INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 18.10.2010
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 10/12623-7

Sted:

Trondheim kommune, ordførerkontoret

Tidsrom:

kl 1200-1400

Innkalt:

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

Dato 13. oktober 2010

Det serveres enkel matbit.

AU 36/10

Referat/protokoll AU-møte 03.09. 2010 og Rådmannsforum 05.10.2010.

Vedlegg 1: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 03.09.2010
Vedlegg 2: Referat/protokoll Rådmannsforum 05.10.2010
Forslag til vedtak:
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 03.09.2010 godkjennes.
Referat/protokoll Rådmannsforum 05.10.2010 tas til etterretning.

AU 37/10
Sak:

Kommunikasjonsstrategi
Under eventuelt i siste møte i Trondheimsregionen signaliserte sekretariatet at vi vil komme tilbake med et forslag til kommunikasjonsstrategi for Trondheimsregionen. Utgangspunktet er bla.
Utviklingsplan 2010 hvor kommunikasjon er ett av programområdene og egen sak i Trondheimsregionen 19.06.2009 om Media-informasjonsstrategi – strakstiltak i 2009. Saken er drøftet
i rådmannsforum 05.10.2010, hvor Hans Kringstad la fram et førsteutkast som nå er bearbeidet
videre. Se referatet, sak RF 49/10.
Vedlagt følger forslag til kommunikasjonsstrategi, kommentarer til de enkelte punktene:
1: Overordnet strategi.
- Denne markerer Trondheimsregionens policy. Strategien er åpenhet. Åpenhet er prinsipielt
riktig og dessuten klokt for å bygge omdømme og tillit. Det er viktig å presisere at vi har fokus på enighet og samarbeid, men samtidig opptrer åpent også ved indre interessekonflikter.
2. Forankring.
- Kommunikasjonsstrategien springer ut av ideen bak og målene i gjeldende utviklingsplan.
Målet er tre-delt:
o Styrke det indre samarbeidet.
o Markedsføre regionens muligheter overfor næringslivet og potensielle etablerere.
o Synliggjøre regionens behov overfor bevilgende myndigheter, som feks ved utredning om
lyntog eller fullfinansiering av Miljøpakken.
3. Målgrupper.
- Markerer på nytt tre-delingen som kommunikasjonsstrategien må tilpasses: En målgruppe internt i regionen og to eksternt (næringsliv og sentrale myndigheter).
4. Virkemidler.
- Her er det mulig å liste opp en rekke tiltak. Vi har valgt å prioritere noen få. Trondheimsregionens ressurser tilsier at vi ikke sprer oss på mange virkemidler samtidig, men i stedet
spisser arbeidet med profilering og markedsføring.
- Et første tiltak er å gi hjemmesida nytteverdi for etablert næringsliv og potensielle gründere.
Deretter kan vi velge andre virkemidler for å lose målgruppene inn på hjemmesida. Da vil
det være aktuelt å utarbeide mer detaljerte planer for videre markedsføring.
- Bruk av sosiale medier ble spilt inn på rådmannsforum. Vi ser på dette som mindre hensiktsmessig foreløpig, men det bør selvsagt vurderes som et mulig tiltak etter hvert. Sosiale
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medier som twitter, facebook etc. kan ha flere funksjoner. De kan fungere som et diskusjonsforum for medlemmer av Trondheimsregionen, men det samme kan oppnås ved mer tradisjonell bruk av hjemmesida. Sosiale medier kan også brukes til profilering overfor næringsliv og studenter. Det krever at vi først har konkrete prosjekter å vise fram.
Vedlegg 3: Utkast kommunikasjonsstrategi
Forslag til vedtak:
AU legger kommunikasjonsstrategien fram for behandling i Trondheimsregionen.

AU 38/10
Sak:

Oppfølging av Trondheimsregionens drøfting om organisert kriminalitet
Trondheimsregionen var i møte 17. september enig om at saken må følges opp gjennom AU og
rådmannsforum. Det ble uttrykt at vi skal kommunisere ut de erfaringene som er kjent fra Klæbu, erfaringene og anbefalingene fra Buskerud sammen med en klar holdning fra Trondheimsregionen om at dette er uønsket i vår region.
Daglig leder ønsker å drøfte med AU hvordan saken bør gripes an.

