
 

Arbeidsutvalget  03.09.2010  Side 1 av 6 
 

 
 

REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 06.09.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12623-8 Dato 08. september 2010  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1200-1400 

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

Forfall: Gunnar Hoff Lysholm 

Referent: Jon Hoem 

 

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 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 28.05.2010 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 31.08.2010 tas til orientering. 

 

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 det 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. 

Fra møtet: - Det var enighet om å legge opp til en dialogform. Noen bedrifter kan også inviteres, for ek-
sempel Aker-Verdal, Fesil Sunergi mfl. De kan utfordres på hva de forventer i forhold til 
Trondheimsregionen framover. Også FoU-miljøene bør med. 

- Antall deltakere fra de ulike samarbeidsorganene og størrelsen på møtet ble drøftet. Daglig 
leder tar en runde med de aktuelle samarbeidsorganene ang naturlig antall fra hver enkelt 
– som kan variere. Det er et poeng at de fleste kommunene er representert, og vi må få 
med både fra politisk nivå, rådmenn og sekretariat. 

- Høsten er nå så belagt med kommunal aktivitet, at AU ønsker at møtet tas i januar, som er 
en roligere måned. 

Vedtak Opplegg for møte i januar legges fram i senere AU-møte. 

 

AU 28/10 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 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 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om prosessen med fylkesrådmannen. Forslaget som nå foreligger er 
meget positivt i forhold til at Trondheimsregionen nå får del i de regionale utviklingsmidle-
ne og det konkrete opplegget med næringsrådet som fondsstyre vil være rasjonelt for 
Trondheimsregionens aktivitet.  

- Fylkesmannens dialogkonferanse på Røros bekrefter at sekretariatene i regionsamabeidene 
skal få skjønnsmidler. 

- AU sluttet seg til det foreslåtte opplegget. Dette er en særdeles viktig tilrettelegging for å 
oppnå positiv utvikling i hele Trøndelag. 

Tilrådning til Trondheimsregionen: 
Trondheimsregionen slutter seg til opplegg for finansiering i vedlegg 1 som utgangspunkt for 
fylkeskommunens videre behandling av saken.  



 

Arbeidsutvalget  03.09.2010  Side 3 av 6 
 

AU 29/10 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).  

 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 

Fra møtet: - Daglig ledere redegjorde for behandling av saken i Næringsrådet. Næringsrådet prioriterer 
tre prosjekt i tillegg til det som er i gang: 
1: 3.4: Alle politikere skal besøke minst en bedrift per år, næringsrådet sluttet seg til råd-

mannsforums anbefaling om at en samordning av kommunestyre/bystyre-bedriftbesøk i 
november vil være et fint ”kick-off” for næringsplanen i forhold til alle kommunesty-
re/bystyrerepresentanter og som også kan gi positiv mediaomtale. Det vektlegges å pri-
oritere bedrifter som kan avspeile FoU-miljøenes betydning. Opplegget må være slik ar 
næringslivet også får politikerne i tale. 

2: 5.1: Velge ut og forsterke 1-3 internasjonale kunnskapsnav: Sintef tar ansvar for å starte 
opp en arbeidsgruppe som gir anbefaling. Næringslivet skal delta. Det er avgjørende at 
dette kommer raskt i gang fordi identifisering av kunnskapsnav vil gi mange føringer for 
øvrige deler av Næringsplanen. 

3: 2.1: Opprette en felles nettverksorganisasjon (Triple Helix) for Trondheimsregionen: For 
Trondheimsregionen er vi nærmest i mål. Næringsrådet peker på at det bør videreutvik-
les tilsvarende kontaktnett i hver av kommunene gjennom at det fastsettes en kontakt-
person mot FoU, herunder VGS, og at kommune, næringsliv og FoU kobles  
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- AU tok opp at november er en hektisk måned med opptakt til budsjettarbeidet og at opp-
legg for kommunestyrer/bystyre bør vurderes i oktober. Spesielt for Trondheim er det en 
stor utfordring å få med hele bystyret – kan ev gjøres gjennom å starte kl 1400 med be-
driftsbesøk. Ettermiddagsbesøk vil egne seg best mot produksjonsbedrifter med skiftarbeid.  

- Når kommunene avklarer sin FoU-kontakt, må FoU-institusjonene også klargjøre kontakt-
personer mot kommunene.  

- Daglig leder tok opp at det er et mål i næringsplanen at kommunene skal arbeide for flere 
kommunestyremedlemmer med næringspolitisk bakgrunn. Nominasjonen er nå i sluttfasen. 
AU ba om at det sendes ut brev til de politiske partiene og Næringsalliansen med oriente-
ring om dette målet.  

Vedtak: Næringsrådets anbefaling legges fram for Trondheimsregionen.  

 

AU 30/10 Samferdselskomiteens besøk 

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

samferdselssaker. 

Fra møtet: - Hovedfokus er å sikre statlig finansiering av E6-sør i Trondheimspakken.  
 

AU 31/10 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 

Fra møtet: Daglig leder orienterte om møte med Fagforbundet, som ligger til grunn for vedtaksforslaget. 

Tilrådning til Trondheimsregionen: 
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. 

 

AU 32/10 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?  
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 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. 

Fra møtet: - AU mener at det bør vurderes nærmere i prosessen videre om Trondheimsregionen bør 
delta i arbeidsgruppen. 

Vedtak: Saken legges fram for Trondheimsregionen til orientering. 

 

AU 33/10 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. 

Fra møtet: - Daglig leder opplyste at JBV ikke er kommet langt nok til at det er naturlig med en ny pre-
sentasjon nå. 

- Ordføreren i Klæbu har tatt opp at det er en stor utfordring for regionen at det er registrert 
aktiviteter som kan ha betydning for kriminalitetsutviklingen i regionen og at det er ønskelig 
med en drøfting av utfordringene i Trondheimsregionen. AU var enig i at dette tas som 
tema i kommende møte. 

- I næringsrådet ble det tatt opp at NTNU kunne tenke seg å presentere NTNU-discovery som 
sak i Trondheimsregionen – med vektlegging av hvordan alle kommunene kan bidra med 
infrastruktur og kompetanse i forhold til tidlig etablering av bedrifter fra FoU-miljøet. AU 
sluttet seg til at det gis en slik presentasjon. 

 

AU 34/10 Orienteringssaker 

 Ansettelsesprosess prosjektleder SNP 

 Lyntog 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om ansettelsesprosessen. Det tas sikte på tilsetting medio septem-
ber. 

- Daglig leder orienterte om videreføring av arbeidet med lyntogprosjekt. Det vurderes type 
kompetanse som en ønsker å bruke i prosjektet, regionalpolitisk kunnskap kan være vel så 
viktig som samferdselskompetanse. Videre ble det bedt om synspunkt fra AU i forhold til 
politisk deltakelse i arbedet. Det var enighet om at det nå utarbeides utkast til argument-
samling/hvitebok og at tung politisk involvering tas opp når det foreligger mer konkret ma-
teriale. 
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AU 35/10 Eventuelt 

Fra møtet: - Neste møtedato i AU, 14. oktober, er umulig. Daglig leder sonderer mulig flytting til 18.-19. 
oktober. 

 
 
 
 


