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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 28.05.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12623-5 Dato 31. mai 2010  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1100-1300 

Til stede: Terje B. Granmo, Rita Ottervik, Jon P. Husby, Gunnar Hoff Lysholm, Jon Hoem 

 

  

AU 15/10 Referat/protokoll AU-møte 06.04. 2010 og Rådmannsforum 19.053.2010. 

Vedlegg 1: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 06.04.2010 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Rådmannsforum 19.05.2010 NB: Foreløpig 

Vedtak:  Referat/protokoll Arbeidsutvalget 04.02.2010 godkjennes.  
Referat/protokoll Rådmannsforum 17.03.2010 tas til etterretning. 

 

AU 16/10 IKAP – oppfølging av behandling i kommunene/fylkeskommunen 

Sak: Under er det gitt en oversikt over behandlingene i kommunene: 

 Stjørdal: Som felles innstilling. 

 Malvik: Som felles innstilling med følgende tillegg: I kap.2.3.1, retningslinje 1.3 utgår 

”Kvegjerdsmyra” fra punktet.  ”Kvegjerdsmyra” strykes i hele katalogen. 

 Kommentar: Det er presisert at ev. videreføring av Kvegjerdsmyra skal gjøres i samråd med 

Malvik kommune. Vedtaket tas til etterretning. Jf. Oppsummering under. 

 Trondheim: Som felles innstilling, følgende flertallsmerknader: 
 ”Trondheim kommune har store utfordringer knyttet til næringsareal og areal for boligbygging i årene 

som kommer. Merknadsstillerne mener derfor det er viktig at Trondheim kommunes arealplan ikke ut-

settes til 2013, men kommer til rullering langt tidligere. Merknadsstillerne ber derfor formannskapet 

fastsette fremdriftsplan for rullering av planen i tråd med dette.” 

 ”Bystyret ser svært positivt på at vi får en interkommunal arealplan for Trondheimsregionen, da det er 

svært viktig at vi samarbeider på tvers av kommunegrensene for å gjøre hele regionen attraktiv i for-

hold til næringsetableringer, bosetting og for å få et bærekraftig utbyggingsmønster. Det er viktig at 

alle kommunene følger opp denne planen gjennom å legge den til grunn i videre arealplanlegging, selv 

om avtalen ikke er juridisk bindende.”   

 ”Bystyret mener at jordvernhensyn skal være en viktig premiss i arbeidet med IKAP. Dette er i tråd 

med statlige føringer om et forsterket jordvern. Fortettingspolitikken er også et middel for å minske 

presset på produktiv landbruksjord i regionen.” 

  ”Bystyret mener regulering fra industri-/næringsformål til bolig bør unngås og at fortettingspolitikken 

videreføres i tråd med vedtatt politikk.” 

 Kommentar: De delene av merknadene som berører IKAP direkte anses å sammenfalle godt 

med foreslåtte retningslinjer og intensjonene for øvrig i planforslaget. 

 Klæbu: Som felles innstilling.  

 Melhus: Som felles innstilling med følgende to tillegg:  

 I en plan som omhandler felles bo- og arbeidsområder er det også viktig å sikre en god infra-

struktur i og mellom kommunene, herunder et godt kollektivtilbud. 

 Bompengeordningen knyttet til Miljøpakken i Trondheim må endres for å tilpasse seg IKAP. 
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 Kommentar: IKAP prioriterer utvikling av kommunesentrene fordi de normalt vil være utgangs-

punkt for den beste infrastrukturen i og mellom kommunene. IKAP og Miljøpakken tilrås i den-

ne fasen av prosessen med IKAP å behandles separat. 

 Skaun: Vedtak om annen prosentvis vekst for befolkningsutviklingen siste 10 år. 

