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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 06.04.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12623-3 Dato 24. mars 2010  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1000 - 1230 

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

 

NB: Et utvalg fra Værnesregionen ønsker å drøfte medlemsskap i Trondheimsregionen. Utvalget er invitert i 
etterkant av møtet, kl 1130. Det serveres enkel lunsj. 

 
AU 08/10 Referat/protokoll AU-møte 04.02.2010 og Rådmannsforum 17.03.2010. 

Sak: Det er nå fastsatt at referat/protokoll fra møtene i rådmannsforum legges på internett, AU må 
avklare hvorvidt dette også er hensiktsmessig for AU.   

 Referat/protokoll for rådmannsforum vedlegges også til orientering, som forutsatt i AU-sak 
01/10. Dette dokumentet er gitt en form som det nå prøves ut å gjøres gjennomgående for både 
innkallinger og referat/protokoll i alle organer i Trondheimsregionen, jf denne innkallingen. 

Vedlegg 1: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 04.02.2010 
Vedlegg 2: Referat/protokoll Rådmannsforum 17.03.2010 

Forslag til vedtak: 
- Referat/protokoll Arbeidsutvalget 04.02.2010 godkjennes. 
- Referat/protokoll Rådmannsforum 17.03.2010 tas til etterretning. 

 
AU 09/10 Møtekalender 2010 

Sak: Gunnar Hoff Lysholm har meldt at onsdager etter kl 1300 er problematisk. Møteplan 2010 er nå 
endret for rådmannsforum, vi tar sikte på avklaring av AU-møtene i møtet. 

Vedlegg: Møteplan Trondheimsregionen 2010, revidert 17.03.2010. 

 
AU 10/10 IKAP – utlegging til høring og offentlig ettersyn 

Sak: Felles sak for behandling i kommunene er oversendt kommunene etter vedtak i Rådmannsfo-
rum, det signaliseres behandling i april/tidlig mai. Planforslaget skal parallelt legges ut til høring 
og offentlig ettersyn, Trondheimsregionen er styre og bør vedta utleggingen. Høringen skal 
være minimum 6 uker, det betyr at en utsending etter møtet 16.04.2010 vil være tidskritisk i 
forhold til sluttbehandling i møte i Trondheimsregionen 11.06.2010.  

 Daglig leder ønsker å drøfte med AU å eventuelt gjøre utleggingsvedtak i AU for å vinne tid. Da 
vil høringsfrist kunne settes til tidligst 21.05.2010, fra møtet i Trondheimsregionen vil fristen bli 
tidligst 01.06.2010. 

 
AU 11/10 Strategisk næringsplan, pågående arbeid 

Sak: Felles sak for behandling i kommunene er oversendt kommunene etter vedtak i Rådmannsfo-
rum, det signaliseres behandling i april/tidlig mai. Daglig leder vil i møtet redegjøre for råd-
mannsforums drøfting om løpende videreføring, jf sak RF 18/10.  

 AU bør drøfte behov for egen sak Trondheimsregionen 16.04. og i så fall om denne skal gi en 
orientering om løpende arbeid og/eller åpne for signaler fra de kommunale prosessene så langt. 
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AU 12/10 Tjenestesamarbeid – samhandlingsreformen, orientering om status 

Sak: Jf. sak AU 03/10, hvor en sluttet seg til rådmannsforums opplegg og tok sikte på drøfting i møte 
i Trondheimsregionen 16.04. Etter dette er situasjonen endret:  

 Melhus kommune innkalte kommunestyrerepresentantene i Klæbu, Skaun, Trondheim, Malvik, 
Midtre Gauldal og Melhus til felles informasjonsmøte om samhandlingsreformen 23.03.2010, 
hvor St Olav og fylkesmannen deltok. Det er tilsvarende møter også for kommunene i Orkdals-
regionen og Værnesregionen.  

 På denne bakgrunn ble det ansett som lite hensiktsmessig å realitetsbehandle saken i rådmanns-
forum 17.03.2010. I dette møtet ble det fattet følgende vedtak, sak RF 16/10: Videre oppfølging 
med et samordnet arbeid om dette tema, med utgangspunkt i samhandlingsreformen, følges opp 
i rådmannsforum når kommunene har gjort nærmere avklaringer etter det tillyste informa-
sjonsmøtet.  

