INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 25.11.2010
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 10/12623-7

Dato: 19. oktober 2010

Sted:

Trondheim kommune, ordførerkontoret

Tidsrom:

kl 1000-1200

Innkalt:

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

Det serveres enkel matbit.

AU 43/10

Referat/protokoll AU-møte 18.10. 2010 og Rådmannsforum 16.11.2010.

Vedlegg 1: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 18.10.2010
Vedlegg 2: Referat/protokoll Rådmannsforum 16.11.2010
Forslag til vedtak:
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 18.10.2010 godkjennes.
Referat/protokoll Rådmannsforum 16.11.2010 tas til etterretning.

AU 44/10
Sak:

Møteplan 2011
Det foreslås fem møter i Trondheimsregionen i 2011, AU legges ca 2 uker før disse møtene.
Vedlagt følger forslag til møteplan, torsdager kl 1300-1600 er prioritert som møtetidspunkt for
AU, med ett avvik i juni pga himmelfart/langhelgmulighet. Ber om tilbakemelding i møtet,
også i forhold til valget i september. (NB: møteplanen er noe endret i forhold til den som dere
har fått tilsendt tidligere.)

Vedlegg 3: Møteplan Trondheimsregionen, foreløpig forslag 18.11.2010.
Forslag til vedtak:
Møtetidspunkter for AU og Trondheimsregionen gis tilslutning.

AU 45/10
Sak:

Utviklingsplan 2011-15
Forslag til Utviklingsplan 2011-15 er utarbeidet av egen arbeidsgruppe og drøftet i rådmannsforum i de to siste møtene. Vedlagt følger utkast til utviklingsplan, med sikte på behandling i
Trondheimsregionens møte 10.12.2010.
Virksomheten er inndelt i fire programområder med angitt budsjettramme. Personalkostnadene
er fordelt mellom programområdene. For hvert programområde er det formulert et mål for å
angi profil og retning på ressursbruken.
Budsjett for programområde næringsutvikling er 5,0 mill kr. Næringsfondet er på 5,6 mill og
omfatter midler også innenfor programområdet IKAP/andre utviklingsoppgaver og programområdet profilering/kommunikasjon/påvirkning.
Programområde profilering/kommunikasjon/påvirkning er ut fra drøftingene i arbeidsgruppa og
rådmannsforum satt relativt høyt med 1,5 mill kr.
Rådmannsforum har tilsluttet seg forslaget fra arbeidsgruppa. Det ble presisert at markedsføring/profilering må ivareta merkevarebygging og en bevisst avklaring av målgrupper. Det bør
utvikles en mer tydelig portal på hjemmesiden som angir hva vi er og hva vi tilbyr før vi går
tungt inn med markedsføringstiltak. FoU-kontaktene kan bli viktige kontakter i en slik portalløsning i forhold til grundere etc.
For øvrig vises det til forlaget, vedlegg 4.

Arbeidsutvalget 25.11.2010

Side 1 av 3

Rådmannsforum har signalisert at det ikke er nødvendig med formell behandling i kommunene,
ut fra at tilskuddene fra kommunene allerede ligger inne i de respektive økonomiplanene. Jeg er
like fullt opptatt av forankringen mot politikerne i kommunene, og viser til e-post til AU angående alternativ til hvordan dette best kan gjøres:
1. Utdeling som orienteringsvedlegg i novembermøtene i kommunestyrene er nå uaktuelt.
2. Behandles i kommunestyrene i desember, i så fall at møtet i Trondheimsregionen 10.12 vedtar planen utsendt?
3. At vi utarbeider et nyhetsbrev om utviklingsplanen som sendes alle kommunstyrerepresentantene/bystyre/fylkesting – og at dette gjøres umiddelbart etter AU-møtet. Følges opp med
endelig vedtak i Trondheimsregionen i desember.
Rådmannsforum anså å sende ut nyhetsbrev som mest aktuelt.
Vedlegg 4: Utviklingsplan 2011-15, Utkast 12.11.10 jh
Forslag til vedtak:
AU tilrår Trondheimsregionen å slutte seg til forslag til utviklingsplan 2011-15 datert
12.11.2010.
Det sendes ut nyhetsbrev til kommunestyre/bystyre/fylkesting om forslag til utviklingsplanen før
01. desember.

