REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 06.04.2010
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: xxxx

Dato 07. april 2010

Sted:

Trondheim kommune, ordførerkontoret

Tidsrom:

kl 1000 - 1230

Til stede:

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

SAKER I MØTET:
AU 08/10
Sak:

Referat/protokoll AU-møte 04.02.2010 og Rådmannsforum 17.03.2010.
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.
Fra møtet: - Daglig leder redegjorde for sak i Rådmannsforum om økonomi/kommunale andeler. Det ble
fastsatt at tilskudd til Trondheimsregionen fra nabokommunene opprettholdes som avsatt i
budsjett 2010 i kommunene. Det er viktig med langsiktige økonomiske rammer for å iverksette tiltak i Trondheimsregionen. De aller fleste kommunene har inntatt andel til Trondheimsregionen i økonomiplanperioden.
- AU på pekte på at det må sendes brev til kommunene om å legge inn andel til Trondheimsregionen i økonomiplanarbeidet for 2011-15 som nå oppstartes.
Vedtak:

AU 09/10

- Referat/protokoll Arbeidsutvalget 04.02.2010 godkjennes.
- Referat/protokoll Rådmannsforum 17.03.2010 tas til etterretning.
- Kommunene bes om å legge inn tilskudd Trondheimsregionen i økonomiplan 2011-15.

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.

Vedtak:

Møter i AU høsten 2010: Mandag 06.09.2010 kl 1200-1400, torsdag 14.10.2010 kl 1000-1200,
torsdag 25.11.2010 kl 1000-1200.

AU 10/10
Sak:

IKAP – utlegging til høring og offentlig ettersyn
Felles sak for behandling i kommunene er oversendt kommunene etter vedtak i Rådmannsforum, 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.
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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.
Fra møtet: - Arbeidsutvalget pekte på behandlingen i felles formannskapsmøte som en grundig redegjørelse for innholdet til medlemmene.
- Det er viktigst å få tilstrekkelig tid til å gjennomgå merknadene etter høringen
Vedtak:

AU 11/10
Sak:

1. I henhold til vedtektens § 4 vedtar arbeidsutvalget høring og utlegging til offentlig ettersyn av høringsutkast 1.-utkast Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen, datert
17.03.2010.
2. Melding om vedtaket vedlegges saksdokumenter til Trondheimsregionens møte
16.04.2010.

Strategisk næringsplan, pågående arbeid
Felles sak for behandling i kommunene er oversendt kommunene etter vedtak i Rådmannsforum, det signaliseres behandling i april/tidlig mai. Daglig leder vil i møtet redegjøre for rådmannsforums 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.

Fra møtet

- Daglig leder orienterte om drøftinger med NiT/Sintef og i rådmannsforum vedrørende næringsrådets sammensetning. Det er foreslått 3 representanter fra kommunene på rådmannsnivå: Fylkesrådmannen + to rådmenn fra omegnskommunene, 3 representanter fra
næringslivsorganisasjonene og 3 fra FoU. Videre er det foreslått et sekretariat bestående av
prosjektdriver, kommunaldirektør næring i Trondheim kommune og daglig leder. Det er i
saksfremlegget uttrykt at næringsrådet skal være en styrende og medvirkende instans for
planarbeid og gjennomføring.
- AU påpekte at det er viktig å drøfte og avklare politisk styring av det løpende arbeidet. Det
ønskes et saksfremlegg til Trondheimsregionen 16.04.2010 som tar opp rolle og nivå for et
framtidig næringsråd. Spesielt må det ses på sammensetning, beslutningsmyndighet og disposisjon av økonomiske rammer.
- Det må siktes mot å avklare ansvarsområdet for næringsrådet slik at det sikres politisk styring og engasjement samtidig som rådet skal gis nødvendig handlekraft innenfor rammer til
å utvikle prosjektene rasjonelt.
- Næringsrådet skal utarbeide handlingsplaner som legges fram for politisk behandling i
Trondheimsregionen.
- Daglig leder la fram utkast til utlysningstekst for prosjektlederstilling (prosjektdriver).
- AU framhevet at næringsplanarbeidet ved prosjektleder må ha god kobling mot kommunenes organisasjon. Og at prosjektleder også må ha godt nettverk mot de øvrige samarbeidspartnerene.