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

AU 39/10
Sak:

Bedriftsbesøk i Klæbu-møtet
Daglig leder tok opp i rådmannsforum at vi bør følge opp at kommunene er på bedriftsbesøk
også i møtet i Trondheimsregionen 29.10.2010. Klæbu står for tur som møtearrangør. Jeg har
fått følgende tilbakemelding fra rådmannen:
”Vi bekrefter at Klæbu kan huse Trondheimsregionens møte den 29.10. Møtet legges til Selli
Rehabiliteringssenter, som har de nødvendige møteromsfasiliteter og som serverer lunsj. Det er
tatt utgangspunkt i 45 personer. Vi foreslår å dele forsamlingen opp i 4 grupper med hver sin
guide, slik at ikke alle møtedeltakerne går i samlet flokk. Selli er en spennende helsebedrift, som
har fulgt godt med i utviklingen.”
Jeg ber om at AU tar stilling til opplegget. Til orientering har Leksvik ikke arrangert møte enda,
og de bør vel få tilbudet om ikke lenge.

Forslag til vedtak:
Møte i Trondheimsregionen 29.10.2010 legges til Klæbu kommune med møtegjennomføring/bedriftsbesøk på Selli Rehabiliteringssenter.

AU 40/10
Sak:

Tema på Trondheimsregionens møte 29.10.2010
Unger gis en del innspill i forhold til kommende møte – i tillegg til bedriftsbesøk som omtalt i
sak
Følgende saker bør legges fram i møtet 29.10.2010:
- Lyntogprosjektet – har avtalt at nasjonal prosjektleder Tom Stillesby kommer til møtet. Prosjektet har nå fokus på å avklaret forutsetningene for vurderingene. Disse vil være viktige
premisser i forhold til vår argumentsamling, derfor avventes ”trykket” på vårt arbeid med argumentsamling til etter møtet i Trondheimsregionen.
- KVU logistikknutepunkt – antar at dette har kommet så langt at presentasjon er ønskelig,
sjekker dette med JBV fram mot AU-møtet.
- Kommunikasjonsstrategi, jf. AU-sak 26/10.
Aktuelle andre saker (Diverse forslag gjennomgår stikkordmessig under. NB: Det er ikke plass
til alle – også en mulighet å gjøre møtet kortere):
- Regional kollektivtransport – en nærmere redegjøring fra AtB i forhold til utviklingstrekk
(det er registrert betydelig vekst) og hva den forslåtte takstreduksjonen kan innebære. Og at
de utfordres på hva kommunene kan bidra med i forhold til overgang fra bilbruk til kollektivtrafikk. ….og kanskje skulle NSB også utfordres?
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- Gi en presentasjon av aktuelle klima/energi-utviklingsprosjekt med vekt på overføringsverdi
til de andre kommunene. Brøsetprosjektet er meget aktuelt.
- Samhandlingsreformen – det kan være aktuelt at det gis en orientering fra de respektive samarbeidsområdene som nå er avklart: Fosenregionen, Orkdalsregionen, Værnesregionen og
kommunene rundt Trondheim – AU kan vurdere om en slik presentasjon kan gi en gjensidig
nyttig kunnskapsoppdatering. Temaet kan ev. kombineres med en mulig orientering i forhold
til Nasjonal helseplan som antas å bli lagt fram i Stortinget før kommende møte.
- En side ved prosessene rundt samarbeid om samhandlingsreformen er at kommunene må avklare samarbeidsordning etter kommunelovens §§27 og 28, bla. har Værnesregionen igangsatt en omfattende prosess i forhold til slik avklaring. Dersom det er ønskelig med en nærmere info i forhold til de muligheter som ligger her, kan det være aktuelt å legge inn en orientering om dette i møtet – antar fylkesmannen er aktuell for å redegjøre. Dette kan være nyttig
info også i forhold til en nærmere forankring av det generelle samarbeidet i Trondheimsregionen gjennom vedtektsjustering.
- Det er nå utarbeidet en ny felles boligprognose for Trondheimsregionen, i forlengelsen av
boligprosjektet knyttet til IKAP. Det kan være aktuelt å presentere forutsetningene for prognosene for hele Trondheimsregionen. Dette kan være et utgangspunkt for en drøfting om å
publisere løpende statistikk/prognoser for Trondheimsregionen til kommunene og på kjemmesiden. Temaet kan ev også kobles sammen med en gjennomgang av analysen som er gjort
i IKAP av reiselengder med bil fra nye boligfelt, den er bare presentert svært kortfattet tidligere – og blir nå videreført gjennom et prosjekt som støttes av Enova.