AU 46/10
Sak:

Opplegg for evaluering av IKAP ½ år etter vedtak.
I strategimeldingen inngår det i de vedtatte strategiene (4a og b) at hver kommune skal følge opp
forpliktende retningslinjer fastsatt i IKAP umiddelbart etter sluttbehandlingen, med sikte på å
gjennomføre prosess for å tilpasse gjeldende planer slik at IKAP gis nødvendig rettsvirkning.
Det skal gjennomføres felles rapporterings og evalueringspresentasjon 6 måneder etter sluttbehandling av IKAP hvor hver kommune redegjør for igangsatte prosesser. Videre felles oppfølging fastsettes i tilknytning til denne presentasjonen.
Retningslinjene ble endelig vedtatt 11.06.2010, ut fra dette bør evalueringen gis i desembermøtet i Trondheimsregionen. Det er kort tid til valget 2011 – og slik sett viktig at de pågående prosessene i de respektive kommunene – spesielt i forhold til arealdelene – er på skinner, derfor foreslår jeg rapportering/evaluering nå, jf. at Trondheimsregionen også vedtok følgende i sin behandling av strategiene:
Trondheimsregionen som styre for IKAP oppfordrer kommunene til løpende gjensidig samordning mellom IKAP og pågående prosesser, samt å tilrettelegge prosesser for tilpassing av eksisterende planer innen kommunevalget 2011.
Saken ble drøftet i rådmannsforum 16.11.2010. Der la man opp til at det sendes ut skjema som
kommunene fyller ut, med sikte på at sekretariatet gir en samlet oversikt i Trondheimsregionens
møte. Skjema er utsendt til kommunene.

Forslag til vedtak:
Evaluering gjennomføres i Trondheimsregionens møte 10.12.2010.

AU 47/10
Sak:

Vedtektsendringer
Som tatt opp i utviklingsplan 2011 må vedtektene endres i forhold til at de ikke er forankret i
kommunelovens bestemmelser om interkommunalt samarbeid §§ 27-28. Dette må fastsettes entydig for å forankre Trondheim kommunes vertskapskommunerolle, både for å ha rettsgrunnlag
for regnskaps- og rapporteringsordning og for at personalhåndtering er delegert entydig. Foreløpig forslag er utarbeidet og skal kvalitetssikres og oversendes rådmennene for gjennomgang.
Det vil være mulig å få fram et endelig forslag som kan legges fram i møtet 10.12.2010 for vedtak om oversendelse til behandling i alle kommunstyrer/bystyret/fylkestinget. Alternativt kan
saken sendes ut direkte til kommunene, med sluttbehandlingen i Trondheimsregionen etter at
kommunstyrer/bystyret/fylkestinget har behandlet forslaget.

Arbeidsutvalget 25.11.2010
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Det er ett spørsmål jeg ønsker å avklare spesielt med AU: Det gjelder om AU formelt ønsker at
AU innstiller til vedtak i Trondheimsregionen i saker av prinsipiell karakter. Til nå har vi ikke
vært helt entydig på dette.
Vedlegg 5: Foreløpig forslag til vedtektsendringer
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

AU 48/10
Sak:

Samling for regionsamarbeidene i Trøndelag – forholdet til Trøndelagsdagene
Trøndelagsdagene vil ha som ett tema Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. Dette
betyr at deler av det innholdet som vi har lagt opp til i foreslått samling mellom samarbeidsorgan i Trøndelag 21. januar kan bli ivaretatt i Trøndelagsdagenes opplegg noen dager før. Jeg har
kontakt med programarbeidet ang Trøndelagsdagene og foreslår at vi avventer videre planlegging av møtet vi har fastsatt 21. januar.

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

AU 49/10

AU 50/10
Sak

Orienteringssaker:
-

Innspill til Handlingsplan 2011 for næringsplanen i rådmannsforum og møte i næringsrådet
22.11.2010.

-

Opplegg for informasjon i Trondheimsregionens møte 10.12.2010 om de ulike samarbeidskonstellasjonene ang. Samhandlingsreformen

Orientering om andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 10.12.2010
Aktuelle saker i tillegg til de som AU drøfter i dette møtet:
- Lyntog – prosjektleder Tom Stillesby kommer
- Godsterminal/logistikknutepunkt, styremøte i prosjektet er 09.12.2010.
- 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. Kanskje skulle NSB og Fosen også utfordres?
- Arbeidet med regional transportplan kan fremlegges av fylkeskommunen
- Fylkesplan - arbeidet med ny planstrategi for Trøndelag og samhandlingsprogrammet 2011.
Grov tidsplan:
- 0900-0915 Åpning
- 0915-1000 Godsterminal
- 1000-1130 Lyntog
- 1130-1300 Lunsj/bedriftsbesøk
- 1300-1330 Utviklingsplan
- 1330-1430 Samhandlingsreformen
- 1430-1500 IKAP-evaluering – felles presentasjon
- Dette innebærer at vi ikke får tid til hverken regional kollektivtrafikk, regional transportplan,
eller fylkesplan. Ev kan ett av temaene presses inn med 30 minutter.
- Vedtektsendringer antar jeg kan gå relativt fort, vedtak om utsending til kommunestyrene –
dersom AU ønsker behandling.
- Ett konkret spørsmål: Bør vi ha gave til eksterne foredragsholdere?