 I møtet 23.03.2010 la den felles fylkesgruppa som KS-fylkesmøte har nedsatt fram ulike model-
ler for samarbeidskonstellasjoner i forhold til Trondheimsregionen. Det ble oppfordret til å 
komme raskt videre gjennom at kommunene avklarer sine preferanser i forhold til samar-
beidsområder.  

 Daglig leder har drøftet status med leder i rådmannsforum, og det forutsettes en videre drøfting 
av saken i neste møte i Rådmannsforum 19.05.2010. 

 Fylkesmannen signaliserer nå at det nå er mulighet for ytterligere skjønnsmidler til dette arbei-
det – og til generelt sekretariatsarbeid i regionråd. 

Vedlegg 3:  Presentasjon 23.03.2010: KS-Fylkesgruppe: Noen spørsmål til Trondheimsregionen. 

Forslag til vedtak: 
- Drøfting i Trondheimsregionen avventes til etter nærmere avklaring i Rådmannsforum. 
- Daglig leder opptar dialog med fylkesmannen med sikte på skjønnsmiddeltildeling. 

 
AU 13/10 Saker i neste møte i Trondheimsregionen  

Sak: Så langt er det aktuelt med følgende saker, jf. også drøftinger i sakene over: 
- Orientering om fase 2 i Miljøpakken for transport v/prosjektleder Henning Lervåg 
- Internasjonalisering, gjennomgang av internasjonale strategier og prosjekt i kommunene.  

Forslag til innlegg: Melhus ang Tanzania, Leksvik eller Rissa ang internasjonalt næringsliv, 
Trondheim ang internasjonal strategi etc, Orkdal? Stjørdal? STFK angående internasjonal 
strategi Trøndelag og/eller Verdensutstilling Shanghai? En kommune angående vennskaps-
kommune, ett forslag: Klæbu. Olavsfestdagene ang pilgrimssatsing? 

- IKAP – utlegging til offentlig ettersyn, jf. sak AU 10/10.  
- Strategisk næringsplan? Jf sak AU 12/10 
- Forslag til mulig presentasjon: Klimanøytral bydel Brøset – et prosjekt i Framtidens byer, en 

eventuell presentasjon bør rettes mot boligbygging og senterutvikling i kommunene uten-
for Trondheim. 

 
AU 14/10 Orienteringssak: Henvendelse fra Fellesforbundet, krav om deltakelse i Trondheims-

regionen 
Sak: Henvendelse fra fagforbundet, vedlagt, ble lagt fram under eventuelt i rådmannsforum 17.03. 

Henvendelsen antas aktualisert i forhold til eventuelt engasjement i Trondheimsregionen i for-
hold til tjenestesamarbeid. Organisasjonsdirektøren i Trondheim kommune vil gi en vurdering i 
forhold til saken som blir lagt fram i AU-møtet. Jeg vil tilrå at vurderingen legges fram for råd-
mannsforum først, og så til politisk behandling.  
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AU 15/09 Orienteringssak: Organisatoriske tiltak i Trondheimsregionen  
Sak: Jf. RF sak 21/10: Det er avholdt møte i arbeidsgruppa for operasjonalisering av organisasjonen, 

som slutter seg til opplegg for tilsetting i tilknytning til strategisk næringsplan. Videre at det må 
tilrettelegges ressurser spesielt i forhold til IKAP og i forhold til kommunikasjon. Det var enig-
het om at aktivt kommunikasjonsarbeid (ikke bare informasjon) i forhold til forankring av 
Trondheimsregionens virksomhet blir hovedoppgaven i kommunikasjonsarbeidet, også å kom-
munisere ut samarbeidet og hensikten i IKAP og næringsplanen. Både for videreføring av IKAP 
og for kommunikasjon vil det være aktuelt å starte med kortvarige engasjement.  

 

 



PROTOKOLL 

AU-møte i Trondheimsregionen 04.02.10 kl 1300-1430 på ordførerkontoret Trondheim 

Deltakere: AU: Terje Bremnes Granmo, Rita Ottervik, Jon P. Husby, Gunnar Lysholm  
Sekretariatet: Jon Hoem. 
 

AU 01/10 Form på referat fra AU-møter i Trondheimsregionen: 
Sekretariatet tok opp hvilken form en ønsker på referat fra AU-møtene. 

Konklusjon:  
o I Trondheimsregionen ønskes mer vekt på saksforberedelse, med konklusjoner som 

vedtaksprorokoll. 
o Det samme gjelder AU. 
o Innkalling og referat fra rådmannsforum sendes til AU – og legges på internett. 

