningslinje vedtatt av Trondheimsregionen i sak TR 16/10 ligger til 

grunn for forholdet mellom Trondheimsregionen og Næringsrådet. Trondheimsregionens ut-

fordring er å følge opp 3,3 mill kr i rent næringsfond med en 50/50-fordeling med kommunale 

midler og samtidig ha tilstrekkelig midler til andre utviklingsoppgaver og sekretariat. Ved å set-

te næringsfondet til 2,8 mill kr og at 0,5 mill kr er til andre utviklingsoppgaver, blir dette enkle-

re. I møte med fylkesmannen 31.08.2010 bekreftes at fylkesmannen vil foreslå skjønnsmidler til 

regionrådssekretariatene, dette vil lette situasjonen. 

Vedlegg 3: Notat til sak 36/10 

Forslag til tilrådning til Trondheimsregionen: 

Trondheimsregionen slutter seg til opplegg for finansiering i vedlegg 1 som utgangspunkt for 

fylkeskommunens videre behandling av saken.  

 

AU 28/10 SNP – igangsetting av prosjekt.   

Sak: Trondheimsregionen vedtok i møte 11.06.2010 at det tas sikte på at næringsrådet legger fram 

signaler for prioriterte strategier/prosjekt og ressursmessige rammer for 2010 senest i Trond-

heimsregionens møte i september. Prosjektleder SNP blir neppe på plass før i oktober/november 

og vi må komme i gang før det. Sekretariatet har igangsatt prosess med identifisering av aktuelle 

prosjekt (”lavthengende frukt”) ut fra følgende kriterier: 

- Oppgaver som er igangsatt/lett kan gjennomføres. 

- Oppgaver som primært gir resultater/del-resultater innenfor det 1. året 

- Oppgaver som i minst mulig grad foregriper prosjektlederens funksjon 

- Oppgaver hvor kommunene er gjennomførere vil være mest naturlig å starte med 

 Det er utarbeidet et forberedende notat (Vedlegg 2) og dette er drøftet med næringsmedarbeide-

re i kommunene i møte 11.08.2010. Referat fra dette møtet er vedlagt (Vedlegg 3).  
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 Saken ble drøftet i rådmannsforum som ga følgende kommentarer til de prosjektene som råd-

mannsforum anser som best egnet for rask oppstart: 

1.1 …koble næringsliv og FoU: VRI-prosjekt er aktuelt, avventer oppsummering av workshop. 

Erlen Mykling viste til Arena-prosjekt. 

2.1…etablere Triple Heix: Vi kan snart kvittere ut dette målet ved etablering av Næringsråd og 

ansettelse av prosjektleder. 

3.3…flere kommunestyremedlemmer med næringspolitisk bakgrunn: Rådmannsforum mener at 

AU må vurdere dette, og at næringsorganisasjonene har ansvar. Ev kommunalt engasjement 

ang rammevilkår for politisk arbeid må gjelde alle yrkesgrupper og ev kan KS være en sam-

arbeidspart 

3.4….alle politikere skal besøke min. en bedrift per år: Enighet om at dette vil være en fin 

”kick-off” for næringsplanen som vil synes. Kommuner som ikke har egnede store bedrifter 

kan ev heller invitere noen bedrifter til et kommunestyremøte. Det var enighet om å satse på 

et felles opplegg for alle kommunene i november. 

4.1…Prosjekt lyntog er i gang. 

4.3… IKAP-prosjektene i henhold til retningslinjene inngår i dette målet i næringsplanen og er 

igangsatt. 

4.7… Avklare studentarbeidet for ev. prioritering av dette. 

6.3… StudiebyEN: Prosjektet er i gang. Bred enighet at dette har betydnig gjennom viktige 

ringvirkninger for hele regionen. 

Næringsrådet avholder møte fredag 03.09.2010, AU orienteres om dette møtet. 

Vedlegg 4: Foreløpig notat – Igangsetting av nye felles prosjekt høst 2010-08-12 V 

Vedlegg 5:  Referat fra møte 11.08.2010 med næringsrådgivere. 

Vedlegg 6:  Notat om lyntog, rev 31.08.2010 

Forslag til vedtak:   

Saken legges fram for Trondheimsregionen  etter behandling i næringsrådet 03.09.2010. 

 

AU 29/10 Samferdselskomiteens besøk 

Sak: Jeg setter saken på dagsorden for å drøfte samordnet påvirkning i forhold til regionens viktige 

samferdselssaker. 

 

AU 30/10 Krav fra Fagforbundet om arbeidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen 

Sak: Trondheimsregionen har mottatt henvendelse fra Fagforbundet i Trondheim med krav om ar-

beidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen, jf. sak i RF 20/10.  

 Rådmannsforum 19.05.2010, stiller spørsmål om omfanget av tjenestesamarbeidssaker i Trond-

heimsregionen, og ønsket at leder i rådmannsforum og daglig leder tar et møte med Fagforbun-

det for å redegjøre for situasjonen. Saken ble trukket i Trondheimsregionens møte 17.06.2010 

pga at streiken forhindret drøfting som anbefalt av rådmannsforum.   

 Møtet med Fagforbundet er avholdt 11.08.2010, forslag til opplegg framkommer her. 

Vedlegg 7: Brev fra Fagforbudet til ordfører/rådmann i Trondheim kommune, mottatt 11.03.2010 

Vedlegg 8:  Referat fra møte med Fagforbundet 11.08.2010 

Forslag til tilrådning til Trondheimsregionen: 

Det oppnevnes to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene i de respektive kommunene 

som inviteres som observatører med talerett i rådmannsforum og Trondheimsregionen når ak-

tuelle saker om tjenestesamarbeid med organisatorisk/personalmessig konsekvens tas opp til 

behandling. 

 Fagforbundet bes om å informere andre tillitsvalgte i de samarbeidende kommunene slik at to 

observatører oppnevnes. 
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AU 31/10 Orientering og drøfting: KVU Steinkjer - Trondheim  

Sak: Det skal utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning på strekningen Trond-

heim-Steinkjer med bakgrunn i oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet datert 19.03.2010. 

Prosjektet har tidligere pågått for strekningen Stjørdal-Steinkjer. 

 Ketil Strand fra Vegvesenet vil gi en orientering om KVU-arbeidet i Trondheimsregionens 

møte. 

  Hensikten med utredningen er å få avklart hvordan transportbehovet mellom Trondheim og 

Steinkjer for gods- og persontrafikk best skal kunne tilfredsstilles i framtida. Utredningen skal 

omhandle utbedring og/eller omlegging av E6 og jernbane. 

 Sentrale hovedspørsmål som KVU skal svare på er:  

Hvilke transportbehov følger av samfunnsutviklingen på strekningen Trondheim - Steinkjer?  

 Hvilke løsninger for kollektivtransport, vegsystem, gang- og sykkelnett, arealbruk og andre vir-

kemidler vil dekke disse behovene på en ønsket måte?  

Hvordan styrke strekningen som korridor i det landsdekkende veg- og banenettet   

 Konseptene som utredes skal ha et langsiktig tidsperspektiv, men skal også være en del av 

grunnlagsmaterialet for arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023. Ut-

redningen skal fange opp de nasjonale målene for transportkorridoren og i tillegg de regionale 

utviklingsperspektivene.  

 Ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen i samarbeid med Jernbaneverket. Planen er å fer-

digstille KVU–arbeidet i løpet av mars 2011.  

 Trondheimsregionen er koblet inn i prosessen i referansegruppe. Jeg ser det som viktig å spesi-

elt fronte de signaler vi har gitt tidligere angående prioritering av Trønderbanen med elektrifise-

ring og dobbeltspor til Stjørdal. 

 Saken er lagt fram i rådmannsforums møte 31.08.2010. Det ble poengtert at det er viktig ut fra 

ressursbruken at de ulike konsepter tydeliggjøres, og at det kan være ulike samfunnsmessige ut-

fordringer for parsellene nord og sør for Stjørdal. Rådmannsforum stiller spørsmål om Trond-

heimsregionen bør delta i arbeidsgruppe for KVUen. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram for Trondheimsregionen til orientering. 

 

AU 32/10 Andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 17.09.2010 

 Orientering: Oppfølging av innspill fra kommunene til Miljøpakken gjennom Bystyrets og 

Fylkestingets sak om prioritering av prosjekter i 2011 

 KU E6 gjennom Melhus kommune 

 KVU logistikknutepunkt – etter konferering med JBV bør dette avventes til neste møte 

AU 33/10 Orienteringssaker 

 Ansettelsesprosess prosjektleder SNP 

 Lyntog 

 

AU 34/10 Eventuelt 
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 28.05.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12623-5 Dato 31. mai 2010  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1100-1300 

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

 

  

AU 15/10 Referat/protokoll AU-møte 06.04. 2010 og Rådmannsforum 19.053.2010. 

Vedlegg 1: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 06.04.2010 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Rådmannsforum 19.05.2010 NB: Foreløpig 

Vedtak:  Referat/protokoll Arbeidsutvalget 04.02.2010 godkjennes.  
Referat/protokoll Rådmannsforum 17.03.2010 tas til etterretning. 

 

AU 16/10 IKAP – oppfølging av behandling i kommunene/fylkeskommunen 

Sak: Under er det gitt en oversikt over behandlingene i kommunene: 

 Stjørdal: Som felles innstilling. 

 Malvik: Som felles innstilling med følgende tillegg: I kap.2.3.1, retningslinje 1.3 utgår 

”Kvegjerdsmyra” fra punktet.  ”Kvegjerdsmyra” strykes i hele katalogen. 

 Kommentar: Det er presisert at ev. videreføring av Kvegjerdsmyra skal gjøres i samråd med 

Malvik kommune. Vedtaket tas til etterretning. Jf. Oppsummering under. 

 Trondheim: Som felles innstilling, følgende flertallsmerknader: 
 ”Trondheim kommune har store utfordringer knyttet til næringsareal og areal for boligbygging i årene 

som kommer. Merknadsstillerne mener derfor det er viktig at Trondheim kommunes arealplan ikke ut-

settes til 2013, men kommer til rullering langt tidligere. Merknadsstillerne ber derfor formannskapet 

fastsette fremdriftsplan for rullering av planen i tråd med dette.” 

 ”Bystyret ser svært positivt på at vi får en interkommunal arealplan for Trondheimsregionen, da det er 

svært viktig at vi samarbeider på tvers av kommunegrensene for å gjøre hele regionen attraktiv i for-

hold til næringsetableringer, bosetting og for å få et bærekraftig utbyggingsmønster. Det er viktig at 

alle kommunene følger opp denne planen gjennom å legge den til grunn i videre arealplanlegging, selv 

om avtalen ikke er juridisk bindende.”   