AU 51/10

Eventuelt

Jon Hoem
Daglig leder Trondheimsregionen
Arbeidsutvalget 25.11.2010
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 18.10.2010
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 10/12623-10

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

Dato 23. oktober 2010

Saksframlegg, vedlegg og presentasjoner finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme 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:

AU 37/10

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

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 38/10

AU ber om at kommunikasjonsstrategien videreføres med en mer konkret markedsføringsplan for 2011 og at dette legges fram for AU før saken tas opp i Trondheimsregionen.

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 gjennomføre prosess for å fastsette et slikt manifest er ikke sammenlignbart med Nedre Eiker, spesielt gjelder dette Trondheim. Daglig leder følger opp en videre vurdering av dette.
Vedtak:

AU 39/10

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

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 næringsplanen. Det er normalt ikke rom for bedriftsbesøk i Trondheimsregionens møter pga. tidsrammene.
Arbeidsutvalget 18.10.2010
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Vedtak:

AU 40/10

Neste møte i Trondheimsregionen legges til Klæbu kommune med møtegjennomføring/bedriftsbesøk på Selli Rehabiliteringssenter.

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 orientering 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 tilbake til dette.
Vedtak:

AU 41/10

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

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.
Fra møtet

Status for bystyret/kommunestyrenes bedriftsbesøk
- Daglig leder orienterte om tilbakemeldinger fra kommunene, det er ikke svar fra alle kommunene 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 næringsrådet, 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. Fylkesmannen 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 arbeidet. Trondheimsregionen vil i 2010 ikke bruke opp de tildelte midlene, vi må sikre at midlene blir overført til et driftsfond.
Arbeidsutvalget 18.10.2010
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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 ”Anbefalinger 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 fredager.
- Felles møte for formannskapene bør avklares.
Vedtak:

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

Arbeidsutvalget 18.10.2010
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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 16.11.2010
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 10/12604-13

Dato 17.11.2010

Sted:

Rådhuset i Trondheim, Storsalen

Tidsrom:

1300-1500

Til stede:

Kjell Fosse, Elin Rognes Solbu, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Grethe Metliås,
Erlend Myking, Ida Munkeby, Jon Hoem, Sigmund Knutsen, Børge Beisvåg, Hans Kringstad,
Oddgeir Myklebust

Forfall:

Kristian Rolstad, Morten Wolden, Knut Dukane, Oddbjørn Ressem

Referent:

Sigmund Knutsen/Jon Hoem

Saksframlegg, vedlegg og presentasjoner finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til møtet, klikk her.
Nestleder Elin Rognes ledet møtet i leders fravær. Ingen merknader til innkalling og saksliste.

RF 56/10
Vedtak:

RF 57/10

Referat fra møte 05.10.2010
Referatet godkjennes.

Møteplan 2011

Fra møtet: - Fylkeskommunen og kommunene har faste politiske møter både tirsdager, onsdager og
torsdager. Det blir umulig å unngå alle, men det kan være enklere dersom en alternerer
møtene mellom disse dagene. De fleste kommunene har 14-dagersfrekvens og dette kan
hensyntas.
- Vi må ta hensyn til Trøndelagsmøtet 10-11. januar. Det er kollisjon med Orkdalsregionen
11.02.2011. Møteserien i januar/februar forskyves av disse grunnene til en uke senere.
Vedtak:

RF 58/10

Daglig leder sender ut justert møteplan, rådmennene melder tilbake møtekollisjoner med politiske møter i sin kommune sammen med samlet oversikt over aktuelle politiske møter.

Utviklingsplan 2011-15

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om forslaget, som er basert på drøftinger i arbeidsgruppa.
- Virksomheten er inndelt i fire programområder med angitt budsjettramme. Personalkostnadene er fordelt mellom programområdene. For hvert programområde er det formulert et
mål for å angi profil og retning på ressursbruken.
- Budsjett for programområde næringsutvikling er 5,0 mill kr, men det presiseres at næringsfondet er på 5,6 mill og omfatter midler innenfor programområdet IKAP/andre utviklingsoppgaver og programområdet profilering/kommunikasjon/påvirkning.
- Programområde profilering/kommunikasjon/påvirkning er satt relativt høyt med 1,5 mill kr.
- Rådmannsforum ga tilslutning til forslaget fra arbeidsgruppa. Det ble presisert at markedsføring/profilering må ivareta merkevarebygging og en bevisst avklaring av målgrupper.
- Arbeidsgruppa mener at en profilering mot eksterne vil gi god effekt også i forhold til interne målgrupper.

Rådmannsforum 16.11.2010
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- Det bør utvikles en mer tydelig portal gjennom hjemmesiden som angir hva vi er og hva vi
tilbyr før vi går tungt inn med markedsføringstiltak. FoU-kontaktene kan bli viktige kontakter i en slik portal-løsning i forhold til grundere etc.
- Daglig leder vil ta opp i AU hvordan utviklingsplanen kan forankres i forhold til alle bystyre/kommunestyrerepresentanter. Rådmannsforum anså et nyhetsbrev om forslag til utviklingsplan som en god løsning.
Vedtak:

RF 59/10

Rådmannsforum slutter seg til forslag til utviklingsplan 2011-15 datert 12.11.2010.