 

AU 02/10 Ev initiativ til seminar om allianser med andre regionsamarbeid i Trøndelag: 
Orkdal, Værnes, Fosen, Innherred  

Sekretariatet tok opp om det på et tidspunkt kan være aktuelt at Trondheimsregionen tar initiativ til 
et seminar, eller en sekvens i et møte å invitere andre regionsamarbeid i forhold til hvilke 
forventninger de har til Trondheimsregionen og eventuell form for allianser. 

Konklusjon 
o Stor interesse fra andre kommuner/regioner tilsier at dette tas raskt 
o Samtidig kan det være fornuftig å vente til vi har SNP ig IKAP mer på plass 
o Aktuelt spørsmål om dette skal utvikles til regelmessige møter med ledere eller AU fra de som 

ønsker allianser 
o Drøftes på nytt i forhold tilvidereføring 2. halvår 2010. 

 

AU 03/10 Tjenestesamarbeid/Samhandlingsreformen: 
Rådmannsforumet har drøftet dette og vedtatt 26.01: ”Før en går videre med et samordnet arbeid 
om dette tema med utgangspunkt i samhandlingsreformen, avklarer alle kommunene i hvilken 
retning de vil søke samarbeid til neste møte i rådmannsforum (17.03)” 

Konklusjon 
o Rådmannsforums opplegg gis tilslutning 
o Ikke tema i felles formannskapsmøte, det gis orientering i mange andre politiske fora som 

dekker dette. 
o Aktuelt å ta et felles formannskapsmøte om samhandlingsreformen for de kommunene som 

ønsker å samarbeide rundt Trondheim.  
o Orientere i Trondheimsregionen-møter 16,04 og 11.06 

 

AU 04/10 Fremdrift Strategisk næringsplan 
Sekretariatet redegjorde for Rådmannsforums opplegg, hvor det etableres en arbeidsgruppe som 
utarbeider forslag til felles saksfremlegg med sikte på muntlig orientering i felles 
formannskapsmøte og at saken ferdiggjøres raskt etter dette. AU ønsker at framdrift for SNP skjer 
med samordnet tidslinje med behandling i kommunestyrene i april/mai.  

Konklusjon 
o Orientering om arbeid med saksfremlegg i felles formannskapsmøte 
o Felles saksfremlegg fastsettes endelig i påfølgende Rådmannsforum (17.03) og sendes ut til 

kommunene. 



o Orientering i Trondheimsregionens møte 16.04. 
o Behandling i kommunestyrene/bystyret i april/mai 
o Endelig vedtak i Trondheimsregionen 11.06. 

 

AU 05/10 Opplegg felles formannskapsmøte 
Sekretariatet hadde sendt ut et drøftingsnotat før møtet, vedlagt.  

Konklusjon 
o Formannskapene i medlemskommunene inklusive fylkesutvalget, kontaktperson fra 

observatørene samt stortingsbenken for Trøndelag inviteres. 
o Trondheimsregionens egne saker, SNP og IKAP tas først med inviterte politiske/faglige innlegg. 
o Det gis en orientering om godsterminal og havn til formannskapene. Det skal vektlegges å 

redegjøre for prosessen og når/hvordan det legges opp til politisk involvering.  
o AU ga innspill til innledere/forberedte innlegg til de tre temaene som sekretariatet følger opp. 
o Det skal være en romslig åpen sekvens sist i møtet hvor alle møtedeltagere har anledning til å ta 

opp spørsmål i forhold til regionen og samarbeidet. Ordførerne oppfordres i invitasjonen til 
møtet om å drøfte/forberede dette i sine formannskap, men det legges ikke opp til forberedte 
innlegg ut over en kort redegjørelse om utviklingsplanen. 
 

AU 06/10 Samfunnstema i Trondheimsregionen-møtene 
Det ble tatt opp at det bør kunne tas opp mer generelle samfunnstema i Trondheimsregionen-møtene 
gjennom å invitere aktuelle ressurspersoner. 

Konklusjon 
o Det åpnes for å legge slike tema inn i møtene 
 

07/10 Endringer i møtekalender AU første halvår 
Pga. kollisjoner må de to påfølgende møtene flyttes. 