 ”Bystyret mener at jordvernhensyn skal være en viktig premiss i arbeidet med IKAP. Dette er i tråd 

med statlige føringer om et forsterket jordvern. Fortettingspolitikken er også et middel for å minske 

presset på produktiv landbruksjord i regionen.” 

  ”Bystyret mener regulering fra industri-/næringsformål til bolig bør unngås og at fortettingspolitikken 

videreføres i tråd med vedtatt politikk.” 

 Kommentar: De delene av merknadene som berører IKAP direkte anses å sammenfalle godt 

med foreslåtte retningslinjer og intensjonene for øvrig i planforslaget. 

 Klæbu: Som felles innstilling.  

 Melhus: Som felles innstilling med følgende to tillegg:  

 I en plan som omhandler felles bo- og arbeidsområder er det også viktig å sikre en god infra-

struktur i og mellom kommunene, herunder et godt kollektivtilbud. 

 Bompengeordningen knyttet til Miljøpakken i Trondheim må endres for å tilpasse seg IKAP. 
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 Kommentar: IKAP prioriterer utvikling av kommunesentrene fordi de normalt vil være utgangs-

punkt for den beste infrastrukturen i og mellom kommunene. IKAP og Miljøpakken tilrås i den-

ne fasen av prosessen med IKAP å behandles separat. 

 Skaun: Vedtak om annen prosentvis vekst for befolkningsutviklingen siste 10 år. 

 Kommentar: IKAP angir prosentvis befolkningstilvekst per år i perioden 1.1.2008-1.1.2009, 

mens tallene som er lagt fram i Skaun kommunestyre er prosentvis vekst for en samlet tiårsperi-

ode delt på ti, hvor også 2009 inngår. Dette gir noe forskjellig resultat. Prosentvis vekst per år 

er mest korrekt/hensiksmessig. Uansett endrer dette ikke selve prognosen. 

 Orkdal: Behandles i kommunestyret 25. mai. 

 Midtre Gauldal: Som felles innstilling. 

 Rissa: Som felles innstilling med følgende tillegg: Rissa kommune setter i gang en prosess med 

sikte på å innarbeides på lik linje med de andre kommunene i IKAP i løpet av 2010.  

 Leksvik: Som felles innstilling med følgende tillegg: Leksvik kommune setter i gang en prosess 

med sikte på at kommunen innarbeides på linje med de andre kommunene i løpet av 2010. 

 Sør Trøndelag fylkeskommune: Som felles innstilling. 

 Oppsummering: Etter daglig leders syn er det i utgangspunktet bare merknaden fra Malvik 

som bør vurderes i forhold til utforming av konsensusvedtak. Imidlertid ble det i rådmannsfo-

rum presisert at tillegget i Melhus kommunestyre var en forutsetning for enstemmig vedtak, og 

at det er forventning om at dette avspeiles i sluttvedtak i Trondheimsregionen. På denne bak-

grunn er det foreslått et tilleggspunkt 3. 

 Høringsfrist for regionale merknader var 19. mai. Disse er ikke gjennomgått i detalj så langt, jeg 

kommer tilbake til dette i møtet. Ser imidlertid at signalene fra fylkesmannen angående land-

bruksverdier for Kvegjerdsmyra er skjerpet. På denne bakgrunn tilrår rådmannsforum at ret-

ningslinje 1.3 utgår i 1.-utkast.  

Forslag til tilrådning til Trondheimsregionen:  

 Konsensusvedtak IKAP tilrås som følger: 

1. Trondheimsregionen slutter seg til retningslinjene i høringsutkast IKAP 1.-utkast, datert 19. 

mars 2010, kap 2.3, 2,5, 2.7 og 3.5 som gjensidig forpliktende for kommunene i regionen i 

forhold til planmessig tilrettelegging for næringsarealer og boligutvikling i Trondheimsre-

gionen. 

2. Retningslinje 1.3 angående Kvegjerdsmyra tas ut i 1.-utkast IKAP. 

3. God infrastruktur for transport med forbedret kollektivtilbud og innfartsparkering er en fo-

rutsetning for intensjonene i IKAP. Miljøpakken for transport er et avgjørende virkemiddel 

for å lykkes med dette. IKAP og kommunenes innspill skal inngå i grunnlaget for å avklare 

anlegg og finansieringsløsninger i Miljøpakkens trinn 2. 

Fra møtet - Gunnar Lysholm orienterte om at Orkdal kommunestyre 25.05. hadde behandlet dette end-
ringsforslaget og tatt ut de to siste setningene i pkt 3. 

- AU drøftet dette og tilrår at innstilling til Trondheimsregionen endres i henhold til Orkdal 
kommunestyres vedtak. 

- Daglig leder orienterte om merknad fra Næringsforeningen i Trondheim, som bla. påpeker 
Kvegjerdsmyra som et viktig område. Fykesmannen uttrykker angående Kvegjerdsmyra at 
jordvernet nå er skjerpet i forhold til tidligere vurderinger. 

- AU ønsket at kommentar til Trondheim kommune angående flertallsmerknader konkretise-
res. 

- Daglig leder orienterer rådmennnene om AUs endring av innstillingen, slik at dette inngår i 
kommunenes formannskapsbehandling. 

AU tilrår følgende vedtak i Trondheimsregionen: 
1. Trondheimsregionen slutter seg til retningslinjene i høringsutkast IKAP 1.-utkast, da-

tert 19. mars 2010, kap 2.3, 2,5, 2.7 og 3.5 som gjensidig forpliktende for kommunene 
i regionen i forhold til planmessig tilrettelegging for næringsarealer og boligutvikling i 
Trondheimsregionen. 
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2. Retningslinje 1.3 angående Kvegjerdsmyra tas ut i 1.-utkast IKAP. 

3. God infrastruktur for transport med forbedret kollektivtilbud og innfartsparkering er 
en forutsetning for intensjonene i IKAP.  

 

AU 17/10 Regional strategisk næringsplan – oppfølging av behandling i kommunene/fylkes-

kommunen 

Sak: Under er det gitt en oversikt over behandlingene i kommunene: 

 Stjørdal: Som felles innstilling. 

 Malvik: Som felles innstilling. 

 Trondheim: Som felles innstilling med følgende tre endringer:  

Tillegg pkt 2: Det inntas et nytt delmål om å beholde og videreutvikle eksisterende industri og 

nøkkelbedrifter.  

Nytt pkt: Arbeidet med strategisk næringsplan finansieres gjennom avsatte midler til samarbei-

det i Trondheimsregionen.  

Nytt pkt: I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har rele-

vans til næringslivet, skal det redegjøres særskilt for om dette er i tråd med strategisk nærings-

plan. 

 Det ble gitt følgende flertallsmerknader: 

 I det videre arbeidet med regional strategisk næringsplan for Trondheimsregionen ber vi om at prosjektet 

”Trebyen Trondheim” løftes inn når det skal lages konkrete planer for Trondheim kommune. Dette pro-

sjektet rommer utviklingsmuligheter regionalt både når det gjelder nærings- og verdikjedeutvikling. Pro-

sjektet har de tilknytningene som strategisk næringsplan etterspør både når det gjelder kunnskapsmiljøene 

i regionen og næringsutvikling basert på bærekraftprinsippet. 

 Verdiskapingen i landbruket og ringvirkningene i andre sektorer og næringer, er viktig for Trondheimsre-

gionen. Det legges til rette for videre utviklingsmuligheter av landbruk og landbruksbasert virksomhet i 

regionen. Vern av høyproduktive jordbruksarealer er avgjørende for å sikre utviklingsmuligheter i jord-

bruksbasert virksomhet, opprettholde selvforsyningsgrad og matvaresikkerhet. 

 I det videre arbeidet med Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen skal bærekraftprinsippet ligge 

fast. En grønn næringssatsning hvor jordbruket er en integrert del innebærer vektlegging på kortreiste 

produkter og økologiske driftsformer. Regionens naturlige fortrinn som viktig jordbruksområde i nasjonal 

sammenheng må videreutvikles med tanke på nye kvalitetsprodukter og matsikkerhet. Utviklingen av den 

regionale jordbrukssektoren må bygge like mye på framtidsrettete dyrkingsmetoder som på teknologiske 

nyvinninger. 

 Kommentar: Delmål om eksisterende bedrifter, tillegg pkt 2 og nytt punkt ang saksfremstillinger 

bør vurderes inntatt i konsensusvedtak. Angående eksisterende bedrifter vises det til at både mål 

1 og 3 omfatter å utvikle bedrifter. Punkt om finansiering er i forhold til kommunenes bidrag i 

samsvar med gjeldende utgangspunkt. Jf. her også fylkestingets vedtak. Flertallsmerknadene 

bør følges opp i forhold til konkret videreføring i tiltaks/handlingsplaner. En merker seg kom-

mentarene angående landbruksnæringen i forhold til videre arbeid med planen. 

 Klæbu: Som felles innstilling. 

 Melhus: Som felles innstilling. 

 Skaun: Som felles innstilling med følgende tillegg: I saksframstillinger som fremmes til beslut-

ning i politiske organer, og som har relevans til næringslivet, skal det redegjøres særskilt for om 

dette er i tråd med strategisk næringsplan. 

 Kommentar: Tillegget samsvarer med Trondheim kommunes vedtak. 

 Orkdal: Behandles i kommunestyret 25. mai.  

 Midre Gauldal: Som felles innstilling. 

 Rissa: Som felles innstilling med følgende tillegg: Leksvik og Rissa kommuner inviterer nær-

ingslivet til å utarbeide felles strategier i forhold til bruk av Strategisk næringsplan for Trond-
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heimsregionen.  
Følgende signaler om tiltak under punkt 4: 1: Det skal arbeides med nattferge Flakk – Rørvik. 

2: Arbeide for at det etableres et velfungerende kollektivtransportnett i regionen både på land og på 

Trondheimsfjorden.  

 Kommentar: Tillegget i forhold til næringslivet bør på generelt plan være ivaretatt gjennom 

prosessen med utarbeidingen av planen og videre organisering med næringsråd. Kommunevis 

oppfølging mot næringslivet vil være positivt. Signalene bør følges opp i forhold til konkret vi-

dereføring i tiltaks/handlingsplaner. 

 Leksvik: Som felles innstilling med følgende tillegg: Leksvik og Rissa kommuner inviterer 

næringslivet til å utarbeide felles strategier i forhold til bruk av Strategisk næringsplan for 

Trondheimsregionen. 