Innspill til Handlingsplan 2011 for næringsplanen

Fra møtet: - Børge Beisvåg presenterte seg og ga en kort introduksjon til drøftingen, jf. powepointpresentasjon. Det er møte i næringsrådet 22. november, og det arbeides mot å legge fram
handlingsplan i Trondheimsregionens februarmøte. Det er viktig å få med kommunene,
hvem skal være kontaktpersoner? Det er viktig å få med tiltak som involverer alle samarbeidsparter i oppstarten.
- Pågående prosjekt angående praksisplasser for HiST-studenter er ett utgangspunkt, og vil
være et bra case angående trekantsamarbeid på kommunenivået.
- Viktig å få opp info om hva kommunene kan tilby i forhold til oppstartsbedrifter.
- Rådmennene signaliserte at de oppnevnte FoU-kontaktene vil være sentral og må brukes
som kontaktpunkt i kommunene. Aktuelt å få med prosjektleder i møter i næringsrettede
utvalg.
- Melhus orienterte om at de nå jobber med på bryte ned næringsplanen til en lokal handlingsplan.
- Fylkeskommunen pekte på VRI, det skal være nær kontakt mellom næringsplanen og VRI.
- Kommunene har ulike utgangspunkt og ståsted. Dette må hensyntas.
Vedtak:

RF 60/10

Drøftingen tas til orientering. FoU/næringskontaktene i kommunene skal brukes som kontaktledd i det videre arbeidet.

Opplegg for evaluering av IKAP ½ år etter vedtak.

Fra møtet: - Oddgeir Mylkebust innledet, se presentasjon. Det skal rapporteres ut fra til retningslinjene
og strategiene i IKAP i forhold til igangsatte prosesser i eget planverk. Det tas sikte på gjennomgang i Trondheimsregionens møte 10.12.2010. Oppfølging gjennom arealdelene i
kommunene er spesielt viktig.
- Rådmannsforum ga sin tilslutning til at det sendes ut skjema for utfylling til alle kommunene ved rådmannen. Disse returneres til sekretariatet som ut fra dette gis det en samlet felles gjennomgang i Trondheimsregionens møte. Eventuelt at denne kan utfylles av kommuner som har spesielle utfordringer.
Vedtak:

RF 61/10

Evaluering gjennomføres i Trondheimsregionens møte 10.12.2010.

Opplegg for informasjon i Trondheimsregionens møte 10.12.2010 om de ulike samarbeidskonstellasjonene ang. samhandlingsreformen

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at dette er drøftet i AU. Det legges opp til at de ulike samarbeidskonstellasjonene orienterer om hvordan arbeidet er grepet an. Det er nå avklart at det
samarbeides i Orkdalsregionen, Værnesregionen, Fosenregionen og i 4 kommuner sammen
med Trondheim. Hensikten med en slik orientering i Trondheimsregionen er kunnskapsoverføring mellom de ulike konstellasjonene.
- Rådmannsforum vektla at dette må bli korte gjennomganger for ikke å ta for mye tid i møtet. Tema bør være innhold/målsetting, organisering og status.
- Hvert av samarbeidsområdene avgjør selv hvem som presenterer, det trenger ikke være
medlemmer i Trondheimsregionen dersom det er mest naturlig. Grete Metliås avklarer ang
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Orkdalsregionen, Kjell Fosse angående Værnesregionen og Erlend Mykling angående Fosenregionen. Trondheimssamarbeidet avklarer i møte berammet 17.11.
Vedtak:

RF 62/10

Evaluering gjennomføres i Trondheimsregionens møte 10.12.2010.

Vedtektsendringer

Fra møtet: - Daglig leder gjennomgikk kommunelovens bestemmelser og foreløpig forslag til endringer
av vedtekten ble omdelt, forslaget skal bearbeides videre. Hensikten er primært at virksomheten må forankres i kommunelovens bestemmelser om samarbeid og delegert ansvar
til vertskapskommune. Også forhold rundt daglig leders ansvar og vedtak om observatører
tilsier justeringer av vedtekten.
- De områdene som må fastsettes som delegert vertskommuneansvar er kontorhold, personalhåndtering og regnskap/rapportering. Det bør tas utgangspunkt i § 27 og § 28b.
- Endelig forslag må behandles i kommunestyrene/bystyret/fylkestinget. Dette betyr at endelig vedtak blir i 2011.
- Rådmannsforum påpekte at dette er helt nødvendig når Trondheimsregionen nå forvalter
over 8 mill kr.
- Det pågår prosesser i Trondheim kommune som det er viktig ar arbeidet forankeres opp
mot.
- Daglig leder ønsker å avklare nærmere med AU konkret saksgang, spesielt hvorvidt AU ønsker praksis med at de innstiller til vedtak til Trondheimsregionen.
Vedtak:

RF 63/10

Daglig leder kvalitetssikrer og sjekker ut forslaget nærmere før det oversendes til rådmennene for gjennomgang og tilbakemelding.