Konklusjon 
o Møte opprinnelig berammet 07. april flyttes til tirsdag 06. april kl 1000-1200 
o Møte opprinnelig 02.mai flyttes til fredag 28. mai kl 1100-1400. 
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REFERAT/PROTOKOLL, RÅDMANNSFORUM - 17.03.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-5 Dato 24. mars 2010  

Sted: Trondheim kommune, rådhuset, storsalen 

Tidsrom: kl 1700-1930 

Til stede: Kristian Rolstad, Kjell Fosse, Johnny Nilsen, Kathrine Lereggen, Grethe Metliaas, Erlend Myking, 
Oddbjørn Ressem, Karsten Reitan, Milian Myraunet, Elin Rognes Solbu, Morten Wolden, Jon 
Hoem, Birger Elvestad (sak 18), Hilde Christin Larssen (sak 18), Sigmund Knutsen 

Forfall: Ove Snuruås, Roy Jevard 

Referent: Sigmund Knutsen     

 
Leder i rådmannsforum Kristian Rolstad ønsket velkommen og ledet møtet. 

Ingen merknader til innkalling og saksliste. Enighet om å behandle sak 18 før sak 16. Daglig leder Jon Hoem 
meldte to saker til eventuelt. 

 
RF 14/10 Referat fra møte 25.01.10 

 Sak: Ønsker synspunkt på hvorvidt innkallinger og referat legges ut på internett.   

 Fra møtet: Tilslutning til å legge innkallinger og referat ut på hjemmesiden. Til referat fra rådmannsforum 
14.1.10: Daglig leder fikk fullmakt til å anonymisere tilsettingssak, samt å endre saksnummer 
slik at de blir løpende fra årsskiftet.  

 Vedtak: Referatet godkjent 

   
RF 15/10 Møtedatoer rådmannsforum 2. halvår 2010. 
 Sak: Det ble registrert kollisjoner med Værnesregionen for møtene i høst. Forslag til møteplan i ved-

legg, dette er en kabal også i forhold til AU-møtene. Vi bør klare å unngå bare kveldsmøter! 

 Vedlegg 1: Forslag til endret møteplan Trondheimsregionen 2010. 

 Fra møtet: Det ble opplyst at møtene i Værnesregionen likevel ikke kolliderer med foreslåtte tidpunkt i 
møteplanen  

 Vedtak: Forslag til møteplan godkjennes. Møte i rådmannsforum 19.05. starter kl 1700. Øvrige møter 
i rådmannsforum: 31. august, 05. oktober, 16. november kl 1300-1600 

 

RF 16/10 Tjenestesamarbeid 

 Sak: Vedtak i RF 25.01.2010: Før en går videre med et samordnet arbeid om dette tema med ut-
gangspunkt i samhandlingsreformen, avklarer alle kommunene i hvilken retning de vil søke 
samarbeid til møtet i rådmannsforum 23.3. 
Melhus kommune har innkalt kommunestyrerepresentantene i Klæbu, Skaun,Trondheim, Mal-
vik, Midtre Gauldal og Melhus til felles informasjonsmøte om samhandlingsreformen 
23.03.2010, hvor St Olav og fylkesmannen deltar. Det er tilsvarende møter også for kommunene 
i Orkdalsregionen og Værnesregionen.  

  På denne bakgrunn anses det lite hensiktsmessig å realitetsbehandle saken i dette rådmannsfo-
rumet. 
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 Forslag til vedtak: 
Videre oppfølging med et samordnet arbeid om dette tema, med utgangspunkt i samhandlingsre-
formen, følges opp i rådmannsforum når kommunene har gjort nærmere avklaringer etter det 
tillyste informasjonsmøtet.   

 Fra møtet: - Behandling av forslag til samhandlingsreform bør ses i forbindelse med forslag til strategi-
plan for Helse Midt-Norge 

- Det er erfaringer fra barnehagereformen i forhold til finansiering, som en bør ta med seg  
- Reformens innhold ikke endelig klarlagt, bl a er det framlagt et fellesborgerlig alternativ til 

foreslått samhandlingsreform i Stortinget 
- Værnesregionen, Orkdalsregionen og Fosenregionen fortsetter samarbeidet. Disse vil like-

vel følge med i drøftingene i Trondheimsregionen. Overlappende regioner er en realitet. 
- Tjenestesamarbeid er mer enn samhandlingsreformen, KS’ fylkesmøte nevner også IKT og 

barnevern. 
  Møteleder uttalte at saken kan settes på dagsorden for gjensidig orientering underveis i pro-

sessen. 