 Kommentar: Jf Rissa. 

 Sør Trøndelag fylkeskommune: Som felles innstilling med følgende tillegg/endringer:  

Tillegg pkt 2: Når det gjelder fylkeskommunens økonomiske bidrag og forpliktelser i tilknyt-

ning til videre konkretisering av arbeidet vises til FT-sak 100/2009 ”Regionale utviklingsmidler 

– fordeling 2010”. I tillegg vises til muligheten for å søke delfinansiering fra regionale utvik-

lingsmidler i tråd med vedtatt strategisk bruk av disse midlene ref. FT-sak 48/2008. 

 Pkt 5, endret formulering: Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette ved-

taksforslaget fra noen av kommunene, gis Fylkesutvalget myndighet til å avklare endelig felles 

vedtak,  hvor kommunenens/fylkeskommunens tillegg/endringer er tatt med så langt dette er 

mulig. Frist: Trondheimsregionens møte 11. juni 2010. 

 Nytt pkt: Fylkestinget viser til Strategidokumentets ”Triple Helix”-modell og ber om at model-

len endres ved at Trøndelagsrådet erstattes med Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner. 

 Nytt pkt: I saksframstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har rele-

vans til næringslivet, skal det redegjøres særskilt for om dette er i tråd med strategisk nærings-

plan. 

 Kommentar: Tillegg til pkt 2 anses som et meget positivt signal i forhold til ressurstilgang for å 

realisere planen. Vedtak ang. Triple Helix tas til etterretning, det berører etter mitt syn ikke mål 

og strategier, som en nå slutter seg til. Også tillegget i pkt 5 er prosessuelt og berører ikke for-

slag til konsensusvedtak. Siste punkt er i samsvar med Skaun og Trondheim kommune. 

 Oppsummering: I første rekke er det følgende tillegg som bør vurderes i forhold til konsensus-

vedtak: 

 Tillegg pkt 2: Det inntas tydeliggjøring i pkt 2 om å beholde og videreutvikle eksisterende nær-

ingsliv. Jf kommentar til Trondheim kommune. 

 Nytt pkt: I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har rele-

vans til næringslivet, skal det redegjøres særskilt for om dette er i tråd med strategisk nærings-

plan. 

 Rådmannsforum har sluttet seg til vedtaksforslaget. 

Forslag til tilrådning til Trondheimsregionen: 

Konsensusvedtak næringsplan tilrås som følger: 

1. Trondheimsregionen anser forslag til strategisk næringsplan for Trondheimsregionen som et 

viktig verktøy for økt verdiskaping og bærekraftig næringsliv. 

2. Overordnet mål, delmål og tilhørende strategier legges til grunn for å konkretisere hand-

lingsplaner og tiltak. Trondheimsregionen understreker at mål og strategier også omfatter å 

utvikle og sikre eksisterende næringsliv. 

3. Det ansettes en prosjektdriver i Trondheimsregionen og etableres et næringsråd som beskre-

vet i planforslaget.  

4. I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har relevans til 

næringslivet, skal det redegjøres særskilt for om dette er i tråd med strategisk næringsplan. 

5. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen ferdigstilles som dokument i samsvar med 

dette vedtaket og momenter som framgår av felles saksframlegg. 
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Fra møtet: AU sluttet seg til vurderingene. 

Vedtak: Som tilrådningen. 

 

AU 18/10 Krav om arbeidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen 

Sak: Trondheimsregionen har mottatt henvendelse fra Fagforbundet i Trondheim med krav om ar-

beidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen – jf orientering under eventuelt i AU-møte 06.04.10. 

Fagforbundet viser til vedtektenes punkt om interkommunalt tjenestesamarbeid, og at dette til-

sier deltakelse fra arbeidstakerorganisasjoner. Se vedlegg 3. 

 Jeg har konferert med Værnesregionen som primært arbeider med tjenestesamarbeid. De har ar-

beidstakerrepresentasjon (to representanter) både i rådmannsforum og i det politiske regionrå-

det. Trondheimsregionen har så langt knapt håndtert tjenestesamarbeid i den senere perioden. 

 Fagforbundet har bedt om deltakelse i Trondheimsregionen. Trondheimsregionen vil i de fleste 

tilfeller være beslutningsorganet, men rådmannsforum vil sannsynligvis også i noen tilfeller 

kunne ha en selvstendig rolle i forhold til eventuelle konkrete saker om tjenestesamarbeid.  

 Det vil være uhåndterbart å invitere alle arbeidstakerorganisasjoner som observatører. Det anbe-

fales at organisasjonene i de respektive kommunene blir enig om to representanter som repre-

senterer alle kommunene og arbeidstakerorganisasjoner.   

 Forespørselen ble drøftet i rådmannsforum. Rårdmannsforum stiller spørsmål om omfanget av 

tjenestesamarbeidssaker i Trondheimsregionen, og ønsket at leder i rådmannsforum og daglig 

leder tar et møte med Fagforbundet for å redegjøre for situasjonen. Jeg prøver å få dette møtet 

før AU-møtet – og at AU ut fra dette tar stilling til om saken skal fremmes for Trondheimsregi-

onen i møtet 11.06.10. 

Vedlegg 3: Brev fra Fagforbudet til ordfører/rådmann i Trondheim kommune, mottatt 11.03.2010 

Forslag til tilrådning til Trondheimsregionen: 

Det oppnevnes to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene i de respektive kommunene 

som inviteres som observatører med talerett i rådmannsforum og Trondheimsregionen når ak-

tuelle saker om tjenestesamarbeid med organisatorisk/personalmessig konsekvens tas opp til 

behandling. 

 Fagforbundet bes om å informere andre tillitsvalgte i de samarbeidende kommunene slik at to 

observatører oppnevnes. 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at møte med fagforbundet er berammet til 01.06.2010.  

Vedtak: Som tilrådningen. 

 

AU 19/10 Oppfølging, forespørsel fra Værnesregionen om observatørstatus 

Sak: Jeg viser til møte med delegasjon fra Værnesregionen i siste AU-møte, hvor konklusjonen var 

følgende:  ”I dag er Stjørdal kommune medlem i Trondheimsregionen og kan ivareta samord-

ning. Forespørselen om særskilt oppnevnt observatør drøftes videre i arbeidsutvalget for 

Trondheimsregionen, og er et tema i kommende møte med aktuelle samarbeidsorgan.” 

 Etter dette har Selbu kommune i e-post tatt opp spørsmål angående videre medvirkning i strate-

gisk næringsplan dersom kommunen ikke blir medlem i Trondheimsregionen, herunder videre 

deltakelse i rådmannsforum og økonomisk bidrag til strategisk næringsplan. 

 Jeg har administrativt svar at det er uttrykt i flere sammenhenger at det er aktuelt å samarbeide 

om prosjekt i strategisk næringsplan ut over Trondheimsregionen der dette er naturlig, men at 

prosjektene drives av det etablerte næringsrådet og prosjektdriver – og ut fra rammer gitt av 

rådmannsforum/det politiske organet i Trondheimsregionen. Som ikke-medlem vil Selbu ikke 

ha direkte innflytelse på disse. Videre at Selbu til nå har deltatt i rådmannsforumet ut fra delta-

kelsen i utarbeidingen av næringsplanen. Når næringsplanen går over fra planfase til driftsfase 

vil det være min innstilling at deltakelse i rådmannsforum bør revurderes og at det kan være na-

turlig å begrense deltakelse til saker der aktuelle konkrete prosjekt hvor kommunen deltar tas 
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opp. Dette vil sannsynligvis være i samsvar med hvordan en tar sikte på å håndtere andre obser-

vatører, jf. E6 sør og forslag ang arbeidstakerrepresentanter.   

 På denne bakgrunn vedtok rådmannsforum i møte 19.05.10 (se referat) følgende: Rådmannsfo-

rum anbefaler at det legges til grunn et prinsipp om at det ikke er generell observatørordning i 

rådmannsforum. Observatører i forhold til konkrete prosjekt/saker kan innkalles til behandling-

en av disse sakene. Dersom Selbu kommune ikke er medlem av Trondheimsregionen, vil kom-

munen bli innkalt i forhold til saker knyttet til deltakelse i konkrete prosjekt i næringsplanen. 

 Sak behandlet i Selbu formannskap tilsier at kommunen ikke vil søke fast medlemskap i Trond-

heimsregionen, saken skal opp i kommunestyret. Iflg samtale som leder rådmannsforum har hatt 

med rådmannen i Selbu, er kommunen innforstått med at da opphører observatørstatus i råd-

mannsforum og i politisk møte. 

 Ut fra dette ber jeg om AUs vurdering på om vi nå skal ta opp disse spørsmålene til Trond-

heimsregionens møte 11.06.10, eller om vi skal avvente til gjennomføring av møte med samar-

beidsorganene rundt oss før vi tar opp observatørordningen mer generelt. Dette møtet har Au fo-

rutsatt gjennomført i 2. halvår 2010  

Forslag til vedtak: 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

Fra møtet: - AU tok til etterretning at Selbu ikke søker medlemsskap i Trondheimsregionen. Da bør sam-
tidig kommunens observatørstatus i Trondheimsregionen opphøre. 

- Stjørdal og Malvik er medlem i både Trondheimsregionen og Værnesregionen og vil ivareta 
løpende kontakt mellom de to samarbeidsområdene. Det anses ikke behov for særskilt ob-
servatør fra Værnesregionen. 

- Det var enighet om at observatørordningen for kommuner begrenses til observatører med 
deltakelse og talerett i konkrete saker, jf E6-sør etc. For øvrig er møtene i Trondheimsregio-
nen åpne. 

- Værnesregionen orienteres med brev etter at saken er behandlet i Trondheimsregionen 
11.06.2010. 

- Trondheimsregionen ønsker å gjennomføre en samling for de aktuelle samarbeidsorganene 
rundt oss høsten 2010. Konferansen bør ha utgangspunkt i regional strategisk næringsplan 
som da er vedtatt med igangsatt videreføring. Det er ønskelig at næringsministeren kunne 
delta i denne konferansen. Daglig leder/Rita Ottervik følger opp dette. 

Vedtak: AU tilrår følgende vedtak i Trondheimsregionen: 
Det er ikke generell observatørordning for kommuner i Trondheimsregionens organer. Ob-
servatører i forhold til konkrete prosjekt/saker kan innkalles med talerett til behandlingen av 
disse sakene.  