Orientering om andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 10.12.2010

Fra møtet: - Daglig leder gikk gjennom aktuelle saker: Lyntog, godsterminal, regional kollektivtransport,
regional transportplan, rv 704.
- Sigmund Knutsen orienterte om Trøndelagsrådets arbeid med ny regional planstrategi (foreløpig) og samhandlingsprogram. Samhandlingprogrammet har bl a høyskolefinansiering
og finansiering av infrastruktur for FoU med som tiltak i 2011, jfr Strategisk næringsplan. Ny
regional planstrategi skal bearbeides og på høring, og endelig behandles etter valget av nye
fylkesting og kommunestyrer.
- Klæbu signaliserte at det kan være litt tidlig å ta opp rv 704. Den kan bli omtalt i ordførerens åpning av møtet.
- Det ble pekt på at Miljøpakken bør sees i sammenheng med regional kolletivtrafikksaken.

RF 55/10

Eventuelt

Fra møtet: - Roy Jevard tok opp at miljørettet helesevern – spesielt etter at ny folkehelseplan foreligger
– kan være et mulig samarbeidsområde.
- Kjell Fosse orienterte om at kommuneplanens samfunnsdel i Stjørdal nå foreligger, ble omdelt.
- Daglig leder viste at statistikk for kommunene nå foreligger på hjemmesiden, se nyhet på
www.trondheimsregionen.no.
- Det er gjennomført en helikopterfotografering av aktuelle IKAP-areal samt andre aktuelle
motiv langs flyruta, bildene er tilgjengelig for kommunene, det sendes ut oversikt til hver av
kommunene.
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FORELØPIG forslag 18.11.2010
MØTEPLAN TRONDHEIMSREGIONEN 2011
Rådmannsforum tirsdag 18.01.2011 kl 1300-1600
Næringsrådet onsdag 26.01.2011 kl 1200-1500
Politisk arbeidsutvalg torsdag 03.02.2011 kl 1300-1500
Trondheimsregionen fredag 18.02.2011 kl 0900-1500
Rådmannsforum torsdag 17.03.2011 kl 1300-1600
Næringsrådet onsdag 23.03.2011 kl 1200-1500
Politisk arbeidsutvalg torsdag 31.03.2011 kl 1300-1500
Trondheimsregionen fredag 15.04.2011 kl 0900-1500
Rådmannsforum onsdag 18.05.2011 kl 1300-1600
Næringsrådet onsdag 25.05.2011 kl 1200-1500
Politisk arbeidsutvalg onsdag 01.06.2011 kl 1300-1500
Trondheimsregionen fredag 17.06.2011 kl 0900-1500
Rådmannsforum onsdag 31.08.2011 kl 1300-1600
Næringsrådet onsdag 07.09.2011 kl 1200-1500
Politisk arbeidsutvalg torsdag 15.09.2011.2011 kl 1300-1500
Trondheimsregionen fredag 30.09.2011 kl 0900-1500
Rådmannsforum tirsdag 08.11.2011 kl 1300-1600
Næringsrådet onsdag 16.11.2011 kl 1200-1500
Politisk arbeidsutvalg torsdag 24.11.2011 kl 1300-1500
Trondheimsregionen fredag 09.12.2011 kl 0900-1500

Utkast 12.11.2010 jh
UTVIKLINGSPLAN 2011-15 FOR
TRONDHEIMSREGIONEN – SAMARBEID FOR UTVIKLING
Arbeid med utviklingsplan 2010 er utført i henhold til opplegg og signaler fra Trondheimsregionen, arbeidsutvalget og rådmannsforum, spesielt vises til sakene:
TR 01/10 Utviklingsplan 2010
RF 20-21/10 ang økonomi og organisasjonsutvikling,
RF 24/10 ang utviklingsplan 2011
TR16/10 ang retningslinjer næringsrådet
TR 17/10 ang internasjonal satsing
TR 27/10 angående forvaltning av næringsfond
RF 50/10 ang Utviklingsplan 2011.15
AU37/10 ang Kommunikasjonsstrategi.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe for utviklingsplanen med deltakelse fra Melhus, Orkdal, Trondheim og
STFK. Gruppa har hatt to møter.
Det legges opp til at utviklingsplanen har et fire-årig perspektiv i forhold til ressursbruk.

1.

Hensikt

Formuleringen fra tidligere utviklingsplan foreslås opprettholdt:
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og tjenester til befolkningen.

2.