 Vedtak: Videre oppfølging med et samordnet arbeid om dette tema, med utgangspunkt i samhand-
lingsreformen, følges opp i rådmannsforum når kommunene har gjort nærmere avklaringer 
etter det tillyste informasjonsmøtet.  

 

RF 17/10 Internasjonalisering 

 Sak: Trondheimsregionen vedtok i møte 11.12.2009: Det legges opp til gjennomgang av internasjo-
nale strategier og prosjekt i kommunene i et senere møte i Trondheimsregionen. 
Det ønskes en innrapportering av aktuelle presentasjonstema fra kommunene i møtet. 

 Fra møtet: - Nylig vedtatt internasjonal strategi for Trondheim. Det utarbeides nå handlingsprogram 
- Brusselkontoret: Ekstra stilling opprettes nå av kommunene i Nord-Trøndelag.  
- Flere kommuner har et internasjonalt rettet næringsliv, eks Orkdal, Leksvik.  
- Mesterskapsagenten: Oppdal, Bjugn, Røros. Noe for flere? 
- STFK m fl deltar på Verdensutstillingen i Shanghai. Norge har paviljong, norske dager 27.-28. 

mai.  
- Olavsfestdagene og pilegrimsarbeidet. 
- Vennskapskommunesamarbeid, eks Klæbu – by, Finland, Orkdal – Mostar, Melhus-Taveta, 

Kenya. Hvordan håndtere vennskapsbyer-/kommuner av ulik aktualitet? 
- Samarbeid om oversetter-/tolkearbeid, mange språk i kommunene.  

 Vedtak: Daglig leder legger innspillene fram for AU-møtet og avklarer nærmere innholdet i en gjen-
nomgang av internasjonale strategier og prosjekter i kommunene til et av de forestående 
politiske møtene. 

 

RF 18/10 Sak for behandling av regional strategisk næringsplan i kommunene. 
 Sak: Vedlagt følger utkast til saksfremlegg for behandling i kommunene. Det er avholdt møte i ar-

beidsgruppa og med NiT og saksutredningen er samordnet mot organisasjonsgruppa. Forslag til 
stillingsutlysning av prosjektleder for videreføring av regional strategisk næringsplan vil bli 
framlagt i møtet.  

  Saksutkastet er også sendt arbeidsgruppe og kontaktpersoner som er oppnevnt. Eventuelle 
kommentarer vil bli framlagt i møtet. 

 Vedlegg 2: Utkast saksfremlegg 

 Forslag til vedtak: 
Vedlagt saksfremlegg legges fram for behandling i kommunene med sikte på kommunal behand-
ling i april. 

  Stilling utlyses i henhold til forslag. 
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 Fra møtet: - Det har vært møte med NAT og SINTEF om forslag til saksframlegg – forslag der om næ-
ringsråd med 3 representanter fra kommunen, 3 fra næringslivet og 3 fra FoU. Sekretariat 
med daglig leder, prosjektdriver og Trondheim kommune. 

- Næringsrådet bør ha ansvar for forslag til handlingsplaner og gjennomføringen av til-
tak/prosjekter, herunder fullmakter for realisering innenfor strategiske rammer. Rapporte-
rer til Trondheimsregionen via rådmannsforum. 

- Samtidig forankring politisk, engasjementet må holdes oppe, aktuelt med nytt felles for-
mannskap ang dette allerede i høst?  

- Følgende endringer i forslag til vedtak i saksframlegget: Pkt 1: …økt verdiskaping og et bæ-
rekraftig næringsliv”, pkt. 2: Overordnet mål, delmål og strategier…   Pkt. 3:  Tilsetting av 
prosjektdriver skjer innen den rammen som er gitt i utviklingsplan 2010.  

- Medvirkning/deltakelse har vært god i hele prosessen, derfor anses det ikke nødvendig å 
sende planen til høring og offentlig ettersyn.  

- Daglig leder opplyste at saksframlegg gjøres ferdig fredag 19.03.10 og sendes kommune-
ne/STFK for behandling i den enkelte kommune.  

Forslag til utlysningstekst for prosjektleder næringsutvikling ble framlagt av daglig leder, kom-
mentarer: 

- Tydelig om oppgavene 
- Enklere, kortere tekst 
- Unngå å avgrense søkermassen 

 Vedtak:  Vedlagt saksframlegg med de kommentarer som framkom i møtet legges fram for behand-
ling i kommunene med sikte på behandling i april. 

  Forslag til utlysningstekst prosjektleder legges ved møtereferatet for innspill pr e-post. 