 

AU 20/10 Retningslinje for samordning mellom det politiske nivået i Trondheimsregionen og 

næringsrådet for regional strategisk næringsplan 

Sak Trondheimsregionen vedtok i sak TR 07/10 følgende: 

 ”Det skal legges fram en nærmere retningslinje for samordning mellom det politiske nivået i 

Trondheimsregionen og næringsrådet, herunder ansvarsfordeling, beslutningsmyndighet for 

næringsrådet og grunnlag for rammeavklaring av ressursbruk. Dette skal innbefatte forslag til 

observatørordning for næringslivet og FoU i Trondheimsregionen.” 

 Når det er fastsatt at næringsrådet bemannes fra administrativt ledernivå, blir det viktig å fastset-

te retningslinjer for politisk ledelse av strategisk næringsplan. I sak TR 07/10 er det signalisert 

at dette kan skje gjennom at det gis politiske signaler fra Trondheimsregionen til næringsrådet 

om føringer, strategier og ressursbruk. Dette danner utgangspunkt for at næringsrådet utarbeider 

årlige handlingsplaner som samordnes med utviklingsplan for Trondheimsregionen. Videre at 

det oppnevnes observatør til Trondheimsregionen fra hhv. næringslivet og FoU-miljøene – blant 

medlemmene i næringsrådet – og at disse har et ansvar for kommunikasjon begge veger. Råd-

mannsforum signaliserte i drøftingen i sak 18/10 at næringsrådet skal rapportere til Trondheims-
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regionen via rådmannsforum, og at næringsrådet bør ha ansvar for forslag til handlingsplaner og 

gjennomføringen av tiltak/prosjekter innenfor strategiske rammer.  

 Følgende forslag til retningslinjer har rådmannsforum sluttet seg til: 

1. Næringsrådet utarbeider forslag til årlige handlingsplaner for gjennomføring av tiltak i sam-

svar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk næringsplan. 

2. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen i samlet budsjett for 

Trondheimsregionen, knyttet til utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av prio-

riterte strategier/prosjekt samt delrammer angis.  

3. Regional strategisk næringsplan forutsettes vedtatt 11.06.10 av Trondheimsregionen. Samti-

dig skal næringsrådet være etablert innen dette. Det tas sikte på at næringsrådet legger fram 

signaler for prioriterte strategier/prosjekt og ressursmessige rammer for 2010 senest i TR-

møte i september. 

4. Årlige handlingsplaner legges fram for Trondheimsregionen via rådmannsforum. 

5. Løpende samordning ivaretas gjennom at rådmennene i næringsrådet og observatører fra hhv 

næringslivet og FoU-miljøene rapporterer begge veger. 

6. Retningslinjene evalueres innen utgangen av 2011 

Forslag til tilrådning Trondheimsregionen: 

Trondheimsregionen slutter seg til foreslåtte retningslinjer. 

Fra møtet: - AU hadde ikke merknader til de foreslåtte retningslinjene. 
- Involvering/forankring av Trondheimsregionens arbeid i forhold til øvrige politikere ble 

drøftet. Det bør være et felles møte for formannskapene på nyåret som har utviklingsplan 
og næringsplenen som tema. Kinosalen i Orkdal kan være et egnet lokale. 

AU tilrår følgende vedtak i Trondheimsregionen: 
Trondheimsregionen slutter seg til retningslinjene som foreslått i saken. 
 

AU 21/10 Sak om internasjonal satsing 

Sak: Trondheimsregionen vedtok i sak TR 06/10: ” AU legger fram sak om internasjonal satsing.” 

 AUs utgangspunkt for å presentere internasjonale prosjekt i AU-møte 06.04.10 var at en presen-

tasjon av internasjonale prosjekt ville være nyttig, men å utvikle internasjonalt engasjement i 

Trondheimsregionen bør avventes i forhold til at vi nå prioriterer andre arbeidsområder.  

 Det er flere strategier i regional strategisk næringsplan som innbefatter internasjonalt engasje-

ment. I første rekke strategiene under mål 5 vedrørende internasjonale kunnskapsnav, men også 

strategi 4.7 hvor det er inntatt at næringslivet skal ha en internasjonal forankring både på eks-

port- og etableringssiden.  

 Jeg anbefaler ut fra dette at internasjonal profilering i første omgang ivaretas gjennom strategisk 

næringsplan og de angitte strategiene. Samtidig bør det vurderes framover i forhold til kommu-

nikasjonsstrategiene at Trondheimsregionen utviklet nettstedet www.trondheimsregionen.no  til 

et nettsted som også kan gis en mer ekstern profil i forhold til markedsføring av Trondheimsre-

gionen. Herunder også internasjonal vinkling. Spørsmålet vil bli tema i kommende utviklings-

planer. 

 Saken er drøftet i rådmannsforum 19.05.10. med følgende vedtak: ”Internasjonalt samarbeid i 

Trondheimsregionen-regi begrenses i nåværende situasjon til arbeidet med regional strategisk 

næringsplan.” I rådmannsforum  ble det også orientert om status for Access Mid Norway: Inte-

rimstyret foreslo nedleggelse, men eiermøtet vurderer å gjøre selskapet om til et bestillingssel-

skap som kjøper tjenester gjennom Innovasjon Norge, som en nasjonal pilot. Samtidig tatt opp å 

begrense eierskapet til STFK og Trondheimsregionen. En modell utredes og vil trolig foreligge 

til møtet i Trondheimsregionen 11.06.10. 

 Jeg ber om AUs vurdering i forhold til rådmannsforums vedtak og en mulig presentasjon av Ac-

cess Mid-Norway i kommende Trondheimsregionmøte. 

Forslag til vedtak: 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

http://www.trondheimsregionen.no/
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Fra møtet: - Trondheimsregionen bør begrense sitt engasjement nå, næringsplanen gir grunnlag for pri-
oritering. 

- Vi skal forholde oss til de som allerede har bygd opp internasjonalt engasjement, i første 
rekke STFK og Trondheim kommune. Både Trondheim kommune og STFK har rolle som in-
ternasjonal, nasjonal og regional næringsutvikler. Gunnar Lysholm framhevet Rita Otterviks 
engasjement i Fesilsaken som et eksempel på Trondheims rolle og betydning. 

- Vi må videreutvikle kanalene mot Innovasjon Norge for bedrifter i regionen.  
- AU peker på at eieransvaret for Access Mid-Norway som reorganisert bestillerselskap i ut-

gangspunktet ligger på STFK. 
- Det ønskes en orientering fra fylkeskommunen om Access Mid-Norway i Trondheimsregio-

nen. Daglig leder tar opp med STFK om det er hensiktsmessig å ta dette i møtet 11.06.2010. 

Innstilling til vedtak i Trondheimsregionen: 
I nåværende situasjon konkretiseres Trondheimsregionens internasjonale engasjement til 
arbeid og tiltak som prioriteres i strategisk næringsplan. 

 

AU 22/10 Engasjement for høyhastighetstog i Trondheimsregionen 

Sak: Næringsforeningen har tatt opp engasjement i forhold til høyhastighetstog i vår region, de viser 

til følgende link: http://www.nettavisen.no/reise/article2887287.ece  og uttrykker i epost: 

 ”Næringsforeningen i Trondheim er bekymret over at det i Trøndelag krangles om togløsninger og 

hvor mye det bør satses, mens Bergen og Vestlandet samler seg i en lobbyvirksomhet. Uavhengig av 

hva man mener om lyntog, skader det våre generelle toginteresser at vi ikke står samlet om en strategi.  

 Viser også til det som står om jernbane i strategisk næringsplan. 

 Vi imøteser initiativer for å samle regionen bak en felles fane i denne saken, og synes dette kan være 

en sak for Trondheimsregionen.” 

 Det skal avholdes møte om lyntog i NiT-regi 26.05.2010.  

Daglig leder anser dette som i hovedsak en politisk sak og ønsker signaler fra AU om videre 

håndtering. 

Forslag til vedtak: 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

Fra møtet: - Vi må ha fokus mot det utredningsprosjektet som nå igangsettes gjennom Stortingets be-
vilgning. Dette må vi prioritere uavhengig av om en mener prosjektet at er realis-
tisk/ønskelig eller ikke. 

- Dersom lyntog realiseres, skal Oslo-Trondheim være det første prosjektet. Det er viktig at vi 
har inngrep i prosessen i forhold til å markedsføre og underbygge dette. Andre regioner, 
inklusive intercityområdet rundt Oslo vil uansett være tungt på banen. 

- Det bør vurderes om Trondheimsregionen skal utarbeides en ”hvitbok” på temaet, eventu-
elt i samarbeid med STFK. Siktemål vil primært være å framheve regionens fortrinn i forhold 
til prosjektet og å legge grunnlaget for samkjørt påvirkningsarbeid i denne saken. 

Vedtak: AU tilrår at det utarbeids en hvitbok angående lyntog Oslo-Trondheim – med sikte på å bely-
se regionens fortrinn og som grunnlag for felles argumenatsjon 

  

AU 23/10 Andre aktuelle saker til Trondheimsregionens møte 11.06.10 

Sak: Jeg har avklart befaring og møtested i Pilegrimsgården i Trondheim som en mulighet – og at vi 

da tar en informasjon om internasjonal satsing i forhold til pilegrimspotensialet. Det er litt trangt 

å avholde hele møtet i Pilegrimsgården, jeg foreslår å bruke Storsalen i Rådhuser og å ta befa-

ring og lunsj i Pilegrimsgården – hvis finvær er det fint å sitte ute.  

Eventuelle andre aktuelle saker ut over de som er tatt opp i denne innkallingen: 

- Logistikknutepunkt/godsterminalen – orientering 

Fra møtet: - AU sluttet seg til opplegget med Storsalen/Pilegrimsgården. 

http://www.nettavisen.no/reise/article2887287.ece
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- I tilknytning til besøket i Pilegrimsgården legges det inn en orientering om prosessen med å 
få preses for den Norske Kirke til Nidaros. 
 

AU 24/10 Orienteringssaker 

Sak Viser til følgende RF-saker, vedlagt foreløpig referat fra møte 19.05.10: 

- RF 23/10 Tjenestesamarbeid – samhandlingsreformen 

- RF 24/10 Utviklingsplan 2011-14 

- RF 27/10 Strategisk næringsplan – oppnevning til næringsråd 

- RF 28/10 Strategisk næringsplan – utlysing av prosjektlederstilling 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om drøftingen av samhandlingsreformen i rådmannsforum. Trond-
heim kommune vil innkalle de aktuelle kommunene rundt Trondheim til et drøftingsmøte.  