 Kommentar: IKAP angir prosentvis befolkningstilvekst per år i perioden 1.1.2008-1.1.2009, 

mens tallene som er lagt fram i Skaun kommunestyre er prosentvis vekst for en samlet tiårsperi-

ode delt på ti, hvor også 2009 inngår. Dette gir noe forskjellig resultat. Prosentvis vekst per år 

er mest korrekt/hensiksmessig. Uansett endrer dette ikke selve prognosen. 

 Orkdal: Behandles i kommunestyret 25. mai. 

 Midtre Gauldal: Som felles innstilling. 

 Rissa: Som felles innstilling med følgende tillegg: Rissa kommune setter i gang en prosess med 

sikte på å innarbeides på lik linje med de andre kommunene i IKAP i løpet av 2010.  

 Leksvik: Som felles innstilling med følgende tillegg: Leksvik kommune setter i gang en prosess 

med sikte på at kommunen innarbeides på linje med de andre kommunene i løpet av 2010. 

 Sør Trøndelag fylkeskommune: Som felles innstilling. 

 Oppsummering: Etter daglig leders syn er det i utgangspunktet bare merknaden fra Malvik 

som bør vurderes i forhold til utforming av konsensusvedtak. Imidlertid ble det i rådmannsfo-

rum presisert at tillegget i Melhus kommunestyre var en forutsetning for enstemmig vedtak, og 

at det er forventning om at dette avspeiles i sluttvedtak i Trondheimsregionen. På denne bak-

grunn er det foreslått et tilleggspunkt 3. 

 Høringsfrist for regionale merknader var 19. mai. Disse er ikke gjennomgått i detalj så langt, jeg 

kommer tilbake til dette i møtet. Ser imidlertid at signalene fra fylkesmannen angående land-

bruksverdier for Kvegjerdsmyra er skjerpet. På denne bakgrunn tilrår rådmannsforum at ret-

ningslinje 1.3 utgår i 1.-utkast.  

Forslag til tilrådning til Trondheimsregionen:  

 Konsensusvedtak IKAP tilrås som følger: 

1. Trondheimsregionen slutter seg til retningslinjene i høringsutkast IKAP 1.-utkast, datert 19. 

mars 2010, kap 2.3, 2,5, 2.7 og 3.5 som gjensidig forpliktende for kommunene i regionen i 

forhold til planmessig tilrettelegging for næringsarealer og boligutvikling i Trondheimsre-

gionen. 

2. Retningslinje 1.3 angående Kvegjerdsmyra tas ut i 1.-utkast IKAP. 

3. God infrastruktur for transport med forbedret kollektivtilbud og innfartsparkering er en fo-

rutsetning for intensjonene i IKAP. Miljøpakken for transport er et avgjørende virkemiddel 

for å lykkes med dette. IKAP og kommunenes innspill skal inngå i grunnlaget for å avklare 

anlegg og finansieringsløsninger i Miljøpakkens trinn 2. 

Fra møtet - Gunnar Lysholm orienterte om at Orkdal kommunestyre 25.05. hadde behandlet dette end-
ringsforslaget og tatt ut de to siste setningene i pkt 3. 

- AU drøftet dette og tilrår at innstilling til Trondheimsregionen endres i henhold til Orkdal 
kommunestyres vedtak. 

- Daglig leder orienterte om merknad fra Næringsforeningen i Trondheim, som bla. påpeker 
Kvegjerdsmyra som et viktig område. Fykesmannen uttrykker angående Kvegjerdsmyra at 
jordvernet nå er skjerpet i forhold til tidligere vurderinger. 

- AU ønsket at kommentar til Trondheim kommune angående flertallsmerknader konkretise-
res. 

- Daglig leder orienterer rådmennnene om AUs endring av innstillingen, slik at dette inngår i 
kommunenes formannskapsbehandling. 