AU 41/10

Orienteringssaker
-

AU 42/10

Fylkeskommunens behandling av saken om næringsfond til Trondheimsregionen
Samling for regionsamarbeidene i Trøndelag – gjennomførte kontakter
Status for bystyret/kommunestyrenes bedriftsbesøk
Oppfølging NTNU-discovery
Nærmere om arbeid med utviklingsplan 2011-2015, herunder tildeling av skjønnsmidler

Eventuelt
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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:

AU 27/10
Sak:

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

Møte med øvrige regionsamarbeid i Trøndelag
Andre kommuner og samarbeidsorgan rundt oss har vist interesse for utviklingen av Trondheimsregionen, 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 regioner. Spesielt aktuelt tema er at strategisk næringsplan for Trondheimsregionen bør kunne ha positiv effekt for hele landsdelen – og at planen kan være utgangspunkt/innspill for næringssatsingen 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 tjenesteproduksjon som hovedutgangspunkt til de regionalpolitiske satsingsområdene for STFK. Verdal/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 dialogformen, enn som en ”konferanse”. Et utgangspunkt er at hvert organ orienterer om sitt samarbeid. 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 Trondheimsregionens næringsplan, og det kan være aktuelt for flere. Det er prosjekt i næringsplanen for Trondheimsregionen 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 fylkesmennene 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 eksempel 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

AU 28/10
Sak:

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

Forslag fra fylkeskommunen om forvaltning av næringsfond for Trondheimsregionen.
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 fylkeskommunen 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 tilskuddene 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 utviklingsoppgaver 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 omforent 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 utfordring 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 sette næringsfondet til 2,8 mill kr og at 0,5 mill kr er til andre utviklingsoppgaver, blir dette enklere. 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 utviklingsmidlene 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.
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AU 29/10
Sak:

SNP – igangsetting av prosjekt.
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 Trondheimsregionens 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 næringsmedarbeidere 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 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 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 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.
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 rådmannsforums anbefaling om at en samordning av kommunestyre/bystyre-bedriftbesøk i
november vil være et fint ”kick-off” for næringsplanen i forhold til alle kommunestyre/bystyrerepresentanter og som også kan gi positiv mediaomtale. Det vektlegges å prioritere 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 videreutvikles tilsvarende kontaktnett i hver av kommunene gjennom at det fastsettes en kontaktperson 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 opplegg 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 bedriftsbesøk. Ettermiddagsbesøk vil egne seg best mot produksjonsbedrifter med skiftarbeid.
- Når kommunene avklarer sin FoU-kontakt, må FoU-institusjonene også klargjøre kontaktpersoner 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 orientering om dette målet.
Vedtak:

AU 30/10
Sak:

Næringsrådets anbefaling legges fram for Trondheimsregionen.

Samferdselskomiteens besøk
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
Sak:

Krav fra Fagforbundet om arbeidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen
Trondheimsregionen har mottatt henvendelse fra Fagforbundet i Trondheim med krav om arbeidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen, jf. sak i RF 20/10.
Rådmannsforum 19.05.2010, 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. 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 kommunene 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
Sak:

Orientering og drøfting: KVU Steinkjer - Trondheim
Det skal utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning på strekningen Trondheim-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 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. Utredningen 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 ferdigstille KVU–arbeidet i løpet av mars 2011.
Trondheimsregionen er koblet inn i prosessen i referansegruppe. Jeg ser det som viktig å spesielt fronte de signaler vi har gitt tidligere angående prioritering av Trønderbanen med elektrifisering 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 utfordringer for parsellene nord og sør for Stjørdal. Rådmannsforum stiller spørsmål om Trondheimsregionen 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:

AU 33/10

Saken legges fram for Trondheimsregionen til orientering.