- Daglig leder orienterte om utvelging av rekrutteringsfirma og videre framdrift i ansettelse 
av prosjektleder for næringsplanen. AU uttrykte ønske om å bli informert og rådført før an-
settelse gjennomføres. Daglig leder følger opp dette. 
 

AU 25/10 Eventuelt 

Fra møtet: Ingen saker ble tatt opp. 
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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 31.08.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-9 Dato 06.09.2010  
 

Sted: Rådhuset i Trondheim, Storsalen 

Tidsrom: 1300-1530 

Til stede: Kari Lindseth Øfsti (Stjørdal), Kristian Rolstad, Elin Rognes Solbu, Morten Wolden, Olaf Løberg, 
Kathrine Lereggen, Morten Granmo (Midtre Gauldal), Oddbjørn Ressem, Erlend Myking, Jon 
Hoem, Sigmund Knutsen, Birger Elvestad (sak 26-28) 

Forfall: Milian Myraunet, Roy Jevard, Grethe Metliaas  

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem 

Leder i rådmannsforum Kristian Rolstad ønsket velkommen og ledet møtet. 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. Ingen merknader til referat siste møte.  
 

RF 36/10 Forslag fra fylkeskommunen om forvaltning av næringsfond for Trondheimsregio-

nen. 

Sak: STFK har i 2010 bevilget 1 mill kr i regionale utviklingsmidler og 2,3 mill kr i regionalt 

næringsfond til Trondheimsregionen, til sammen 3,3 mill kr. Det drøftes nå med fylkeskommu-

nen mulige ordninger for forvaltning av midlene og årlige tildelinger framover. Det kan være 

aktuelt å etablere et samlet næringsfond hvor hele/deler av disse midlene fra fylkeskommunen 

suppleres med tilsvarende kommunal andel (50/50) – finansiert fra de løpende kommunale til-

skuddene fra kommunene til Trondheimsregionen. I 2010 utgjør de kommunale midlene 4,4 

mill kr, men deler av dette – pt. ca 2 mill, må reserveres til sekretariat og andre utviklingsopp-

gaver som IKAP- og kommunikasjonsarbeid mm.  

 Det er signaler fra fylkesmannen om at det vil komme skjønnsmidler for 2010 til sekretariat for 

regionråd. Dette kan øke den ”ledige” delen av de kommunale innskuddene. 

 Det vil bli avholdt drøftingsmøte med STFK om saken, anbefalinger på bakgrunn av dette møtet 

vil bli ettersendt (vedlegg 1). 

Vedlegg 1: Notat til sak 36/10 

Fra møtet: - Sigmund Knutsen redegjorde for møter avholdt med STFK, notatet (vedlegg 1) represente-
rer et omforent forslag fra fylkesrådmannen og Trondheimsregionen. Det skal behandles 
politisk i fylkeskommunen. 

- Det er meget positivt at det nå legges opp til en årlig fondsavsetning og at dette forvaltes 
med Næringsstyret som fondsstyre.  

- Trondheimsregionens utfordring er å følge opp 3,3 mill kr i rent næringsfornd med en 
50/50-fordeling med kommunale midler og samtidig ha tilstrekkelig midler til andre utvik-
lingsoppgaver og sekretariat. Ved å sette næringsfondet til 2,8 mill kr og at 0,5 mill kr er til 
andre utviklingsoppgaver, blir dette enklere. 

- Daglig leder opplyste at det i møte med fylkesmannen i dag bekreftes at fylkesmannen vil 
foreslå skjønnsmidler til regionrådssekretariatene, dette vil lette situasjonen.   

Vedtak: 
Rådmannsforum tilrår at Trondheimsregionen slutter seg til opplegg for finansiering i ved-
legg 1 som utgangspunkt for fylkeskommunens videre behandling av saken.  
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RF 37/10 SNP – igangsetting av prosjekt.   

Sak: Trondheimsregionen vedtok i møte 11.06.2010 at det tas sikte på at næringsrådet legger fram 

signaler for prioriterte strategier/prosjekt og ressursmessige rammer for 2010 senest i Trond-

heimsregionens møte i september. Prosjektleder SNP blir neppe på plass før i oktober/november 

og vi må komme i gang før det. Sekretariatet har igangsatt prosess med identifisering av aktuelle 

prosjekt (”lavthengende frukt”) ut fra følgende kriterier: 

Oppgaver som er igangsatt/lett kan gjennomføres. 

Oppgaver som primært gir resultater/delresultater innenfor det 1. året 

Oppgaver som i minst mulig grad foregriper prosjektlederens funksjon 

Oppgaver hvor kommunene er gjennomførere vil være mest naturlig å starte med 

 Det er utarbeidet et forberedende notat (Vedlegg 2) og dette er drøftet med næringsrådgivere i 

kommunene i møte 11.08.2010. Referat fra dette møtet er vedlagt (Vedlegg 3).  

 Saken legges fram for drøfting i rådmannsforum og videreføres i konstituerende møte i nærings-

rådet 03.09.2010. 

Vedlegg 2: Foreløpig notat – Igangsetting av nye felles prosjekt høst 2010 

Vedlegg 3:  Referat fra møte 11.08.2010 med næringsrådgivere. 

Fra møtet - Daglig leder gikk gjennom de omtalte prosjektene. Det er Næringsrådet som anbefaler for 
Trondheimsregionen i henhold til sak TR 17/10, rådmannsforums drøfting nå blir innspill til 
Næringsrådet. Under gjengis kommentarer til de prosjektene som rådmannsforum anser 
som best egnet for rask oppstart: 

- 1.1 …koble næringsliv og FoU: VRI-prosjekt er aktuelt, avventer oppsummering av 
workshop. Erlen Mykling viste til Arena-prosjekt. 

- 2.1…etablere Triple Heix: Vi kan snart kvittere ut dette målet ved etablering av Næringsråd 
og ansettelse av prosjektleder. 

- 3.3…flere kommunestyremedlemmer med næringspolitisk bakgrunn: Rådmannsforum me-
ner at AU må vurdere dette, og at næringsorganisasjonene har ansvar. Ev kommunalt enga-
sjement ang rammevilkår for politisk arbeid må gjelde alle yrkesgrupper og ev kan KS være 
en samarbeidspart 

- 3.4….alle politikere skal besøke min. en bedrift per år: Enighet om at dette vil være en fin 
”kick-off” for næringsplanen som vil synes. Kommuner som ikke har egnede store bedrifter 
kan ev heller invitere noen bedrifter til et kommunestyremøte. Det var enighet om å satse 
på et felles opplegg for alle kommunene i november. 

- 4.1…Prosjekt lyntog er i gang. 
- 4.3… IKAP-prosjektene i henhold til retningslinjene inngår i dette målet i næringsplanen og 

er igangsatt. 
- 4.7… Avklare studentarbeidet for ev. prioritering av dette. 
- 6.3… StudiebyEN: Prosjektet er i gang. Bred enighet at dette har betydnig gjennom viktige 

ringvirkninger for hele regionen. 
- Rådmannforum ba om at referat fra Næringsrådet formidles til rådmannsforum. 

 
Vedtak:  Saken videreføres i næringsrådet 

 

RF 38/10 Krav fra Fagforbundet om arbeidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen 

Sak: Trondheimsregionen har mottatt henvendelse fra Fagforbundet i Trondheim med krav om ar-

beidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen, jf. sak i RF 20/10.  

 Rådmannsforum 19.05.2010, stiller spørsmål om omfanget av tjenestesamarbeidssaker i Trond-

heimsregionen, og ønsket at leder i rådmannsforum og daglig leder tar et møte med Fagforbun-

det for å redegjøre for situasjonen. Saken ble trukket i Trondheimsregionens møte 17.06.2010 

pga at streiken forhindret drøfting som anbefalt av rådmannsforum.   

 Møtet med Fagforbundet er avholdt 11.08.2010, forslag til opplegg framkommer her. 
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Fra møtet: Kristian Rolstad orienterte om møte med Fagforbundet.  

Vedlegg 4: Brev fra Fagforbudet til ordfører/rådmann i Trondheim kommune, mottatt 11.03.2010 

Vedlegg 5:  Referat fra møte med Fagforbundet 11.08.2010 

Vedtak: Det oppnevnes to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene i de respektive kommune-
ne som inviteres som observatører med talerett i rådmannsforum og Trondheimsregionen 
når aktuelle saker om tjenestesamarbeid med organisatorisk/personalmessig konsekvens tas 
opp til behandling. 

 Fagforbundet bes om å informere andre tillitsvalgte i de samarbeidende kommunene slik at 
to observatører oppnevnes. 

 

RF 39/10 Orientering og drøfting: KVU Steinkjer - Trondheim  

Sak: Det skal utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning på strekningen Trond-

heim-Steinkjer med bakgrunn i oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet datert 19.03.2010. 

Prosjektet har tidligere pågått for strekningen Stjørdal-Steinkjer. 

  Hensikten med utredningen er å få avklart hvordan transportbehovet mellom Trondheim og 

Steinkjer for gods- og persontrafikk best skal kunne tilfredsstilles i framtida. Utredningen skal 

omhandle utbedring og/eller omlegging av E6 og jernbane. 

 Sentrale hovedspørsmål som KVU skal svare på er:  

- Hvilke transportbehov følger av samfunnsutviklingen på strekningen Trondheim - Steinkjer?  

-  Hvilke løsninger for kollektivtransport, vegsystem, gang- og sykkelnett, arealbruk og andre 

virkemidler vil dekke disse behovene på en ønsket måte?  

- Hvordan styrke strekningen som korridor i det landsdekkende veg- og banenettet   

 Konseptene som utredes skal ha et langsiktig tidsperspektiv, men skal også være en del av 

grunnlagsmaterialet for arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023. Ut-

redningen skal fange opp de nasjonale målene for transportkorridoren og i tillegg de regionale 

utviklingsperspektivene.  

 Ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen i samarbeid med Jernbaneverket. Planen er å fer-

digstille KVU–arbeidet i løpet av mars 2011.  

 Trondheimsregionen er koblet inn i prosessen i referansegruppe. Jeg ser det som viktig å spesi-

elt fronte de signaler vi har gitt tidligere angående prioritering av Trønderbanen med elektrifise-

ring og dobbeltspor til Stjørdal. 