       
RF 19/10 Sak for behandling av IKAP i kommunene  

 Sak: Planforslaget skal parallelt legges ut til høring og offentlig ettersyn, Trondheimsregionen er 
styre og bør vedta utleggingen. Høringen skal være minimum 6 uker, det betyr at en utsending 
etter møtet 16.04. vil være tidskritisk i forhold til sluttbehandling i møte i Trondheimsregionen 
11.06.2010. Det foreslås å sende ut til høring nå med forbehold. 

 Vedlegg 3: Utkast sak om IKAP 

 Forslag til vedtak: 
Vedlagt saksfremlegg legges fram for behandling i kommunene med sikte på kommunal behand-
ling i april. 

  Planforslag 1.-utkast sendes ut til høring umiddelbart, med forbehold om Trondheimsregionens 
behandling 16.04.2010. 

 Fra møtet: - IKAP blir den politiske lakmustesten på samarbeidsvilje-/evne i Trondheimsregionen 
- Rådmennene blir viktige medspillere for å skape forståelse og støtte for utgangspunktet – 

og presisere at det er forutsatt at kommunene skal gjøre prioriteringene selv 
- Side 2, avsnitt 3: Klargjøre formulering om boligbygging 
- Side 4, siste avsnitt: Moderere: ”Dette er et godt utgangspunkt..” 
- Daglig leder endret forslag til vedtak til at høring vedtas av AU/Trondheimsregionen. 

  
 Vedtak: Vedlagt saksfremlegg legges fram for behandling i kommunene med sikte på behandling i 

april. 

  Planforslag 1.-utkast legges fram for AU/Trondheimsregionen for utlegging til offentlig etter-
syn. 

 

RF 20/10 Økonomi: Avklaring av langsiktighet og kommunale andeler etter at Rissa og Leksvik 
tiltrådte. 
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 Sak: I forbindelse med klargjøring av økonomiske rammer for 2010 har alle kommunene avklart 
finansiering i henhold til fordelingsnøkkel. Det er imidlertid ikke uttrykt eksplisitt fra alle kom-
muner hvorvidt dette er lagt til grunn for 4-årsperioden i økonomiplanen. Det bes om en avkla-
ring av dette, herunder at Trondheimsregionen kan disponere ressurser i forhold til en større 
langsiktighet. Dette krever at den kommunale andelen ligger inne i økonomiplanene og i tillegg 
at det etableres en avtalemessig forpliktelse om langsiktighet. 

  Økonomiske rammer for utviklingsplan 2010 for Trondheimsregionen ble behandlet i kommu-
nene før Rissa og Leksvik tiltrådte som medlemmer. De kommunale tilskuddene ble da beregnet 
med utgangspunkt i at Trondheim kommune bidro med 2 mill kr og de sju øvrige etter en forde-
lingsnøkkel med tilsvarende 2 mill kr. Når det nå er ytterligere to kommuner som skal bidra, vil 
det være ulike mulige modeller for andelene fra kommunene. Alternativ A er å opprettholde de-
lingen med 2 mill kr fra Trondheim kommune og 2 mill kr fra de ni øvrige med samme forde-
lingsnøkkel. Alt B at alle kommuner bidrar som tilordnet i sine årsbudsjett, dvs. at Rissa og 
Leksvik kommer i tillegg til de 4 mill som allerede er avklart. En tredje modell (C) er at Trond-
heim kommune øker sin andel tilsvarende slik at 50/50 foredelingen opprettholdes. 

  Forslag til vedtak er basert på at 2010 er et år hvor vi ikke har full igangsetting av økt aktivitet 
hele året.  

 Vedlegg 4: Ulike fordelingsmodeller 

 Forslag til vedtak: 
Modell A legges til grunn for 2010. Kommunenes tilskudd innbetales til vertskommunen i to ra-
ter med forfall i april og oktober.  

  Det må etableres langsiktige avtalemessige finansieringsrammer. 

  Økonomiske rammer for 2011 og senere skal vurderes på nytt i utviklingsplan for 2011 ut fra 
økonomiplanene for kommunene.  

 
 Fra møtet: - I e-post før møtet har Roy Jevard foreslått at modell B blir valgt, dette fikk tilslutning. 

- Alle kommunene har avklart/skal avklare bidrag til Trondheimsregionen i 4 års økonomi-
planperiode.  

- Flere ga uttrykk for at de beløp som ligger i Utviklingsplan 2010 vanskelig kan økes i denne 
perioden. 