AU tilrår følgende vedtak i Trondheimsregionen: 
1. Trondheimsregionen slutter seg til retningslinjene i høringsutkast IKAP 1.-utkast, da-

tert 19. mars 2010, kap 2.3, 2,5, 2.7 og 3.5 som gjensidig forpliktende for kommunene 
i regionen i forhold til planmessig tilrettelegging for næringsarealer og boligutvikling i 
Trondheimsregionen. 
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2. Retningslinje 1.3 angående Kvegjerdsmyra tas ut i 1.-utkast IKAP. 

3. God infrastruktur for transport med forbedret kollektivtilbud og innfartsparkering er 
en forutsetning for intensjonene i IKAP.  

 

AU 17/10 Regional strategisk næringsplan – oppfølging av behandling i kommunene/fylkes-

kommunen 

Sak: Under er det gitt en oversikt over behandlingene i kommunene: 

 Stjørdal: Som felles innstilling. 

 Malvik: Som felles innstilling. 

 Trondheim: Som felles innstilling med følgende tre endringer:  

Tillegg pkt 2: Det inntas et nytt delmål om å beholde og videreutvikle eksisterende industri og 

nøkkelbedrifter.  

Nytt pkt: Arbeidet med strategisk næringsplan finansieres gjennom avsatte midler til samarbei-

det i Trondheimsregionen.  

Nytt pkt: I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har rele-

vans til næringslivet, skal det redegjøres særskilt for om dette er i tråd med strategisk nærings-

plan. 

 Det ble gitt følgende flertallsmerknader: 

 I det videre arbeidet med regional strategisk næringsplan for Trondheimsregionen ber vi om at prosjektet 

”Trebyen Trondheim” løftes inn når det skal lages konkrete planer for Trondheim kommune. Dette pro-

sjektet rommer utviklingsmuligheter regionalt både når det gjelder nærings- og verdikjedeutvikling. Pro-

sjektet har de tilknytningene som strategisk næringsplan etterspør både når det gjelder kunnskapsmiljøene 

i regionen og næringsutvikling basert på bærekraftprinsippet. 

 Verdiskapingen i landbruket og ringvirkningene i andre sektorer og næringer, er viktig for Trondheimsre-

gionen. Det legges til rette for videre utviklingsmuligheter av landbruk og landbruksbasert virksomhet i 

regionen. Vern av høyproduktive jordbruksarealer er avgjørende for å sikre utviklingsmuligheter i jord-

bruksbasert virksomhet, opprettholde selvforsyningsgrad og matvaresikkerhet. 

 I det videre arbeidet med Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen skal bærekraftprinsippet ligge 

fast. En grønn næringssatsning hvor jordbruket er en integrert del innebærer vektlegging på kortreiste 

produkter og økologiske driftsformer. Regionens naturlige fortrinn som viktig jordbruksområde i nasjonal 

sammenheng må videreutvikles med tanke på nye kvalitetsprodukter og matsikkerhet. Utviklingen av den 

regionale jordbrukssektoren må bygge like mye på framtidsrettete dyrkingsmetoder som på teknologiske 

nyvinninger. 

 Kommentar: Delmål om eksisterende bedrifter, tillegg pkt 2 og nytt punkt ang saksfremstillinger 

bør vurderes inntatt i konsensusvedtak. Angående eksisterende bedrifter vises det til at både mål 

1 og 3 omfatter å utvikle bedrifter. Punkt om finansiering er i forhold til kommunenes bidrag i 

samsvar med gjeldende utgangspunkt. Jf. her også fylkestingets vedtak. Flertallsmerknadene 

bør følges opp i forhold til konkret videreføring i tiltaks/handlingsplaner. En merker seg kom-

mentarene angående landbruksnæringen i forhold til videre arbeid med planen. 

 Klæbu: Som felles innstilling. 

 Melhus: Som felles innstilling. 

 Skaun: Som felles innstilling med følgende tillegg: I saksframstillinger som fremmes til beslut-

ning i politiske organer, og som har relevans til næringslivet, skal det redegjøres særskilt for om 

dette er i tråd med strategisk næringsplan. 

