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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 25.11.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12623-10 Dato: 29. november 2010  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1000-1200 

Til Stede: Terje Bremset Granmo, Rita Ottervik, Gunnar Hoff Lysholm 

Forfall Jon P Husby 

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 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 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 18.10.2010 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 16.11.2010 tas til etterretning. 

 

AU 44/10 Møteplan 2011 

Fra møtet: - AU anser perioden etter sommeren og fram til valget som uaktuell for møter. Møtet etter 
valget bør komme etter konstituering. 

- Daglig leder pekte på at det i vedtektene er fastsatt at det skal fremmes en sak om samar-
beidet i Trondheimsregionen i de respektive kommunetyrer/bystyret i slutten av valgperio-
den som tas opp igjen av nytt kommunestyre/bystyre. AU ønsket at saken går i sittende 
Trondheimsregion RR i junimøtet. 

- Første AU-møte etter sommeren flyttes til 13. oktober, med dagens AU. 
- Høstmøtet i Trondheimsregionen RR flyttes til 28. oktober, hvor det velges nytt AU.  

Vedtak: Møtetidspunkter for AU og Trondheimsregionen gis tilslutning med følgende endring: 

 AU møte i september flyttes til 13. oktober med dagens AU. Trondheimsregionens møte i 
september flyttes til 28. oktober. 

 

AU 45/10 Utviklingsplan 2011-15 

Fra møtet - Daglig leder orienterte om arbeidet med utviklingsplanen i arbeidsgruppa, rådmannsforum 
og næringsrådet. I næringsrådet ble det drøfting om de bindingene som forslaget anviste i 
forhold til bruk av midler fra ”næringsfondet” til de to programområdene IKAP og Profile-
ring. Det er videre vesentlig å få fram at det ikke er snakk om ”næringsfond”, men en bud-
sjettramme for gjennomføring av strategiene i næringsplanen. Daglig leder foreslår at utvik-
lingsplanen bør forenkles, også i forhold til at en synliggjøring av personalutgifter for pro-
sjektmedarbeidere lett kan misoppfattes som byråkratisering. Det ble omdelt et endret for-
slag til utviklingsplan, datert 25.11.2010. Tabellen med omfordelinger mellom programom-
rådene og fordeling av personalkostnader er tatt ut. Det er tatt inn en redegjørelse i forhold 
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til ”næringsfondet” hvor mulige overføringer ut fra næringsplanens strategier beskrives, vi-
dere at ”næringsfondet” omtales som ”budsjett næringsutvikling”.  

- AU sluttet seg til det justerte utviklingsprogrammet. 
- AU tar sikte på sluttbehandling av utviklingsplanen i Trondheimsregionens møte 

10.12.2010. Kommunestyre-/bystyrerepresentanter orienteres gjennom nyhetsbrev. 

AUs tilrådning til vedtak i Trondheimsregionen: 
Trondheimsregionen slutter seg til forslag til utviklingsplan. Legges fram for Trondheimsre-
gionen RR 10.12.2010. 

 Det sendes ut nyhetsbrev til kommunestyre/bystyre/fylkesting om forslag til utviklingspla-
nen før 01. desember. 

 

AU 46/10 Opplegg for evaluering av IKAP ½ år etter vedtak. 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at det i henhold til rådmannsforums opplegg er utsendt evalue-
ringsskjema til kommunene og at det tas sikte på at sekretariatet gir en samlet gjennom-
gang av kommunenes svar. Enkeltkommuner kan gi utfyllende informasjon. 

- AU sluttet seg til at det gis en samlet presentasjon.  

Vedtak:  Evaluering gjennomføres i Trondheimsregionens møte 10.12.2010. 

 

AU 47/10 Vedtektsendringer  

Fra møtet: - Daglig leder har drøftet vedtektsforslag med ulik ekspertise, og det er noe motstridende 
signaler om korrekt henvisning til kommuneloven. Det er behov for å kvalitetssikre dette 
videre med jurister. Vedtektsendring må behandles i alle kommunestyrene/bystyret/fyl-
kestinget.  

- AU ønsker at det velges enkleste forsvarlige løsning. Det er ikke hast – unødvendig å forsere 
dette til kommende møte i Trondheimsregionen. 

Vedtak: Saken utsettes for videre avklaring. 

 

AU 48/10 Samling for regionsamarbeidene i Trøndelag – forholdet til Trøndelagsmøtet 

Fra møtet: - Trøndelagsrådet sikter mot at FoU-perspektivet blir belyst på et relativt overordnet plan, 
det blir i utgangspunktet en for stor og overordnet ramme i forhold til det opplegget som er 
tenkt for Trondheimsregionen med dialog mellom regionsamarbeid i Trøndelag.  