 Vedtak: Modell B legges til grunn for 2010. Kommunenes tilskudd innbetales til vertskommunen i to 
rater med forfall i april og oktober.  

  Det må etableres langsiktige avtalemessige finansieringsrammer. 

  Økonomiske rammer for 2011 og senere skal vurderes på nytt i utviklingsplan for 2011 ut fra 
økonomiplanene for kommunene.  

 
RF 21/10 Organisasjonsutvikling 

 Sak: Det er avholdt møte i arbeidsgruppa for operasjonalisering av organisasjonen, som slutter seg til 
opplegg for tilsetting i tilknytning til strategisk næringsplan. Videre at det må tilrettelegges res-
surser spesielt i forhold til IKAP og i forhold til kommunikasjon. Det var enighet om at aktivt 
kommunikasjonsarbeid (ikke bare informasjon) i forhold til forankring av Trondheimsregionens 
virksomhet blir hovedoppgaven i kommunikasjonsarbeidet, også å kommunisere ut samarbeidet 
og hensikten i IKAP og næringsplanen. Både for videreføring av IKAP og for kommunikasjon 
vil det være aktuelt å starte med kortvarige engasjement. Vedlagt følger en meget enkel bud-
sjettskisse, utarbeidet med primært utgangspunkt å danne et foreløpig grunnlag for å gå videre 
med disse disposisjonene.  

 Forslag til vedtak: 
Daglig leder følger opp med å etablere kapasitet i forhold til kommunikasjon og videreføring av 
IKAP så snart som mulig. 

 Vedlegg 5: Foreløpig budsjettskisse 2010.  
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 Fra møtet: - Daglig leder orienterte om mulig engasjement av medarbeider i IKAP og at det arbeides 
med å engasjere en kommunikasjonsmedarbeider sammen med Framtidens byer og Miljø-
pakken for transport 

- Ikke bare informasjon, men kommunikasjon i vid forstand. Viktig å skape en felles identitet i 
Trondheimsregionen. Invitere ordførerne til kommunikasjonseminar til høsten?  

- Det må klargjøres hva som skal kommuniseres. Kommunikasjon må forankres i kommune-
ne, en bør involvere medarbeidere i kommunene i å lage plattformen 

- Rådmennene selv er de viktigste kommunikatørene nå 
- Aktuelt å bruke/kjøpe fri kommunalt ansatte fordi en da beholder/utvikler kompetansen i 

kommunen/regionen over tid 
- Tenke prosjekter som krever ulik kompetanse. Engasjere tidsbegrenset.  
- Utviklingsplan 2010 inneholder arbeidsoppgaver, trenger mer bearbeiding, konkretisering 

Vedtak: Daglig leder følger opp med å etablere kapasitet i forhold til kommunikasjon og videreføring 
av IKAP så snart som mulig. 

 
RF 22/10 Eventuelt 

1. Det tas sikte på orientering om det forberedende arbeidet med 2. trinn i miljøpakke for 
transport i neste møte i Trondheimsregionen. 

2. Henvendelse fra Fagbundet med krav om arbeidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen. 
Fra møtet: - Flere uttrykte at dette i så fall måtte knyttes til tjenestesamarbeid.  

- Elin Rognes Solbu legger fram notat om saken til neste møte. 
  
 
 



MØTEPLAN TRONDHEIMSREGIONEN 2010 – revidert 17.03.2010 
Avholdte møter med blå skrift 

 

Ordførermøte/ekstra møte Trondheimsregionen torsdag 07.01.10 kl 1200-1600  

Rådmannsforum onsdag 26.01.10 kl 1300-1600 (For å få møtet etter SNP-oppsummering 22.10) 

Politisk arbeidsutvalg torsdag 04.02.09 kl 1300-1430  

Felles formannskapsmøte fredag 05.03.10 kl 0900-1500 
 

Rådmannsforum onsdag 17.03 kl 1700-2000 (Før påskeuka 26.03-05.04) 

Politisk arbeidsutvalg tirsdag 06.04.10 kl 1000-1200 (Utsending innkalling 09.04)  

Trondheimsregionen fredag 16.04.10 kl 0900-1500 
 
Rådmannsforum onsdag 19.05.10 kl 1300-1600, ev 1700-2000 

Politisk arbeidsutvalg fredag 28.05.10 kl 1100-1400 

Trondheimsregionen fredag 11.06.10 kl 0900-1500 
 
Rådmannsforum tirsdag 31.08.10 kl 1300-1600 

Politisk arbeidsutvalg mandag 06.09 kl 1200-1330 (ikke avklart) 

Trondheimsregionen fredag 17.09.10 kl 0900-1500 
 
Rådmannsforum tirsdag 05.10.10 kl 1300-1600 NB: Er dette høstferieuke? (Ev flytte til uka foran?) 

