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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 18.10.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12623-10 Dato 23. oktober 2010  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1200-1330 

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

Forfall: Terje Bremset Granmo 

Referent: Jon Hoem 
 
Saksframlegg, vedlegg og presentasjoner finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å kom-
me direkte til sakspapirene fra dette møtet i arbeidsutvalget, klikk her. 

Leder Terje Granmo hadde forfall, nestleder Rita Ottervik ledet møtet. 

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 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 03.09.2010 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 05.10.2010 tas til etterretning. 

 
AU 37/10 Kommunikasjonsstrategi 

Fra møtet: - AU slutter seg til kommunikasjonsstrategien som et godt grunnlag for Trondheimsregionens 
profilering. Det er ønskelig å supplere med en konkret Markedsføringsplan med tiltak og 
virkemidler og at denne legges fram for Trondheimsregionen. 

Vedtak: AU ber om at kommunikasjonsstrategien videreføres med en mer konkret markedsførings-
plan for 2011 og at dette legges fram for AU før saken tas opp i Trondheimsregionen. 

 
AU 38/10 Oppfølging av Trondheimsregionens drøfting om organisert kriminalitet  

Fra møtet: - Trondheim kommune har satt ned en gruppe som sammen med politiet arbeider med 
konkrete opplegg i forhold til kriminalitetsutvikling. Daglig leder tar kontakt med denne 
gruppen i forhold til videre oppfølging.  

- Vi må ha fokus på rekruttering av ungdom til kriminelle miljø. 
- Det ble drøftet om det bør utarbeides et manifest for kommunene i forhold til overordnede 

verdier, etter modell fra Øvre Eiker. Her var manifestet felles for flere samfunnsaktører, 
ikke bare kommunen. Våre kommuner er større, og behovet og mulighetene for å gjennom-
føre prosess for å fastsette et slikt manifest er ikke sammenlignbart med Nedre Eiker, spe-
sielt gjelder dette Trondheim. Daglig leder følger opp en videre vurdering av dette. 

Vedtak: Saken følges opp i henhold til drøftingene og tas opp på nytt i AU. 

 
AU 39/10 Bedriftsbesøk i Klæbu-møtet 

Fra møtet: - AU presiserte at det er ønskelig med et slikt bedriftsbesøk på kommende møte fordi det 
settes i sammenheng med kommunestyrenes bedriftsbesøk som oppstart av næringspla-
nen. Det er normalt ikke rom for bedriftsbesøk i Trondheimsregionens møter pga. tidsram-
mene. 
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Vedtak: Neste møte i Trondheimsregionen legges til Klæbu kommune med møtegjennomfø-
ring/bedriftsbesøk på Selli Rehabiliteringssenter. 

 

AU 40/10 Tema på Trondheimsregionens møte 29.10.2010 
Fra møtet: - AU pekte på at møtefrekvensen i høst blir tett. Videre signaliseres det fra Jernbaneverket at 

desember er et bedre tidspunkt for rapportering angående KVU-logistikknutepunkt. Andre 
saker som er aktuelle kan avventes. På denne bakgrunn besluttet AU at møtet 29.10.2010 
kan utgå. 

- Da blir neste møte 10.12.2010, aktuelle saker: 
- Daglig leder signaliserte at utviklingsplan og handlingsplan for næringsplanen  legges fram i 

desembermøtet – det kan ev følges opp i et mulig senere møte for alle formannskapene 1. 
kvartal 2011. 

- Orientering om lyntog fra prosjektleder er ønskelig (Avklart i etterkant av AU-møtet at Tom 
Stillesby kan delta 10.12). 