Fra møtet: - Oddgeir Myklebust har deltatt på orienteringsmøte. 
- Malvik påpeker at det kan bli kapasitetsutfordringer i E6-kryss på Sveberg. 
- Poenget må være å skille mellom ulike konsept, også parsellmessig – samfunnsmessig kan 

det være ulike utfordringer for Stjørdal-Trondheim og Stjørdal-Stinkjer. 
- Elektrifisering av Trønderbanen og tosporsutvikling Trondheim-Stjørdal er framhevet av 

Trondheimsregionen. 
- Forborfjellet tunnel kan gi dilemma i forhold til tidsperspektiv for elektrifisering til Steinkjer. 
- Trondheimsregionen må delta i referansegruppen, vurdere også å delta i arbeidsgruppe? 

 
Vedtak: Saken legges fram til orientering for Trondheimsregionen. 

 

RF 40/10 Drøfting i forkant av fylkesmannens dialogkonferanse 2-3 

Sak: Det er spesielt to tema som berører oss som region i programmet for dialogkonferansen: Kon-

sultasjon om skjønnsmidlene og hovedbolken 2. dag om interkommunalt samarbeid, hvor ett av 

temaene er:  

Trondheimsregionen: gullegg! ... eller gjøkunge?  

 Hvordan kan fylkeskommunen synliggjøre og videreutvikle sin rolle som utviklingsaktør i et 

regionalisert fylke?  
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Med én fot i begge leire  

Fører utviklingen av Trondheimsregionen til at vi får A- og B-kommuner?  

 

Vedtak:  Saken tatt til orientering 

 

RF 41/10 Andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 17.09.2010 

 Orientering: Oppfølging av innspill fra kommunene til Miljøpakken gjennom Bystyrets og 

Fylkestingets sak om prioritering av prosjekter i 2011 

 KU E6 gjennom Melhus kommune 

 KVU logistikknutepunkt 

Fra møtet:  Daglig leder opplyste at JBV ikke har kommet langt nok til ny presentasjon. 

RF 42/10 Orienteringssaker 

 Ansettelsesprosess prosjektleder SNP 

 Lyntog 

 Forberedelse drøftingsmøte med andre regionsamarbeid i Trøndelag. 

Fra møtet: Daglig leder orienterte om sakene 

 

RF 43/10 Eventuelt 

Fra møtet: Det ble tatt opp at det bør oppnevnes varamenn til rådmennenes representanter i næringsrå-
det. 

Vedtak: Kjell Fosse og Oddbjørn Ressem oppnevnes som varamenn til næringsrådet 

Fra møtet: Til neste møte i rådmannsforum bes kommunene vurdere behov/ønske om samarbeid hva an-
går skjenkekontroll. 

 

 
 

Kristian Rolstad   Jon Hoem 

leder rådmannsforum  daglig leder  

 

 
 

 



Vedlegg til sak 36/10 Forslag fra fylkeskommunen om forvaltning av næringsfond for 

Trondheimsregionen. 

Vi viser til innkallingen og en foreløpig beskrivelse av saken der. Det har siden vært møter 

administrativt mellom STFK og TK for å avklare saken nærmere.  

STFK slår sammen bevilgningen på 1 mill kr til utviklingstiltak og 2,3 mill kr til eget fond for 

å støtte utviklingstiltak. Det foreslås derfor at beløpet 3,3 mill kr legges til grunn som STFKs 

støtte til Trondheimsregionen og at det utarbeides en sak om dette til politisk behandling. 

Midlene gis som tilskudd og betraktes ikke som fondsmidler i vanlig betydning, der det kun er 

avkastningen som kan benyttes som tilskuddsmidler. Av beløpet 3,3 mill kr avsettes 2,8 mill 

kr til næringsfond for Trondheimsregionen, hvor det gis midler til tiltak i henhold til 

Strategisk næringsplan (SNP). 0,5 mill kr går til støtte til andre/generelle utviklingstiltak iht 

til Utviklingsplanen. Det forutsettes at kommunene bidrar med tilsvarende beløp. 

Fylkesmannen har så langt innvilget 0,3 mill kr til oppgaver innenfor tjenestesamarbeid. 

Det foreslås følgende modell for Næringsfond for Trondheimsregionen: 

Næringsfond Trondheimsregionen

STFK (0,5+2,3)   2,8 mill.kr

Kommunene       2,8 mill.kr

Totalt 5,6 mill.kr til 

samarbeidstiltak SNP

STFK

Trondheim

Malvik

Klæbu

Skaun

Melhus

Orkdal

Rissa

M-Gauldal

Stjørdal

Leksvik

• Handlingsplan SNP

• Egne retningslinjer

• Årlig påfyll

Styre: Næringsrådet

Trondheimsregionens 

sekretariat

Prosjektleder 

SNP

Kommunene vil i første 

omgang være finansiører 

og deretter søkere!

 



Forvaltningsansvar:  Trondheimsregionen v/sekretariatet 

Beslutningsstruktur: Næringsrådet foreslås som fondsstyre og som beslutningstaker i  

forhold til tildeling av tilskudd til samarbeidstiltak i tråd med 

SNP. Næringsrådet rapporterer til Trondheimsregionen. 

Sekretariatet forbereder og legger fram sakene for Næringsrådet. 

 

Vedtekter / retningslinjer: Det foreslås å utarbeide egne vedtekter for fondet samt 

retningslinjer for bruken av midlene. Forslag bør utarbeides av 

Trondheimsregionens sekretariat i samarbeid med STFK. 

Det er enighet om at følgende legges til grunn for tildeling av midler: 

a) midlene skal benyttes i henhold til fondets vedtekter og retningslinjer 

b) prosjektene må være i tråd med SNP for Trondheimsregionen og handlingsplan 

c) støtte kan kun gis til samarbeidsprosjekter mellom flere kommuner  

d) eget rapporteringsopplegg må utarbeides. 

STFK legger stor vekt på at Strategisk næringsplan er en omforent felles plan for utvikling av 

hele Trondheimregionen og ser derfor alle kommunene i regionen under ett. Det er derfor ikke 

tatt spesielle hensyn til den enkelte kommunes status i forhold til det distriktspolitiske 

området, kommunalt næringsfond, kraftfond eller fylkestilhørighet. 

Andre utviklingstiltak gis støtte med utgangspunkt i Utviklingsplanen. Rammen her er 0,5 

mill kr fra STFK og 0,5 fra kommunene, til sammen 1,0 mill kr.  

Intensjonen er at det skal være årlige tildelinger fra STFK/kommunene til næringsfondet og 

andre/generelle utviklingstiltak. 

STFK yter ikke tilskudd til sekretariat/administrasjon av Trondheimsregionen. Fylkesmannen 

har signalisert at det vil bli bevilget skjønnsmidler til regionrådssekretariat, vi kjenner p.t. 

ikke størrelsesorden på dette. 

Oppsummering: 

Vår vurdering er at den forslåtte modellen gir Trondheimsregionen et godt grunnlag for 

utviklingstiltak i henhold til Strategisk næringsplan og Utviklingsplanen. Det er lite aktuelt å 

øke de kommunale innskuddene nå, dette må eventuelt vurderes når SNP-arbeidet er evaluert. 

Samlet finansiering av Trondheimsregionen i 2010 er etter dette 4,4 mill kr fra kommunene 

og 3,3 mill kr fra STFK, til sammen 7,7 mill kr. De ventes i tillegg midler fra Fylkesmannen 

til sekretariat/drift, og i 2010 bidrar i tillegg Fylkesmannen med 0,3 mill kr til 

tjenestesamarbeid.  

Av kommunenes samlede bevilgninger til Trondheimsregionen på ca 4,4, mill kr vil etter 

dette forslaget 2,8 mill kr gå til næringsutvikling, 0,5 mill kr til andre utviklingstiltak og 1,1 

mill kr til sekretariat/drift.  

Sekretariat med daglig leder, IKAP-prosjektleder og kommunikasjonsmedarbeider mm har 

per i dag årlig kostnad ca 2,0 mill kr. En andel av dette kan tilbakeføres til SNP. I henhold til 



Utviklingsplanen er både IKAP og kommunikasjon/profilering prioriterte programområder.  

0,5 mill kr kan dermed dekkes av andre utviklingstiltak. Fylkesmannen har signalisert støtte 

til sekretariat uten at størrelsen pt er kjent. Sammen med 1,1 mill kr avsatt til 

sekretariat/administrasjon anses de nevnte aktiviteter å ha en realistisk finansiering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 

Foreløpig notat: Igangsetting av nye felles prosjekter høst 2010 

Gjelder: Møte mellom kommunenes næringsenheter 11.08.2010    

 

Vedtatt strategisk næringsplan for Trondheimsregionen peker ut 6 delmål. Planforslaget 

beskriver hvilke tiltak som kan være aktuelle under disse målene, tiltakene er ikke vedtatt av 

Trondheimsregionen. 

Det satses på at regionen skal komme raskt i gang med konkrete prosjekt, jf 

Trondheimsregionens møte 11.06. Følgende kriterier kan væer et utgangspunkt for 

prioritering:  

 Oppgaver som er igangsatt/ lett kan gjennomføres. 

 Oppgaver som primært gir resultater / del-resultater innenfor det 1. året 

 Oppgaver som i minst mulig grad foregriper prosjektlederens funksjon 

 Oppgaver hvor kommunene er gjennomførere vil være mest naturlig å starte med 

Regionens næringsenheter drøfter i møtet 11. august hvilke prosjekter som fyller kriteriene, 

og hvordan deltakelsen og gjennomføringsevnen er i de enkelte kommunene. 

 Rådmannsforumet 31. august følger opp de vurderingene som gjøres. 

 Det siktes mot konstituerende møte i næringsrådet primo september hvor anbefaling 

gis.  

 Trondheimsregionens møte 17. september får rapport. 

Som utgangspunkt for møtet onsdag 11.august, har følgende tiltak blitt blinket ut og fått en 

forhåndsvurdering av sekretariat og Trondheim kommune. Vi ber imidlertid om at 

kommunene gjør sin egen vurdering i forhold til prioriteringer av prosjekt med utgangspunkt i  

kriteriene ovenfor. 

Delmål 1:   

1.1 Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og 

FOU/utdanningsmiljøene 

Forprosjekt finansiert av VRI-midlene i forhold til å finne gode metoder og arenaer for å 

koble studenter med arbeids- og næringsliv: Spørreundersøkelse, innsamling av gode 

eksempler i Norden og Tyskland og studietur er gjennomført. Forprosjektet avsluttes med 

workshop 26. august med mål om å komme frem til x tiltak/prosjekt som kan iverksettes 

raskt. 