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 presentasjon 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 september.
- 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 argumentsamling/hvitebok og at tung politisk involvering tas opp når det foreligger mer konkret materiale.
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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.
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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 05.10.2010
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 10/12604-11

Dato 08.10.2010

Sted:

Rådhuset i Trondheim, Storsalen

Tidsrom:

1300-1530

Til stede:

Kjell Fosse, Kristian Rolstad (til sak 50/10), Elin Rognes Solbu, Morten Wolden, Olaf Løberg,
Grethe Metliås, Oddbjørn Ressem, Erlend Myking, Milian Myraunet (fra sak 49/10), Jon Hoem,
Sigmund Knutsen Hans Kringstad

Forfall:

Kathrine Lereggen, Knut Dukane

Referent:

Sigmund Knutsen/Jon Hoem

Saksframlegg, vedlegg og presentasjoner finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til møtet, klikk her.
Leder i rådmannsforum Kristian Rolstad ønsket velkommen og ledet møtet, Elin Rognes ledet møtet fra sak
50/10. Ingen merknader til innkalling og saksliste.

RF 44/10
Vedtak:

RF 45/10
Orientering:

Referat fra møte 31.08.2010
Referatet godkjennes.

Mulig samarbeid om skjenkekontroll
Gunhild Donali orienterte om Trondheim kommunes opplegg, se presentasjon på
www.trondheimsregionen.no.
- Trondheim kommune har 255 skjenkebevilgninger og 100 salgsbevilgninger, i 2009 ble det
gjennomført 1032 kontroller, det er en samordning med politiet. Det er nå 13 kontrollører,
mange av dem jus-studenter. De bør være lik de besøkende for ikke å skille seg ut.
- Kontrollen gjøres anonymt, men uansett gir en seg til kjenne før en forlater lokalet med en
muntlig melding om utfall og ev rapportering.

Fra møtet: - Flere kommuner (bl a Malvik, Klæbu, Melhus, Orkdal) ønsker å drøfte evt. samarbeid med
Trondheim kommune om skjenkekontroll i kommunene. Det er en utfordring for de små
kommunene at kontrollørene er kjent i et lite lokalsamfunn.
- Elin Solbu signaliserte åpenhet for å drøfte dette, men det er kapasitetsbegrensninger i dag,
så saken må utredes nærmere.
- Kommunene undersøker status og behov nærmere på hjemmebane. Daglig leder sender en
felles e-post til kommunene om dette.
Vedtak:

RF 46/10

Tilbakemeldinger fra kommunene til daglig leder gir grunnlag for videre vurdering av et mulig samarbeid.

Organisering av bedriftsbesøk for kommunestyrene i oktober/november

Fra møtet: Det ble gitt følgende rapportering fra kommunene om status:
- Stjørdal: Under planlegging
- Malvik: Ønsker å ta det i slutten av november, det blir på Nortura og de bør komme skikkelig på plass først.
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- Trondheim: planlegger at bystyret reiser ut i fire grupper til fire bedrifter kl 1400-1600 før
bystyremøte 21. oktober, jf. saksframlegget.
- Klæbu: Det blir i tilknytning til kommunestyrets møte 28.10.2010
- Melhus: Hele kommunestyret har nettopp vært på bedriftsbesøk.
- Orkdal: Det blir sannsynligvis i november
- Rissa: I tilknytning til kommunestyret i oktober.
- Leksvik: Det blir 4. november, temamøte avholdes i Næringshagen.
- Mediadekning ble drøftet, kommunene skal selv følge opp mot lokalavisene.
- Det er ønskelig at prosjektleder for næringsplanen blir med på de besøkene som som han
har mulighet for.
Vedtak:

RF 47/10

Kommunene rapporterer tilbake til daglig leder endelig dato og hvilke bedrifter som skal besøkes, samlet opplegg distribueres til kommunene.

Fastsetting av FoU-kontakter i kommunene – nærmere om hensikt og oppfølging.

Fra møtet: - Daglig leder ga en introduksjon i forhold til hvordan dette bør fungere i kommunene. Kontakten er forutsatt både mot NTNU/HiST/Sintef og mot videregående skoler i kommunene.
- Initiativet til dette kommer fra NTNU/HiST/Sintef
- Om ønskelig kan næringshagene brukes.
- FoU-kontaktene bør ha et klart oppdrag, og bør ha samarbeid med hverandre.
Vedtak:

1. Kommunene melder tilbake oppnevning av FoU-kontakt til daglig leder.
2. Det legges opp til en samling av FoU-kontakter fra kommunene.