Begrepsbruk

2.1

Fora i Trondheimsregionen – samarbeid for utvikling:

Begrepet Trondheimsregionen brukes i flere ulike sammenhenger. Det kan være nødvendig å klargjøre hva
som menes i de ulike sitasjonene. Det ble i forbindelse med opptrappingen av virksomheten i 2008 fastsatt at
Trondheimsregionen – samarbeid for utvikling skulle erstatte den tidligere betegnelsen Samarbeidsutvalget
for Trondheimsregionen. Forkortelsen SUTR ble da uaktuell. Etter som aktiviteten har økt, med både ulike
aktiviteter og flere underutvalg er det behov for forenkling og tydeliggjøring gjennom begreprsbruk. Det
foreslås at Trondheimsregionen – samarbeid for utvikling, eller forenklet: Trondheimsregionen brukes som
betegnelse for hele virksomheten. De ulike fora betegnes som følger:
Trondheimsregionens regionråd: Trondheimsregionen-RR - regionrådet
Trondheimsregionens arbeidsutvalg: Trondheimsregionen-AU, - arbeidutvalget
Trondheimsregionens rådmannsforum: Trondheimsregionen-RF - rådmannsforumet
Trondheimsregionens næringsråd: Trondheimsregionen-NR - næringsrådet

2.2

Programområder:

Det foreslås å inndele virksomheten i fire programområder i forhold til aktivitet og budsjett/regnskap/rapportering:
P1: Næringsutvikling
P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver (IKAP/AUO)
P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning (Profilering)
P4: Ledelse/samarbeid
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2011 blir et oppstartsår for systematisk styring og rapportering for Trondheisregionen. Det vil være aktuelt å
vurdere underdeling av programområdene, og det forutsettes en evaluering før utviklingsplan 2012-16.

3. Tilknytning til kommuneloven
Vedtektene til Trondheimsregionen er ikke forankret i kommunelovens bestemmelser om interkommunalt
samarbeid §§ 27-28. Dette bør fastsettes entydig. Den primære hensikten er å forankre Trondheim kommunes vertskapskommunerolle, slik at ressursforvaltning og personalhåndtering er delegert entydig. Det legges
fram egen sak om vedtektsendring.

4. Nærmere om programområdene
4.1

P1: Næringsutvikling

Mål:
Gjennom å realisere mål og strategier i vedtatt strategisk næringsplan for Trondheimsregionen skal Trondheimsregionen sammen med næringslivet og kunnskapsmiljøene forene hjernekraft og handlekraft slik at
dette gir vekst og ytterligere attraktivitet for regionen og landsdelen.
Utdyping:
Programområdet skal avklares nærmere gjennom årlige handlingsplaner, handlingsplan 2011 utarbeides parallelt med utvinklingsplan 2011.
Budsjett 2011: 5,0 mill kr
4.2

P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver

Mål:
Trondheimsregionen skal med utgangspunkt i vedtatte retningslinjer i IKAP ivareta at regionen skal tilby
attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur – tilpasset morgendagens behov og utfordringer. Trondheimsregionen skal være rollemodell for attraktivt og bærekraftig regionalt utbyggingsmønster.
Utdyping:
For IKAP er de tunge sakene mulighetsstudie Sveberg, fortettingsanalyse for næringsareal i Stjørdal og Orkdal samt utvikling av portal for næringsareal. Rissa og Leksvik skal kobles inn i IKAP.
Trondheimsregionen skal delta sammen med Trondheim kommune i et prosjekt støttet av Transnova angående transportskaping ved bolig- og næringslokalisering. Prosjektet er en direkte videreføring av boliganalysene i IKAP, utvidet med også næringslokalisering. Dette blir nyttig i forhold til neste fase i IKAP angående
store næringsarealer. Nye og bedre reisevanedata gir også mulighet for forbedringer.
Boligprognosearbeidet er nå i hovedsak over i en driftsfase, og det synes hensiktsmessig at deler av arbeidet
for kommunene utføres av kompetansen i Trondheim kommune. Det tas sikte på å tilrettelegge løpende statistikk og prognosegrunnlag som tilgjengelig informasjon på www.trondheimsregionen.no, etter hvert innenfor en fane om generell info om kommunene.
Budsjett: 1,5 mill kr.
4.3

P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Mål:
Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og hensynstatt gjennom å framstå utad og innad som et dynamisk
samarbeid for å skape positiv utvikling i regionen. Fokus skal være strategisk næringsutvikling ut fra regionens store fortrinn, attraktivitet, arealutvikling og å styrke regionens totale rammebetingelser for utvikling.
Utdyping:
Det er utarbeidet egen kommunikasjonsstrategi for Trondheimsregionen som utgangspunkt for programområdet. Kommunikasjonsstrategien videreutvikles gjennom en markedsføringsplan for 2011. Det avsettes relativt mye ressurser med sikte på en økt profilering parallelt med at de tunge satsingene konkretiseres/realiseres.
Budsjett: 1,5 mill kr.
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4.4

P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid

Mål:
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid tett forankret til kommunens
politiske og administrative ledelse, og i samhandling med andre samfunnsutviklere.
Utdyping:
Trondheimsregionen skal utvikles videre gjennom samhandling og kontaktnett med andre samfunnsutviklere,
spesielt med næringslivet og kunnskapsinstitusjonene.
Trondheimsregionen kan ivareta iverksetting og tilrettelegging av samarbeidsordninger for aktuelle kommuner.
Ledelse og styringsdokumenter/rapportering skal operasjonaliseres mest mulig effektivt. Det siktes mot en
ryddig og oversiktlig tilrettelegging av saksdokumenter og møteaktiviteten. Personalhåndtering ivaretas
gjennom vertskommunens regelverk og apparat for dette.
Budsjett: 0,7 mill kr.