1.5 Trondheimsregionen skal ta i bruk innovasjonspotensialet som ligger i 

opplevelsesøkonomien  



Styrke pilotprosjektet ”IdeCultCity” – en distribuert inkubator for kreative og kulturbaserte 

næringer. Se www.idecultcity.no 

Delmål 2:   

2.1 etablere en felles triple helix for Trondheimsregionen: Prosess med ansettelse av 

prosjektleder er godt i gang og organisering med næringsråd og retningslinjer for samordning 

mellom Trondheimsregionen og næringsrådet er gjennomført. 

Delmål 3:  

3.1 alle kommunene hver for seg og regionen samlet skal bestemme seg for hvilke(n) årlige 

arrangement der kommune og næringsliv skal ha utviklingsplaner for næringsliv på 

agendaen. Kommunenes egne næringslivsdager er … MANIFEST som felles arrangement, 

Trøndelagsdagen rettet mot Storting og styringsverk, bransjedager (konferanser), …. 

3.3: alle kommunene skal arbeide for at flere kommunestyremedlemmer har næringspolitisk 

bakgrunn. Det er forestående valg i 2011, og nominasjonene er allerede i gang. 

Rammebetingelsene for deltakelse i politisk arbeid er endret i takt med nye arbeids- og 

møteformer. Rammebetingelsene for deltidspolitikere bør drøftes i fellesskap av kommunene 

med sikte på å identifisere forhold som gjør det vanskelig for ulike yrkesgrupper å delta i 

lokalpolitikken. Konklusjoner kan fremstilles i kort form, slik at informasjonen kan brukes av 

kommunene og i partienes forberedelse til valg. Etterfølgende evaluering av om det er 

overkommelig for alle yrkesgrupper å delta demokratisk arbeid, kan være trinn 2. 

3.4:  alle politikere skal besøke minimum en bedrift pr år. Politikernes møte med næringsliv 

bør gi begge parter utbytte. Å tilrettelegge ett bedriftsbesøk for hele bystyret/kommunestyret 

der 1-2 bedriftsledere forteller kommunestyre / bystyre om bedriftenes samfunnsrelasjoner 

kan være en ”kick off” for næringsplanen som kan vekke medieoppmerksomhet – og gi 

meningsutveksling og forståelse av sammenhengen mellom bedriftsutvikling og 

samfunnsutvikling. 

Delmål 4: 

4.1: moderne og effektivt transportnett: Vedtatt prosjekt om allianse og påvirkning i forhold 

til lyntog 

4.3: tilgang på tomtearal skal være et konkurransefortrinn: Oppfølging av IKAP-

retningslinjer: 

IKAP-retningslinje 1.1: Mulighetsstudie Nye Sveberg prioroteres for etablering av langsiktig 

stort regionalt næringsområde i 1.utkast IKAP. Pprimært siktemål: 

- Å avklare nærmere terrengmessig tilpasning samt hensynet til biologisk mangfold og 

friluftsliv. 

- Å klargjøre for en førsteetappe på ca. 1000 daa gjennom kommuneplanavklaring som 

tilrettelegger videreføring i reguleringsplan. 

http://www.idecultcity.no/


IKAP retningslinje 1.5/3.3: Utredningsprosjekt havneområdet i Orkdal og Sutterø i Stjørdal 

For å dempe arealbehov for nye næringsareal i regionen. Som en del av dette skal det utredes 

metodikk for å fortette eksisterende store næringsarealer i regionen. IKAP igangsetter 

utredningsprosjekt om å synliggjøre muligheter og eiendomsverdier i store eksisterende 

næringsareal med lav utnytting. Havneområdet i Orkdal og Sutterø i Stjørdal skal inngå i 

prosjektet. 

IKAP retningslinje 1.6: Etablere utviklingsselskap for de store næringsområdene De største 

næringsområdene må utvikles med sikte på nødvendig offentlig styring for å sikre det 

regionale perspektivet. Det må etableres nødvendig ressursgrunnlag for gjennomføring der 

dette er nødvendig. Det skal i første omgang vurderes behov for å etablere utviklingsselskap 

med offentlig eiermajoritet for hvert av områdene, for planlegging og eventuelt også 

utbygging.  

IKAP-retningslinje 1.6: Etablere felles regional portal for markedsføring/informasjon om 

næringsarealene. Det skal i første omgang siktes mot å etablere en felles regional portal for 

markedsføring og informasjon om den samlede porteføljen av næringsareal i regionen, 

samordnet med strategier og tiltak i strategisk næringsplan.  

Løfte Rissa og Leksvik til ”IKAP-nivå” Det har ikke vært tidsmessig mulig å innarbeide de to 

nye kommunene i plangrunnlaget nå i sluttfasen, men det legges til grunn at dette følges opp i 

fortsettelsen gjennom hensiktmessige tilpassinger i forhold til arealpotesial for næringsliv og 

boligprosjektet/prognoser. I løpet av 2010 skal de to kommunene innarbeides i IKAP. 

4.7: Regionen skal aktivt bidra til å forsterke kulturen for å starte nye bedrifter. Kommunene 

og fylkeskommune kan sammen bidra til at alle elever i ungdomskole og videregående skole 

får tilbud om deltakelse i Ungt Entreprenørskap eller lignende. Utgangspunkt i eksisterende 

praksis, etablere ny praksis for regionen. Sees i sammenheng med entreprenørskapsarbeid ved 

HiST og NTNU og økning av antall studentbedrifter (1.7). 

4.8 Næringsliv og offentlige instanser skal bidra til utvikling av nærmarkeder innenfor 

eksisterende regelverk for offentlige anskaffelser. Felles sak mellom kommunenes 

innkjøpsavdelinger? 

Delmål 6:          

6.3 Trondheim skal være studieby nr. 1 Holde opp trykket gjennom handlingsprogram til 

StudiebyEN og Helhetlig studentpolitikk. Iverksette kommunikasjonsstrategi til studiebyen 

Trondheim gjennom å skape felles budskap for å styrke markedsføringen og attraktiviteten til 

Trondheim som studieby. 

  

 



Referat, møte om igangsetting av prosjekt i næringsplanen 

Møterom Kvarts,  11.08.2010 

 

Deltakere: 

Audny Medhammer, Kristian Rolstad, Ole Kristian Iversen, Eiliv Elden, Morten Wolden, 

Birger Elvestad, Dag Ove Johansen, Knut Brauteset, Gunnar Sund, Sigve Laugsand, Ove 

Snuruås, Bodil Alsvik, Olbert Aasan, Jens Ole Lindegjerdet, Ole Harris Hansen, Oddgeir 

Myklebust og Jon Hoem 

 

Om kommunenes engasjement: 

Leksvik: 

- Jobber med vann – energi- internasjonalisering 

- Rensing av vann 

- Energiforbruk 

- Samarbeid med NTNU 

Orkdal: 

- Samfunnsutviklingsprosjekt Orkdal 2040 

- Smelteverksindustrien 

- Hvordan utnytte spillvarmen? 

- Fjernvarmeanlegg 

- Samarbeid med kompetansemiljøer i Trondheim 

- Fesil Sunergy 

- Testproduksjonen går bra 

- Krafttilgang og kraftpriser er en utfordring – relevant for Trondheimsregionen 

– konferanse med Statnett 20.08.2010  

Skaun: 

- Ønsker å reetablere næringsforening 

- Behov for næringsareal ved Børsa.  

Stjørdal: 

- Har startet tilsvarende prosess med SNP for Værnesregionen 

Melhus: 

- Jobber med nyskaping/etablering mot freler kommuner i Gnisten næringshage 

- Næringsareal Hofstad leir 

- Behov for å markedsføre næringsarealene samlet 

Malvik: 

- Nortura åpner fredag 

- Vil bli en motor i næringssammenheng sammen med kjøpesenteret blir det 2-

300 nye arbeidsplasser på Sveberg. 

 

Delmål 1   

1.1 Koble næringsliv og FoU/utdanningsinstitusjoner: 

- Forprosjekt er gjennomført med VRI-midler (VRI: Virkemidler for regional FoU og 

innovasjon – forskningsrådets satsing).  Det skal avholdes workshop 26.08.2010 som 

skal blinke ut prosjekt. 



- Foreløpig konklusjon: Mulig oppfølging tas opp etter workshopen. 

 

1.5 Innovasjonspotensialet i opplevelsesøkonomien: 

- IdeCult City kan følges opp. 

- Det lages kulturnæringsplan for hele Trøndelag 

 

Delmål 3 

2.1 Etablere Triple Helix i Trondheimsregionen  

- Ansettelse av prosjektleder pågår 

- Næringsråd er etalbert, retningslinjer for politisk samordning er vedtatt 

- Foreløpig konklusjon: Vi er i ferd med å gjennomføre målet. 

 

Delmål 3 

3.4 Hele bystyret/kommunestyret på bedriftsbesøk 

- Kommunestyrebesøk til bedrifter vil kunne skape oppmerksomhet (media) rundt SNP- 

- I Orkdal foretar formannskapet bedriftsbesøk. Det vil være en viktig signaleffekt om 

det er kommunestyret som besøker. Man må tenke gjennom hva man vil oppnå med å 

besøke en bestemt bedrift. Besøket må være formålsrettet.  

- Ved åpningen av Hysnes helsefort (Rissa) var kommunestyret tilstede. Politikerne er 

viktige markedsførere. Arrangementet var vellykket.  

- Klæbu har årlig næringskonferanse hvor alle politikere inviteres og bedrifter 

presenterer seg. 

- Ved slike bedriftsbesøk kan det være viktig å koble på styret i den lokale 

næringsforeningen.  

- Også viktig å vurdere deltakelse fra FoU/VGS. 

- Foreløpig konklusjon: Vi må legge noen felles rammer for hvordan vi gjør dette. Vil 

være en bra ”kick-off” og kan få mediaoppmerksomhet. Sekretariatet vil utfordre noen 

av kommunene til å delta i arbeid med samordning.  

3.3 Flere politikere med næringspolitisk bakgrunn 

- Vi kan jobbe for å bedre rammebetingelsene for å bedrive politisk arbeid i 

kommunene slik at alle yrkesgrupper kan delta.  

- Dette tiltaket haster – nominasjonene er vel i gang… 

- Politikerne må engasjeres i dette – ta opp spørsmålet i AU. 

- Kommunene kan ”minne” partiene på dette før nominasjonsprosessene. Litt vanskelig 

for administrasjonene å jobbe med dette. 

- Næringsalliansen kan påvirke lettere. Kan også be sine medlemmer engasjere seg i 

politikk.  

- Dette er veldig målbart punkt. Vi bør ”telle” nåsituasjonen og evaluere etter valget. 