RF 48/10

NTNU-discovery – oppfølging av presentasjonen i Trondheimsregionen 17.09.2010

Orientering:

Morten Wolden informerte. NTNU arbeider for at det avsettes 8 mill kr årlig til før-såkornfase ved nyetableringer av bedrifter, for å unngå at nye bedrifter flytter ut av regionen. Det
ønskes bidrag fra kommunene/fylkeskommunen til dette.
Dette vil være en naturlig oppgave for FoU-kontaktene.
Prosjektleder bør følge opp dette gjennom besøk i formannskapene.
Eventuell ressusrbruk til stipend etc bør drøftes i næringsrådet.
Lokale banker kan bidra i tidligetableringer i sine kommuner med lån – bedre en storbankene på dette.

Fra møtet

-

Vedtak:

Rådmannsforum ber Næringsrådet og AU drøfte dette nærmere med grunnlag i Strategisk
næringsplan.

RF 49/10

Kommunikasjonsstrategi for Trondheimsregionen

Orientering:
Fra møtet -

Hans Kringstad orienterte om forslag til kommunikasjonsstrategi, jf vedlegg 2.
Åpenhet er viktig og lurt – og kan være incitament til å bli enig.
Vi må starte med forankring, det er utviklingsplanen som er arbeidsordren.
Skille mellom kommunikasjonsstrategi og markedsføringsplan? Tiltak og virkemidler vil bli
tatt opp i utviklingsplanen.
En markedsplan vil bety ressursbruk og en bevisst kjøp av annonser mm. Det kan også vurderes eksterne samarbeidspartnere.
Vi må vurdere aktuelle medium ut fra målgruppene, også sosiale medier kan vurderes ift
gründere og andre unge.
Vi må prioritere målrettet og offensivt i forhold til den ressursen vi har – vi er på et annet
nivå enn Oslo tecnopool etc.
Miljøpakken har 1. prio. på internettsidene, 2. prio. på medieoppfølging.
Vi må starte opp så får vi perfeksjonere etter hvert.
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Vedtak:

RF 50/10

Synspunktene i møtet legges til grunn for videre arbeid med forslaget til kommunikasjonsstrategi.

Budsjett/utviklingsplan for Trondheimsregionen 2011-15

Fra møtet: - Roy Jevard orienterte om fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler som ble presentert i tilknytning til statsbudsjettet. Trondheimsregionen for 0,5 + 1,0 mill kr til regionrådssekretariat i hhv 2010 og 2011.
- Det ble presisert at det forutsettes at alle kommunene avsetter sine andeler til Trondheimsregionen i sin økonomiplan.
- Daglig leder orienterte om at det nå legges opp til en drøfting i rådmannsforum med sikte
på at arbeidsgruppa jobber videre fram mot endelig framlegging i Trondheimsregionens desembermøte. De økonomiske rammene ble gjennomgått ut fra signaliserte tildelinger og de
stillinger som er opprettet. Det foreslås å inndele i fire rammeområder, og det ble presentert et oppsett hvor ressursbruken til de opprettede stillingene ble fordelt til rammeområdene.
- Møtet drøftet forholdet mellom rene sekretariatstjenester/administrasjon og prosjektarbeid. Virksomhet som er prosjektrettet bør angis som dette. Enighet om å at det er viktig å
forenkle kontor/regnskapstjenester mest mulig.
- Eventuelle endringer i kommunale andeler skal vurderes når vi kan evaluere næringsplanen
og andre utviklingsoppgaver.
- 50/50-fordeling mellom kommunene og fylkeskommunen bør ikke være tema nå.
- Overskudd for 2010 må overføres til 2011, enighet om å etablere et driftsfond med minst
mulig føringer.
- Programområdene ble raskt gjennomgått. Samferdsel er et viktig tema for Trondheimsregionen, men kan inngå i eksisterende programområder.
Vedtak:

RF 51/10

1. Kommunene forutsettes å ivareta at andel til Trondheimsregionen inntas i økonomiplan
2011-15.
2. Arbeidsgruppa følger opp arbeidet med utviklingsplan ut fra signalene gitt i møte.

Rapportering/evaluering av IKAP: Status skal evalueres et halvt år etter vedtaket.

Fra møtet: - Daglig leder ga en kort orientering – det siktes mot en evalueringsgjennomgang i Trondheimsregionens desembermøte.

52/10

Deltakelse i tema-innstikk i Teknisk ukeblad – Norskehavsregionen?