- AU kan tenke seg at det gjennomføres en halvdagssamling i etterkant av Trøndelagsmøtet, 
da er de aktuelle deltakere allerede til stede og vi kan følge opp også innspillene fra Trønde-
lagsmøtet. 

Vedtak: Daglig leder følger opp å vurdere en samling for regionsamarbeid i Trøndelag som oppføl-
ging av Trøndelagsmøtet 11. januar 2011. Tidligere opplegg 21. januar utgår. 

 

AU 49/10 Orienteringssaker: 

 Innspill til Handlingsplan 2011 for næringsplanen i rådmannsforum og næringsrådet  
- Daglig leder orienterte om arbeidet. Det er mange spennende innspill som nå vurderes vi-

dere. 
- Det siktes mot at handlingsplan legges fram i Trondheimsregionen i februarmøtet. 
- AU påpekte at det må vektlegges prosjekt/aktivitet som ivaretar at alle kommunene invol-

veres. 
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Opplegg for informasjon i møte 10.12.2010 om arbeidet med Samhandlingsreformen 
- Det er avklart i rådmannsforum at hver samarbeidskonstellasjon presenterer kort hvordan 

utredningsarbeidet er lagt opp og hva som er sentrale tema. Rådmenn i de aktuelle samar-
beidsområdene avklarer hvem som presenterer.  

- Hensikten er kunnskapsformidling mellom de ulike regionale utredningene. 
- Gunnar Lysholm framhevet at Orkdalsregionen er godt i gang med to ansatte. Samarbeids-

området utgjør 13 kommuner med til sammen 50.000 innbyggere. 
- Rita Ottervik tok opp at det nå gis uttalelser fra kommunene vedrørende høringsgrunnlag 

for nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-15. Kommunene bør ha kontakt i forhold til at en 
er samstemt i innfallsvinkler og signaler. Sekretariatet bes skjekke ut status angående dette. 

 

AU 50/10 Orientering om andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 10.12.2010 

Fra møtet: - Daglig leder gikk gjennom tidsplan og aktuelle tema. Det prioriteres å ha tilstrekkelig tid i 
forhold til de ”store temaene” angående høyhastighetstog og godsterminal/havn. 

- Dette innebærer at det blir krevende å få inn regional kollektivtrafikk, regional transport-
plan og fylkesplan. 

- AU sluttet seg til de temaene som er prioritert og ønsker i tillegg at regional kollektivtrafikk 
tas i dette møtet. Det kan om nødvendig gjennomføres ved å starte 0830. 

- Dersom det ikke er avgjørende for framdriften, kan regional transportplan utsettes til feb-
ruarmøtet. 

- AU sluttet seg til at det gis enkel gave til eksterne foredragsholdere.  

Vedtak:  Møte 10.12.2010 gjennomføres i samsvar med AUs drøfting. 

 

AU 51/10 Eventuelt 

Sak: Næringsforeningens annonser: 
- Gunnar Lysholm tok opp at det er sterke reaksjoner på annonsene som Næringsforeningen i 

Trondheim nå har trykt i Adresseavisen. Han pekte spesielt på at nabokommunene reagerer 
på formuleringen om at Trondheim kommune må finne 2.000 dekar næringsareal i egen 
kommune før de henviser til areal i nabokommunene. Dette er stikk i strid med det samar-
beidet som er gjennomført i IKAP. 

Vedtak: AU ber om at sekretariatet utformer et utkast til avisinnlegg som tar opp de regionale reak-
sjoner og effekter av annonsene. Slikt utkast legges fram for Trondheimsregionen i møtet 
10.12.2010. 

 
Sak: Fylkeskommunenes behandling av sak om Trondheimsregionens utviklingsplan 

- Daglig leder orienterte om behandlingen i nærings- og nyskapingskomiteen hvor det er tatt 
inn et tillegg i vedtaket vedrørende kommunene i Nord-Trøndelag hvor det forutsettes at 
kommunene i NTFK bidrar med forholdsvis fylkeskommunal andel for de nordtrønderske 
kommunene. Dette vil kunne gi implikasjoner i forhold til STFKs bidrag og i forhold til egen-
andelene fra kommunene. 

- Forslaget fra STFK forutsetter at støtte bare kan gis til samarbeidsprosjekt mellom flere 
kommuner. Videre er det foreslått at STFKs tilskudd til de seks kommunene i fylket som ikke 
har eget næringsfond tildeles samlet som regionalt næringsfond og at de to kommunene 
som har næringsfond får økt tildeling forutsatt at et avtalt beløp legges inn i næringsfondet. 

Vedtak: AU støtter at det settes trykk på at NTFK, på vegne av de nordtrønderske medlemskommu-
nene, bør bidra med ressurser til realisering av strategisk næringsplan for Trondheimsregio-
nen.  

 
  