- Foreløpig konklusjon: Aktuelt å drøfte med AU og å utfordre NAT. Ang 

rammebetingelser kan det samles en gruppe med ”formannskapssekretærfunksjon” og 

politikere fra noen kommuner for å tenke sammen i forhold til anbefalinger for en 

”enklere hverdag for politikere” ut fra rammebetingelser som saksdokumenter, 

møtetid/form og elektroniske hjelpemiddel. 



 

Delmål 4: 

4.3: Tilgang på tomteareal 

- IKAp-prosjektene ble gjennomgått. 

- Foreløpig konklusjon: Mulighetsstudie Sveberg, fortettingsanalyse, utviklingsselskap 

for de store næringsarealene, felles portal for næringsareal er aktuelle 

oppstartsprosjekt i SNP 

4.7: Forsterke kultur for å starte nye bedrifter 

- Ungt entrepenørskap: 

- Finnes det en metode for å se hvilken effekt dette har? 

- Tungt å jobbe med dette. Avhengig av kultur/ildsjeler på skolene 

- Bra at SNP tar opp dette.  

- På Frosta er arbeidet med entrepenørskap i skolen oppe og går.  

- Organisasjonen ”Ungt entrepenørskap” er en viktig samarbeidspartner. 

- Utfordrende å få tak i en god mentor.  

- Viktig å huske på opplæringskontorene.  

- I STFK er det engasjert student som utarbeider status 

- Foreløpig konklusjon: Aktuelt som oppstartsprosjekt, viktig å ta tak i studentarbeidet. 

 

Delmål 6: 

6.3: Trondheim skal være studieby en. 

- At studentene trives og har gode forhold har betydning for hele regionen 

 

 

Referent: Oddgeir Myklebust/Jon Hoem 

 

 

 

 

 

 



Foreløpig notat 18.06.10 jh 

Rev 31.08.10 

OPPFØLGING TRONDHEIMSREGIONENS VEDTAK OM LYNTOG 

Stortinget har bevilget 50 mill kr for at jernbaneverket skal utrede utviklingen av høyhastighetstog i 

Sør-Norge. Leveranse i god til før behandlingen av NTP 2014-23, frist 1. februar 2012.  

AU i Trondheimsregionen framhever at vi må ha fokus mot utredningsprosjektet. Dette må vi 

prioritere uavhengig av om en mener lyntog er realistisk/ønskelig eller ikke. Dersom lyntog eller annet 

konsept realiseres, skal Oslo-Trondheim være det første prosjektet.  

Det er ulike utredningsalternativ:  

 Utvikle dagens infrastruktur 

 Høyhastighet delvis på dagens nett/intercitysatsing 

 Hovedsakelig separate høyhastighetslinjer. 

Følgende korridorer skal utredes: Oslo-Kristiansand, Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo- Göteborg 

og Oslo-Stockholm. I tillegg skal Bergen-Haugesund/Stavanger utredes i kombinasjon med Oslo-

Bergen og Oslo-Kristiansand-Stavanger. 

Det er ulike faser, først samle eksisterende kunnskap, så vurdere ulike prinsipp/konsept.  

Det ligger an til en høring utover høsten, prosjektleder Tom Stillesby kan stille opp i 

Trondheimsregionen .  

Samferdselskomiteen har reise i Trøndelag 6.-9. September 

Se: www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Hoyhastighet/. – spesielt mandatet er nyttig lesing. 

 

Trondheimsregionen gjorde 11. juni følgende vedtak:   

Trondheimsregionen bevilger 50.000 kr til utarbeiding av felles argumentsamling for etablering av 

høyhastighetstog Oslo-Trondheim, herunder etablering av allianse med andre offentlige og private 

parter. Prosjektet inngår i strategisk næringsplan. 

 

Fra referat møte 11. juni : 

Tore Sandvik: Er for lyntog, men det må ryddes i begrepene. Det finnes lyntog med hastighet 350 

km/t. Sverige satser på tog som har fart som flytoget med i overkant av 200 km/t. Vi må gjøre som i 

Bergen – etablere en bred 2020-organisasjon for å få 250 km/t Oslo-Trondheim og ha med 

elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. 

Rita Ottervik: AU ønsker at vi skal være en aktiv bidragsyter til høyhastighetsprosjektet og 

Trondheimsregionen vil ta ledelsen i dette arbeidet sammen med parter i offentlig og privat sektor og 

samle troppene til felles ståsted og argumentasjon. Det må også gjøres en politisk jobb. Vi skal 

forholde oss til Jernbaneverket.  

Terje Granmo: AU har drøftet at Trondheimsregionen kunne gå inn med 50.000 og fylkeskommunen 

det samme.  

Einar Strøm: På bakgrunn av utsagn fra fylkesrådleder Alf Daniel Moen skal en ikke se bort fra at 

Nord-Trøndelag kunne bidra med tilsvarende beløp. 

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Hoyhastighet/


Berit Rian: Dette er tatt opp i næringsplanen, uttrykt med maks 4,5 timer. Vårt syn er at Trondheim 

skal komme først i en høyhastighetsutbygging. Viktig at vi etablerer allianse for felles 

argumentasjon/lobbyarbeid. 

Anne Skolmli: I utredningen blir det ulike konsept, også offensiv videreutvikling av dagens nett, med 

utgangspunkt i intercitysatsingen. . 

 

Oppgaven er todelt: 

 Etablere en allianse 

 Utarbeide argumentsamling. 

 

Innledende møte: Tore K, Tore L, Sigmund, Hans, Jon: 

 Hovedfokus er Trondheim-Oslo 

 Også elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen bør tas med, men samtidig adskilt fra 

lyntoget. 

 Vi tror alle mest på et prosjekt mot ca 4 timer på eksisterende nett, men i denne fasen når alle 

konsept utredes, må vi være enig om på ikke snakke om realisme – ikke skyte ned lyntog på 

forhånd. 

 Skal Nord-Trøndelag med? Det bør de, men i så fall med den klare forutsetningen at 

høyhastighetsstrekningen er Trondheim-Oslo og at en videreutvikling av Trønderbanen med 

elektrifisering er en egen satsing (Som vi også omtaler). 

 Meråkerbanen er en nøkkelsak for oss fordi den åpner for en skandinavisk ring. 

 Vi har en fordel i at flytoget allerede er der og IC-satsing til Lillehammer pågår. Trondheim-

Oslo er allerede best i gang. ”Forlenge flytoget til Trondheim” 

 Vi må starte med alliansen – den kan være administrativ (?) når Trondheimsregionen er 

styringsgruppe: 

o Trondheimsregionen 

o Trondheim kommune 

o STFK  

o NTFK? 

o NiT 

o NSB?? (Henning Mykland nevnt) og Cargo-net?? 

o Jernbaneforum?? – kanskje en referansegruppe? 

o Ikke drøftet i dette møtet: Vi bør sikre oss ”spydspisser” i Stortinget i saken 

o Andre? Skal JBV inn 

 Valg av konsulent etter ferien.  

 Samferdselsfaglig eller kommunikasjonskonsulent – eller mer regionalpolitisk (Eks. Tor 

Selstad)? NTNU/Sintef-miljøet?? 

 Tore Kiste følger opp bevilgning fra STFK. 

 Første milepel er samferdselskomiteens befaring i september. 

 Næringsrådet må inn og spesielt STFK og NiT bidra til rask alliansebygging. 

 





REFERAT 

Møte med Fagforbundet 11.08.2010 

Tema: Arbeidstakerrepresentasjon i Trondheimsregionen. 

Til Stede: Svein Olav Aarflott, Bjørn Holmli, Kristian Rolstad, Jon Hoem 

Kristian Rolstad og Jon Hoem orienterte om Trondheimsregionens organisering og virksomhetsområ-

der. Tidligere har rådmannssamarbeidet og det politiske organet vært ivaretatt med ulik organisering. 

Nå er dette samordnet og daglig leder i Trondheimsregionen er ansvarlig for saksforberedelser til beg-

ge organ. Når rådmannsforumet for noen år siden arbeidet med ulike tjenesetesamarbeid, var det ar-

beidstakerrepresentasjon i tilknytning til dette.  Trondheimsregionen har i dag tjenestesamarbeid som 

ett av fem virksomhetsområder. I dag er fokuset lagt på interkommunal arealplan og strategisk 

næringsplan og Trondheimsregionens primære målsetting er å ivareta en god utvikling av storbyregio-

nen i konkurranse med de øvrige storbyregionene i Norge. Dette innebærer at det er lite saker for tiden 

som innbefatter tjenestesamarbeid. Videre er det slik at Trondheimsregionen favner over kommuner 

som samtidig også inngår i egne samarbeidsområder: Værnesregionen, Orkdalssamarbeidet og Fosen-

regionen. Disse arbeider mer med tjenestesamarbeid og dette gjør at eventuelle saker i Trondheimsre-

gionen ofte vil omfatte bare noen av kommunene. Samhandlingsreformen er den mest aktuelle samar-

beidssaken nå. Trondheimsregionen skal ikke bli noe nytt forvaltningsnivå, og det er viktig å påse at 

ikke organet blir uhåndterlig stort. Møtene i Trondheimsregionen er imidlertid åpne, og saksdokumen-

ter er tilgjengelig på internettsiden. 

Kristian Rolstad presiserte at uansett er det et ansvar i hver enkelt kommune at rådmannen ivaretar 

orientering til tillitsvalgte om aktuelle saker. 

Fagforbundet påpekte at det like fullt vil være oppstart og tidlig binding i organisasjonsutviklingssaker 

som drøftes i Trondheimsregionens organer. 

Møtet var enig om at det skal være arbeidstakerrepresentasjon med møte- og talerett i aktuelle saker i 

forhold til tjenesteproduksjon iTrondheimsregionens organer. Det ble drøftet ulike modeller, en ble 

enig om følgende ordning som kan evalueres etter noen tid: 

 Tillitsvalgte oppnevner to observatører som representerer de ansatte i de samarbeidende kom-

munene. Disse innkalles med møte- og talerett i rådmannsforum og Trondheimsregionen når 

aktuelle saker tas opp til behandling. Fagforbundets deltakere i møtet følger opp med å utnev-

ne disse representantene. 

 Det etableres en e-postliste med aktuelle tillitsvalgte fra kommunene som skal motta informa-

sjon om møter og aktiviteter i Trondheimsregionen, herunder når aktuelle saker settes på 

dagsorden. Fagforbundets deltakere i møtet ivaretar å etablere e-postlista. 

 Ordningen fratar ikke kommunenes og de tillitsvalgtes egne ansvar om å informere og drøfte 

organisasjonsendringer i egen kommune. 

 

 

Referent 

Jon Hoem 
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