 Kommentar: Tillegget samsvarer med Trondheim kommunes vedtak. 

 Orkdal: Behandles i kommunestyret 25. mai.  

 Midre Gauldal: Som felles innstilling. 

 Rissa: Som felles innstilling med følgende tillegg: Leksvik og Rissa kommuner inviterer nær-

ingslivet til å utarbeide felles strategier i forhold til bruk av Strategisk næringsplan for Trond-
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heimsregionen.  
Følgende signaler om tiltak under punkt 4: 1: Det skal arbeides med nattferge Flakk – Rørvik. 

2: Arbeide for at det etableres et velfungerende kollektivtransportnett i regionen både på land og på 

Trondheimsfjorden.  

 Kommentar: Tillegget i forhold til næringslivet bør på generelt plan være ivaretatt gjennom 

prosessen med utarbeidingen av planen og videre organisering med næringsråd. Kommunevis 

oppfølging mot næringslivet vil være positivt. Signalene bør følges opp i forhold til konkret vi-

dereføring i tiltaks/handlingsplaner. 

 Leksvik: Som felles innstilling med følgende tillegg: Leksvik og Rissa kommuner inviterer 

næringslivet til å utarbeide felles strategier i forhold til bruk av Strategisk næringsplan for 

Trondheimsregionen. 

 Kommentar: Jf Rissa. 

 Sør Trøndelag fylkeskommune: Som felles innstilling med følgende tillegg/endringer:  

Tillegg pkt 2: Når det gjelder fylkeskommunens økonomiske bidrag og forpliktelser i tilknyt-

ning til videre konkretisering av arbeidet vises til FT-sak 100/2009 ”Regionale utviklingsmidler 

– fordeling 2010”. I tillegg vises til muligheten for å søke delfinansiering fra regionale utvik-

lingsmidler i tråd med vedtatt strategisk bruk av disse midlene ref. FT-sak 48/2008. 

 Pkt 5, endret formulering: Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette ved-

taksforslaget fra noen av kommunene, gis Fylkesutvalget myndighet til å avklare endelig felles 

vedtak,  hvor kommunenens/fylkeskommunens tillegg/endringer er tatt med så langt dette er 

mulig. Frist: Trondheimsregionens møte 11. juni 2010. 

 Nytt pkt: Fylkestinget viser til Strategidokumentets ”Triple Helix”-modell og ber om at model-

len endres ved at Trøndelagsrådet erstattes med Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner. 

 Nytt pkt: I saksframstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har rele-

vans til næringslivet, skal det redegjøres særskilt for om dette er i tråd med strategisk nærings-

plan. 

 Kommentar: Tillegg til pkt 2 anses som et meget positivt signal i forhold til ressurstilgang for å 

realisere planen. Vedtak ang. Triple Helix tas til etterretning, det berører etter mitt syn ikke mål 

og strategier, som en nå slutter seg til. Også tillegget i pkt 5 er prosessuelt og berører ikke for-

slag til konsensusvedtak. Siste punkt er i samsvar med Skaun og Trondheim kommune. 

 Oppsummering: I første rekke er det følgende tillegg som bør vurderes i forhold til konsensus-

vedtak: 

 Tillegg pkt 2: Det inntas tydeliggjøring i pkt 2 om å beholde og videreutvikle eksisterende nær-

ingsliv. Jf kommentar til Trondheim kommune. 

 Nytt pkt: I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har rele-

vans til næringslivet, skal det redegjøres særskilt for om dette er i tråd med strategisk nærings-

plan. 

 Rådmannsforum har sluttet seg til vedtaksforslaget. 

Forslag til tilrådning til Trondheimsregionen: 

Konsensusvedtak næringsplan tilrås som følger: 

1. Trondheimsregionen anser forslag til strategisk næringsplan for Trondheimsregionen som et 

viktig verktøy for økt verdiskaping og bærekraftig næringsliv. 