5.

Ressurser, budsjett og styringssystem

5.1

Ressurstilgang i 2011:
Trondheim kommune:
Øvrige kommuner:
Fylkeskommunen:
Fylkesmannen ST
SUM

2,0 mill kr
2,4 mill kr Sum kommuner 4,4 mill kr
3,3 mill kr Behandles i desembermøtet fylkestinget
1,0 mill kr Skjønnsmidler til sekretariat/oppgaver
8,7 mill kr

Kommentar: Tilskudd fra kommunene fordeles innbyrdes som fastsatt for 2010, og det forutsettes at dette er
inntatt i de respektive kommuners økonomiplaner 2011-15.
5.2

Ressurstilgang fordelt på programområdene:
Næringsutv.

IKAP/AUO

Profilering

2 800 000

500 000

Fylkeskommunen

2 800 000

500 000

200 000

200 000

200 000

400 000

1 000 000

5 800 000

1 200 000

1 000 000

700 000

8 700 000

SUM

300 000

SUM

Kommunene
Fylkesmannen

800 000

Ledelse/samarb.

4 400 000
3 300 000

Kommentarer:
Ressurstilgangen til programområdene Næringsarbeid og IKAP/andre utviklingsoppgaver er i samsvar
med sak TR 27/10 om næringsfond.
Fylkesmannens tildeling forutsettes benyttet til hele virksomheten, den er fordelt ut fra dette, med dobbel
andel på ledelse/samarbeid.
5.3

Stillinger/lønnsressurser

Trondheimsregionen har i 2011 følgende tilsatte: Daglig leder (1/1 stilling), prosjektleder næringsplan (1/1
stilling), prosjektleder IKAP (2/3 stilling), kommunikasjonsmedarbeider (1/3 stilling) . I tillegg innleies tjenester knyttet til statistikk/prognoser.
Sumtall lønns-/overheadkostnader:
Netto lønn:
Sosiale utgifter:
Overhead
Totalt lonn/sos/overhead
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1 925 000 kr
525 000 kr
550 000 kr
3 000 000 kr

5.4

Budsjett 2011-15 – årlig ressursbruk:

Tilordninger til budsjett 2011-15:
Det er foretatt en fordeling av personal- og overheadkostnadene på programområdene ut fra antatt faktisk
tidsbruk, herunder at del av daglig leders ressursbruk fordeles på programområdene.
5.600.000 kr skal avsettes som næringsfond for realisering av strategisk næringsplan. Imidlertid innbefatter næringsplanen også mål og strategier i forhold til å ivareta også programområdene IKAP og Profilering. Derfor gjøres følgende tilordning:
I budsjettet overføres 300.000 fra Næringsutvikling til IKAP/AUO og 500.000 kr til Profilering (Midlene
inngår fortsatt i næringsfondet.)
Programområde sekretariat/ledelse dekker generell ledelse og saksforberedelse og ivaretakelse av møtevirksomheten i Trondheimsregionen.

Personalkostnad
Til disp/andre utg.
SUM

5.5

Næringsutv
1 200 000
3 800 000
5 000 000

IKAP/AUO
800 000
700 000
1 500 000

Profilering Ledelse/samarb.
500 000
500 000
1 000 000
200 000
1 500 000
700 000

SUM
3 000 000
5 700 000
8 700 000

Driftsfond

I tillegg til dette er situasjonen at Trondheimsregionen ikke vil bruke alle midler som er tildelt fra kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen for 2010. Det forutsettes at disse midlene settes på et særskilt driftsfond for Trondheimsregionen som reserveres dels for spesielle satsinger og dels som buffer for uforutsette
situasjoner.
5.6