- KVU-Logistikknutepunkt – styringsgruppen har sitt møte 09.12.  
- Miljøpakken vil være aktuell i forhold til at Trondheim kommune tar sikte på behandling i 

slutten av januar. 
- AU sluttet seg til at regional kollektivtransport er aktuell sak i møtet 10.12. 
- De respektive samarbeidsområdene i samhandlingsreformen er nå avklart: Fosenregionen, 

Orkdalsregionen, Værnesregionen og kommunene rundt Trondheim. AU mener at en orien-
tering fra disse i forhold organisering og framdrift etc. er ønskelig for å gi gjensidig nyttig 
kunnskapsoppdatering. 

- Daglig leder redegjorde for at det vil bli vurdert vedtektsendringer bla. for å forankre 
Trondheimsregionens virksomhet bedre til kommunelovens §§ 27-28 og at en kommer til-
bake til dette. 

Vedtak: Neste møte fastsettes til 10. desember 2010. Tema i dette møtet tas opp på nytt i neste AU-
møte 25.11.2010, med utgangspunkt i drøftingene i dagens møte.  

 
AU 41/10 Orienteringssaker 

Fylkeskommunens behandling av saken om næringsfond til Trondheimsregionen  
Fra møtet: - Daglig leder redegjorde for at nyskapnings- og næringskomiteen i STFK fattet vedtak som 

medfører ny behandling i komiteen. (Etter AU-møtet er det bekreftet at dette innebærer at 
saken blir trukket i fylkestinget i oktober og kommer i desembermøtet). 

Samling for regionsamarbeidene i Trøndelag – gjennomførte kontakter 
Fra møtet: - Tidspunkt fastsettes til 21. januar 2011 

- Daglig leder arbeider videre med invitasjonslister. 

Status for bystyret/kommunestyrenes bedriftsbesøk 
Fra møtet - Daglig leder orienterte om tilbakemeldinger fra kommunene, det er ikke svar fra alle kom-

munene enda. Komplett oversikt sendes kommunene når den foreligger. 
 

Oppfølging NTNU-discovery 
Fra møtet: - Det legges opp til at dette blir tema når vi har oppnevnt FoU-representanter i kommunene, 

de vil bli samlet til drøftinger om aktuelle oppfølginger. Videre at saken følges opp i næ-
ringsrådet, herunder vurdering av eventuell ressursbruk til stipend etc. 

Nærmere om arbeid med utviklingsplan 2011-2015, herunder tildeling av skjønnsmidler 
Fra møtet: - Daglig leder orienterte om drøftinger i egen arbeidsgruppe og i rådmannsforum. Fylkes-

mannen har tildelt 0,5 mill kr i skjønnsmidler til sekretariat i Trondheimsregionen for 2010 
og 1 mill kr for 2011. Føringene for disse tildelingene gir utgangspunkt for det videre arbei-
det. Trondheimsregionen vil i 2010 ikke bruke opp de tildelte midlene, vi må sikre at midle-
ne blir overført til et driftsfond. 
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AU 42/10 Eventuelt 
Høring, rapport fra STFK: ”Anbefalinger for fylkeskommunens arbeid for vekst og nyskaping.” 

Fra møtet: - Daglig leder tok opp at rapport fra STFK: ”Anbefalinger for fylkeskommunens arbeid for 
vekst og nyskaping.” er utsendt til høring med frist 05. november. Det vil være aktuelt at 
Trondheimsregionen samordner seg og gir uttalelse. 

Vedtak: AU anbefaler at Trondheimsregionen gir uttalelse til utsendt rapport vedrørende ”Anbefa-
linger for fylkeskommunens arbeid for vekst og nyskaping.” 

 
Møteplan 2011 

Fra møtet: - Erfaringene fra i år kan tilsi at det er tilstrekkelig med to møter i Trondheimsregionen 2. 
halvår.  

- Der skjer uheldige møtekollisjoner med de øvrige regionrådene som også benytter freda-
ger. 

- Felles møte for formannskapene bør avklares. 

Vedtak: Daglig leder utarbeider forslag til møteplan 2011 snarest mulig – sendes for avklaring til AU. 

 

 