Vedtak

Det legges fram sak om pågående arbeid med strategisk næringsplan for Trondheimsregionen i møte 16.04.2010, med vekt på å avklare rolle/nivå for næringsrådet.

AU 12/10
Sak:

Tjenestesamarbeid – samhandlingsreformen, orientering om status
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 Orkdalsregionen og Værnesregionen.
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På denne bakgrunn ble det ansett som lite hensiktsmessig å realitetsbehandle saken i rådmannsforum 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 informasjonsmøtet.
I møtet 23.03.2010 la den felles fylkesgruppa som KS-fylkesmøte har nedsatt fram ulike modeller for samarbeidskonstellasjoner i forhold til Trondheimsregionen. Det ble oppfordret til å
komme raskt videre gjennom at kommunene avklarer sine preferanser i forhold til samarbeidsområder.
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 arbeidet – og til generelt sekretariatsarbeid i regionråd.
Vedlegg:

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.
Fra møtet

- Daglig leder orienterte om møtet 23.03. på Melhus. Det er oppfordret til å avklare samarbeidsområder innen 01.07.2010, samtidig er det ikke entydig hva samhandlingsreformen
reelt vil innebære. I møtet ble det uttrykt noe ulike syn i forhold til hvorvidt valg av samarbeidspartnere bør være endelig bindende. Presentasjon fra KS-fylkesgruppa ble gjennomgått. Her er det angitt ulike modeller for samarbeidsområder med utgangspunkt i Trondheimsregionen.
- AU påpekte at samhandlingsreformen er ett prosjekt, det er ikke åpenbart at alle tjenestesamarbeid skal ha lik avgrensing. For eksempel har Skaun preferanser mot Trondheim innenfor noen tjenesteområder og mot Orkdal innenfor andre. Det er slått fast også i KSmøtet at geografisk samarbeidsområde må kunne være varierende.
- Orkdalsregionen er i gang med uå utvikle samarbeidet rundt samhandlingsreformen, med
utgangspunkt i legevaktsordningen.
- Trondheim kommune er i utgangspunktet stor nok i seg selv, men det ble presisert at kommunen er åpen i forhold til samarbeid med andre kommuner, og at det er opplagt at det på
enkelte områder finnes ressurser i Trondheim som alle trenger.
- Det er aktuelt med prosjektmidler i forhold til å avklare modeller i Trondheimsregionen. Det
vil være aktuelt med ulike grenser, og dette må også rådmannsforum ha som utgangspunkt.

Vedtak:

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

AU 13/10
Sak:

Saker i neste møte i Trondheimsregionen
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 vennskapskommune, 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 utenfor
Trondheim.
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Fra møtet: - Møtested fastsatt til Midtre Gauldal – aktuelt å invitere Marit Bjørgen.
- Presentasjon av motorsportsenter i Skaun er aktuelt.
- En presentasjon av pilgrimsgården etc. vil være aktuelt på neste avholdte møte i Trondheim.
- Børge Brende er en aktuell person i et senere møte.
- Presentasjon av internasjonale prosjekt vil være nyttig nå i dette møtet, å utvikle internasjonalt engasjement i Trondheimsregionen bør avventes i forhold til at vi nå prioriterer andre arbeidsområder.
- Det ble tatt opp at sekvensen om jernbane i Midt-Norge i det felles møtet med formannskapene bør følges opp gjennom en uttalelse, den bør i så fall rettes mot arbeidet med
Statsbudsjettet.