Rapportering/revisjon

Fra og med regnskapsavslutning 2010 etableres det tertialrapportering for Trondheimsregionens ressursbruk,
inklusive årsrapportering. Opplegg for regnskap/rapportering/revisjon forutsettes ordnet budsjett og regnskapsmessig som eget ansvarsområde innenfor Trondheim kommunes systemer.
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ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER
Siste revisjon 15.11.10
§1, Medlemmer:
Trondheimsregionen er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus,
Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. Andre kommuner/
fylkeskommuner kan etter vedtak i Trondheimsregionen tas inn som medlemmer eller møte som observatør.
§2, Funksjon/hensikt
Trondheimsregionen skal være medlemskommunenes felles drøftings- og samordningsorgan og har som formål
å ivareta felles interesser og å styrke regionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon.
Trondheimsregionen kan selv initiere handlingsprogram, prosjekter og utredninger i saker av regional
karakter, herunder fastsette og følge opp intensjonsavtaler om interkommunalt samarbeid.
Trondheimsregionen kan fungere som styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle utredningsarbeider og
opprette arbeidsgrupper knyttet til særskilte saker etter behov.
§3, Forankring
Kommunestyrene behandler en sak om samarbeidet i Trondheimsregionen i slutten av hver valgperiode. Saken
med vedtak tas opp av nytt kommunestyre i starten av valgperioden. Ut fra evaluering av perioden skal saken
drøfte hva som er de viktigste aktuelle utfordringene regionen står overfor og hvordan arbeidet skal legges opp
for å møte disse.
§4, Deltakelse/stemmerett/ledelse
Ordfører og en representant for opposisjonen oppnevnes av kommunene for valgperioden som medlemmer i
Trondheimsregionen. Det politiske flertallet i den enkelte kommune, ved ordføreren, forvalter kommunens
stemmerett, representanten for opposisjonen deltar med møte- og talerett. Rådmannsforum for
Trondheimsregionen består av rådmennene fra medlemskommunene/fylkeskommune/observatører, rådmennene
deltar i Trondheimsregionens møter med møte- og talerett. Trondheimsregionen kan oppnevne observatører
med møte- og talerett.
Konsensusprinsippet legges til grunn. Kommunene har reservasjonsrett i saker/prosjekt der de ikke ser det som
aktuelt å delta.
Leder og nestleder velges for valgperioden blant ordførerne. Det velges arbeidsutvalg bestående av leder,
nestleder og inntil to øvrige ordførere fra medlemmene. Arbeidsutvalget kan opptre på vegne av
Trondheimsregionen i hastesaker.
§4a Forankring i kommuneloven:
Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens §§ 27 og 28b, hvor ordførerne gjennom sin stemmerett i
Trondheimsregionen utgjør styret for samarbeidet.
(Utgår: §5, Sekretariat
Trondheimsregionen etablerer egen sekretariatsordning som i samråd med leder sørger for møteinnkallinger og
referat/protokoller. Trondheimsregionen fastsetter sekretariatets arbeidsområde, oppgaver og ressursbruk etter
behov.
Trondheim kommune administrerer sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Sekretariatet er
administrativt tilknyttet rådmannsforum ved leder og rådmannsforumet bidrar i forhold til initiering og
klargjøring av saker for Trondheimsregionen.
Finansiering skjer ved at medlemmene betaler en nærmere fastsatt årlig kontingent.)
§5, Sekretariat
Trondheimsregionen etablerer egen sekretariatsordning med ansatt daglig leder. Trondheim kommune er
vertskommune med kontorhold for sekretariatet på vegne av medlemskommunene i henhold til kommunelovens
§28b. Delegerte oppgaver er ansettelses-, lønns- og personalansvar for ansatte samt ivaretakelse av regnskap
og revisjon.
Trondheimsregionen fastsetter sekretariatets arbeidsområde, oppgaver og ressursbruk etter behov.

Kommunenes bidrag til finansieringen av virksomheten skjer ved at medlemmene betaler en nærmere fastsatt
årlig kontingent. Styret har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra medlemmene økonomiske
forpliktelser.
(Utgår: §6, Saksbehandling
Saker som krever beslutning om handling/ressursbruk skal behandles på grunnlag av saksutredninger
utarbeidet av sekretariatet eller andre på oppdrag, framlagt av rådmannsforum ved leder. Saker som krever
beslutning i kommunestyrer/formannskap skal sendes disse for tiltredelse før saken tas opp til vedtak i
Trondheimsregionen.)
§6, Saksbehandling
Saker som krever beslutning om handling/ressursbruk skal behandles på grunnlag av
saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved daglig leder…
alt1: .…til rådmannsforum, arbeidsutvalg og Trondheimsregionens regionråd (styret)
alt 2:….til Trondheimsregionens organer
alt3: .…til rådmannsforum og arbeidsutvalg som innstiller til vedtak i Trondheimsregionens regionråd (styret).
Saker som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap skal sendes disse for tiltredelse før saken tas opp til
vedtak i Trondheimsregionen.
§7, Egne kostnader
Foruten eksterne midler, bærer medlemskommunene selv kostnadene for sine egne representanters og egen
administrasjons medvirkning i Trondheimsregionen.
§8, Uttredelse
Den enkelte kommune/fylkeskommune kan trekke seg fra Trondheimsregionen etter vedtak i
kommunestyre/bystyre/fylkesting. Uttredelse får virkning fra utgangen av kommende budsjettår etter at melding
om uttredelse er gitt.