Politisk arbeidsutvalg onsdag 13.10.10 kl 1400-1530 (ikke avklart) 

Trondheimsregionen fredag 29.10.10 kl 0900-1500 
 
Rådmannsforum tirsdag 16.11.10 kl 1300-1600 

Politisk arbeidsutvalg onsdag 24.11.10 kl 1400-1530 (ikke avklart) 

Trondheimsregionen fredag 10.12.10 kl 0900-1500 
 



Noen spørsmål til 
Trondheimsregionen

knytta til samhandlingsreform/
kommunesamarbeid

Fra Fylkesgruppa

Felles informasjonsmøte 23. mars



Trondheimsregionen i dag
• Utviklingsregion - plan, næring og infrastruktur
• 80 % av befolkningen i S-T, 60 % av Trøndelag

– Et flerkommunalt byområde – med korte avstander, sterk 
(og stigende) integrasjon mht bolig/arbeid/service

– Assymmetri i folketall og forhandlingsstyrke.

• Uavklart geografi, oppgavedeling og styring mht 
bygging av kompetanse og utbyggingsmønster for 
administrasjon/tjenesteproduksjon

• Meget høy kompetanse.
• Blant de kommuneregioner med best forutsetninger 

for å svare på utfordringene knyttet til helse, 
omsorg, kompetanse og kvalitet 



Nødvendig med samhandling på  
helse- og omsorgsområdet

Utfordringene

• Endringer i 
befolkningssammen-
setning

• Økte forventninger hos 
brukerne

• Ressurskrevende yngre 
brukere

• Begrense og forebygge 
sykdom

• Helhetlige pasientforløp

• Krav til å dokumentere 
kvalitet

Hvordan skal vi møte krav til 

• Nye arbeidsformer

• Endret kompetanse 

• Rekruttere og 
opprettholde kompetanse 
og fagmiljø

• Tverrfaglige team

• Helseovervåkning

• Krav til utbygging

• Krav til samordning

• Mer fokus på psykiatri, 
rus, sosiale utfordringer

• IKT

• Ulike typer botilbud



Tjenestesamarbeid i Trondheimsregionen –
mulighetsrom for regiondannelse

• Løsninger med Trondheim
– 7K: Dagens Trondheimsregion, inkl. Stjørdal, Orkdal og Midtre Gauldal

– 5K: Det funksjonelle smørøyet med Trondheim, Malvik, Klæbu, 
Melhus, Skaun

– 3K: Påheng nord og øst med Trondheim, Malvik og Klæbu

• ”Motvektstrategier” uten Trondheim
– To kiler: Malvik + Klæbu og MG + Melhus + Skaun

– Halv smultring: Omegnskommunene går sammen

– Alle går til sitt, kanskje noen tospann

– Orkdalsregionen og Værnesregionen utvides

• Innlandsmobilisering
– Det gamle regionrådsområdet Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu

– Større innlandsregion, inkl. Røros og Holtålen



Spørsmål (1) ny fase for Trondheimsregionen? 

1. Hva er hensiktsmessig region for oppfølging av 
samhandlingsreformen og øvrig 
tjenestesamarbeid?

– Hva er laveste effektive ansvars/omsorgsnivå?

– Hva bør løses regionalt? Subregionalt? Lokalt?

2. Bedre kvalitet og mer effektiv ressursbruk 
gjennom utnyttelse av stordriftsfordeler og 
mindre lokal konkurranse?

3. Hvordan kan et forpliktende samarbeid om 
administrasjon og tjenester organiseres og 
styres?



• Sett at Trondheimsregionen er ett område 
underlagt felles politisk og administrativ styring:

Hvordan ville vi ha planlagt, organisert og styrt 
framtidens helse- og omsorgstjenester da?

Hvordan blir kvaliteten og trygghet for 
innbyggerne vurdert opp mot en situasjon der vi 
viderefører dagens kommuneinndeling og dagens 
samarbeidsformer?

Spørsmål (2) ny fase for Trondheimsregionen? 
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