Fra møtet: - Daglig leder redegjorde for henvendelsen om deltakelse og viste eksempler på tidigere innstikk i Teknisk ukeblad. Har hatt kontakt med STFK, de samarbeider med Nordland, NTFK og
M&RFK om to sider, vi kan drøfte å samordne noe om oss der.
- Vi har ikke kommet langt nok i vår markedsføringsstrategi til at vi skal gå inn med et større
beløp i dette prosjektet, det er andre media som kan prioriteres.
- ”Norskehavsregionen” er ikke en overskrift som gir umiddelbar kobling til Trondheimsregionen.
- Innstikkene er ganske annonsepreget, lesertallene er sikket vesentlig lavere enn for bladet
for øvrig.
Vedtak:

RF 53/10

Trondheimsregionen ønsker ikke å kjøpe annonseplass i innstikk om Norskehavsregionen

Samhandlingsreformen

Fra møtet: - Roy Jevard orienterte om status. Malvik, Klæbu og Melhus vil samarbeide mot Trondheim.
Midtre Gauldal har gjort henvendelse om at de vil tiltre denne gruppen. For øvrig er det
samarbeid i Orkdals-, Værnes- og Fosenregionen. Trondheim kommune forbereder BystyreRådmannsforum 31.08.2010
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sak om samhandlingsreformen, de tre andre kommunene vil utarbeide egne kommunestyresaker.
- Det kan bli forvirrende å omtale dette som et samarbeid i Trondheimsregionen.
- Bystyresaken i Trondheim kommune er prinsipiell, den åpner for samarbeid med andre
kommuner der det er felles nytte. I fortsettelsen bør det forankeres i alle kommunene
hvem som skal samarbeide.

RF 54/10

Orienteringssaker

Ansettelse prosjektleder næringsplan
Fra møtet: Børge Beisvåg er tilsatt og vil starte i ca 50% stilling medio november og ut året, så full stilling.
Se nyhet på hjemmesiden.
Lyntog – avtale med nasjonal prosjektleder
Fra møtet: Prosjektleder i det nasjonale prosjektet, Tom Stillesby, kommer i Trondheimsregionen 29. oktober. Prosjektet har nå fokus på å avklaret forutsetningene for vurderingene. Disse vil være
viktige premisser i forhold til vår argumentsamling, derfor avventes ”trykket” på dette arbeidet
til etter møtet i Trondheimsregionen. Henvendelse fra Nord-Trøndelag og andre geografiske
områder angående å utvide lenkene som skal utredes har ikke ført fram. Stillesby er klar på at
prosjektet omfatter lyntog mellom storbyene i Norge, Intercitysatsing rundt byene er egne
prosjekt.
Logistikknutepunkt – status, ev. presentasjon i neste møte i Trondheimsregionen.
Fra møtet: Daglig leder redegjorde for prosessen som pågår. Det tas sikte på at JBV presenterer i ett av de
kommende møter i Trondheimsregionen.

RF 55/10

Eventuelt
Daglig leder tok opp avklaring av møtested for neste møte i Trondheimsregionen. Videre at vi
det kan være en ide at også Trondheimsregionen foretar et bedriftsbesøk i tilknytning til dette
møtet, fortrinnsvis at møtet holdes på en egnet bedrift. Klæbu står for tur, men Leksvik er så
langt ikke inne på lista – har ikke hatt møte etter at de gikk inn i samarbeidet.
Rådmannsforum konkluderte med at en i utgangspunktet følger lista med Klæbu som neste arrangør, men at dette fastsettes endelig av arbeidsutvalget etter at Klæbu og Leksvik har sjekket
mulighet for å gjennomføre et slikt opplegg.