AU 14/10

Orienteringssak: Henvendelse fra Fellesforbundet, krav om deltakelse i Trondheimsregionen

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 forhold 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 rådmannsforum først, og så til politisk behandling.

Fra møtet: Utkast til svarbrev ble lagt fram. Saken tas via rådmannsforum. Det ble presisert at det uansett
bare er ordfører som har stemmerett i Trondheimsregionen. Det er en utfordring å begrense
antall møtende i møtene. Løsningen for E6-sør hvor representanter innkalles i aktuelle saker
fungerer godt.

AU 15/10
Sak:

Orienteringssak: Organisatoriske tiltak i Trondheimsregionen
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 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.

Fra møtet: - Ingen merknader ang IKAP
- Angående kommunikasjon ble info i forhold til SNP framhevet
- Enkelt å etablere e-post-lister for alle kommunestyrerepresentanter for å gi info direkte.
Det er en mulig løsning å utvikle en web-avis som distribueres til alle kommunestyremedlemmer og andre aktuelle, inklusive næringslivet.

AU 16/10

Drøfting med delegasjon fra Værnesregionen om medlemsskap/observaturstatus
Oppnevnt utvalg i Værnesregionen tiltrådte møtet: Inga Balstad, leder, Frode Revhaug, nestleder, Johan Arnt Elverum og Asbjørn Brenne, sekretariatsleder.

Fra møtet: - Værnesregionens leder uttrykte at det er en upresis formulering at Værnesregionen søker
”medlemsskap” i Trondheimsregionen. Det er spørsmål om å etablere en mer formalisert
observatørstatus, med en mer fast definert link. Det ble påpekt at det er behov for kontakt
med Trondheimsregionen fra flere deler i Trøndelag – og at dette også vil være aktuelt
motsatt veg, med observatører fra Trondheimsregionen i andre samarbeidsorgan.
- Trondheimsregionens leder informerte om at det allerede er drøftet at Trondheimsregionen bør ta initiativ til et møte med samarbeidsorganer rundt oss i forhold til dette, hvor løpende kontakt og mulige allianser drøftes.
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- Trondheimsregionen uttrykte at samarbeidet har to ulike oppgavesett, det er på den ene
siden former for tjenestesamarbeid og på den andre siden utviklingsarbeid, for tiden med
utgangspunkt i Næringsplanen og IKAP. Vi har forståelse for at dette utviklingsarbeidet har
interesse for flere, og det er positivt at det tas kontakt.
- Gunnar Hoff Lysholm redegjorde for at Orkdalsregionen har lagt opp til at Orkdal – som regionsenterkommune og medlem i Trondheimsregionen – kan ta saker fra Orkdalsregionen
inn i Trondheimsregionen, de øvrige kommunene uttrykker at det er godt nok.
- Værnesregionens representanter uttrykte at de hadde som primært ønske at det ble oppnevnt en dedikert observatør, og at dette gir et tydeligere ansvar enn at Stjørdal som regionsenterkommune er kontaktleddet.
- Trondheimsregionen signaliserte at dette må avveies i forhold til at Trondheimsregionen
ikke ønsker å bli noen ny fylkeskommune, derfor er det nå for en periode framover ønskelig
å konsollidere det samarbeidet som nå er etablert. Det er nødvendig å bruke tid på å gå oss
sammen. Samtidig er vi bevisst på at viktige ressurser i Trondheimsregionen, spesielt innenfor kunnskapssektoren, har betydning for hele landsdelen og at dette skal ivaretas. Det vil
være enklere å diskutere samarbeid på saker enn å legge opp til medlemsskap.
Konklusjon: I dag er Stjørdal kommune medlem i Trondheimsregionen og kan ivareta samordning. Forespørselen om særskilt oppnevnt observatør drøftes videre i arbeidsutvalget for Trondheimsregionen, og er et tema i kommende møte med aktuelle samarbeidsorgan.
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