Kristian Rolstad
leder rådmannsforum

Rådmannsforum 31.08.2010

Jon Hoem
daglig leder
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Forslag kommunikasjonsstrategi – justeringer etter innspill i rådmannsforum
05.10.2010 og møte 12.10.2010.
1. Overordnet strategi:
Trondheimsregionen fører en åpen og offensiv kommunikasjonsstrategi med fokus på saker
og tiltak det er enighet om.
Informasjon fra Trondheimsregionen skal være lett forståelig. Vi bruker et enkelt språk for å
nå flest mulig.
Trondheimsregionen er et forum for samarbeid, men åpenhet gjelder også ved indre uenighet.
En åpen holdning ved uenighet kan være en belastning på kort sikt, men vil vekke tillit over
tid. Åpenhet om kryssende interesser kan motivere medlemmene til å finne
konsensusløsninger.
2. Forankring:
Kommunikasjonsstrategien er forankret i Trondheimsregionens utviklingsplan.
3. Målet med kommunikasjonsarbeidet:
Vi skal:
1. Skape økt forståelse for betydningen av regionalt samarbeid, og stimulere interessen
innsatsen i dette arbeidet.
2. Synliggjøre regionens utviklingsmuligheter ved å sette fokus på:
Trondheimsregionen som en merkevare som forener hjernekraft og handlekraft.
Innsats for utvikling av et framtidsrettet næringsliv.
Samarbeid mellom forsknings- og utviklingsmiljøene, næringslivet og offentlig
sektor.
Utvikling av et bærekraftig og effektivt utbyggingsmønster og transportsystem.
3. Synliggjøre overfor sentrale myndigheter behovet for å styrke infrastruktur og
rammevilkår i Trondheimsregionen.
4. Målgrupper:
Politikere lokalt, regionalt og nasjonalt.
Forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljøene, med vekt på potensielle gründere.
Næringslivet lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Offentlig administrasjon.
Befolkningen for øvrig.
Om interne målgrupper: Trondheimsregionen er et konsensusorientert forum. For å utvikle
samarbeidet er det særlig viktig å opprettholde en tett dialog med medlemmene i
kommunestyrene, bystyret og på fylkestinget.

Om eksterne målgrupper: Trondheimsregionen skal holde god kontakt med eksterne
målgrupper for å oppnå forståelse for regionens muligheter og behov. God kommunikasjon
eksternt er en forutsetning for å kunne gjennomføre ønskede tiltak.
5. Virkemidler:
Hjemmesiden:
Trondheimsregionens hjemmeside er den viktigste kanalen ut til samfunnet. Hjemmesiden
presenterer regionens formål, planer, saklister, vedtak og møtereferater.
Elementer vi skal innføre:
Lett forståelig informasjon om mål og midler for Trondheimsregionens arbeid: ”Dette
vil vi.” ”Slik gjør vi det.”
Hyppigere oppdatering av poengterte nyheter om regionens virksomhetEn
serviceportal for næringslivet med oversikt over næringsarealer, kontakter og
prosjekter i FoU-miljøene, herunder informasjon om bistand ved
etablering/innflagging.

Mulige tilleggselementer:
Et forum på hjemmesiden der kommunene og fylket orienterer om egen aktivitet
knyttet til næringsutvikling og arealplanlegging.
Bruk av sosiale medier, særlig med tanke på å oppnå kontakt med potensielle gründere
i utdanningsmiljøene.
Faktabank om medlemskommunene.
Nyheter fra andre kilder som berører arbeidet i Trondheimsregionen.

Virkemidler i tillegg til hjemmesiden:
Nyhetsbrev:
Alle politikere med e-postadresse får nyhetsbrev fra Trondheimsregionen med forenklet
sammendrag fra møtene i regionen.

Pressemeldinger:
Mediene i regionen får nyhetsbrev i form av pressemelding etter møtene i
Trondheimsregionen. Meldingene tilpasses de enkelte mediers nedslagsfelt.

Annen mediekontakt:
Vi tilstreber god dialog med lokale medier. Det er særlig viktig å formidle suksesshistorier
som kan inspirere det regionale samarbeidet og ha overføringsverdi for næringsliv, forskning
og offentlige myndigheter.
Trondheimsregionen arbeider for å profilere regionens prosjekter og særskilte kvaliteter i
nasjonale nyhetsmedier og i fagpresse.
Åpne møter:
Møtene i Trondheimsregionen er åpne.
Alle presentasjoner publiseres på regionens hjemmeside med mindre den som legger fram
presentasjonen reserverer seg.
Mediene får varsel om møtene i en kort pressemelding med sakliste. Mediene får grundigere
informasjon når vi forventer at saker vil ha særlig interesse.
Påvirkning av beslutningstakere:
Trondheimsregionen arbeider for å styrke infrastrukturen i regionen ved å legge fram
kunnskapsbaserte argumenter for sentrale myndigheter. Argumentsamlinger og
problemstillinger formidles til mediene.

Markedsføringsplaner:
De ovenstående tiltakene kan konkretiseres/suppleres med mer detaljerte, målrettede og
tidsavgrensede planer for markedsføring.