2. Overordnet mål, delmål og tilhørende strategier legges til grunn for å konkretisere hand-

lingsplaner og tiltak. Trondheimsregionen understreker at mål og strategier også omfatter å 

utvikle og sikre eksisterende næringsliv. 

3. Det ansettes en prosjektdriver i Trondheimsregionen og etableres et næringsråd som beskre-

vet i planforslaget.  

4. I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har relevans til 

næringslivet, skal det redegjøres særskilt for om dette er i tråd med strategisk næringsplan. 

5. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen ferdigstilles som dokument i samsvar med 

dette vedtaket og momenter som framgår av felles saksframlegg. 
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Fra møtet: AU sluttet seg til vurderingene. 

Vedtak: Som tilrådningen. 

 

AU 18/10 Krav om arbeidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen 

Sak: Trondheimsregionen har mottatt henvendelse fra Fagforbundet i Trondheim med krav om ar-

beidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen – jf orientering under eventuelt i AU-møte 06.04.10. 

Fagforbundet viser til vedtektenes punkt om interkommunalt tjenestesamarbeid, og at dette til-

sier deltakelse fra arbeidstakerorganisasjoner. Se vedlegg 3. 

 Jeg har konferert med Værnesregionen som primært arbeider med tjenestesamarbeid. De har ar-

beidstakerrepresentasjon (to representanter) både i rådmannsforum og i det politiske regionrå-

det. Trondheimsregionen har så langt knapt håndtert tjenestesamarbeid i den senere perioden. 

 Fagforbundet har bedt om deltakelse i Trondheimsregionen. Trondheimsregionen vil i de fleste 

tilfeller være beslutningsorganet, men rådmannsforum vil sannsynligvis også i noen tilfeller 

kunne ha en selvstendig rolle i forhold til eventuelle konkrete saker om tjenestesamarbeid.  

 Det vil være uhåndterbart å invitere alle arbeidstakerorganisasjoner som observatører. Det anbe-

fales at organisasjonene i de respektive kommunene blir enig om to representanter som repre-

senterer alle kommunene og arbeidstakerorganisasjoner.   

 Forespørselen ble drøftet i rådmannsforum. Rårdmannsforum stiller spørsmål om omfanget av 

tjenestesamarbeidssaker i Trondheimsregionen, og ønsket at leder i rådmannsforum og daglig 

leder tar et møte med Fagforbundet for å redegjøre for situasjonen. Jeg prøver å få dette møtet 

før AU-møtet – og at AU ut fra dette tar stilling til om saken skal fremmes for Trondheimsregi-

onen i møtet 11.06.10. 

Vedlegg 3: Brev fra Fagforbudet til ordfører/rådmann i Trondheim kommune, mottatt 11.03.2010 

Forslag til tilrådning til Trondheimsregionen: 

Det oppnevnes to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene i de respektive kommunene 

som inviteres som observatører med talerett i rådmannsforum og Trondheimsregionen når ak-

tuelle saker om tjenestesamarbeid med organisatorisk/personalmessig konsekvens tas opp til 

behandling. 

 Fagforbundet bes om å informere andre tillitsvalgte i de samarbeidende kommunene slik at to 

observatører oppnevnes. 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at møte med fagforbundet er berammet til 01.06.2010.  

Vedtak: Som tilrådningen. 

 

AU 19/10 Oppfølging, forespørsel fra Værnesregionen om observatørstatus 

Sak: Jeg viser til møte med delegasjon fra Værnesregionen i siste AU-møte, hvor konklusjonen var 

følgende:  ”I dag er Stjørdal kommune medlem i Trondheimsregionen og kan ivareta samord-

ning. Forespørselen om særskilt oppnevnt observatør drøftes videre i arbeidsutvalget for 

Trondheimsregionen, og er et tema i kommende møte med aktuelle samarbeidsorgan.” 

 Etter dette har Selbu kommune i e-post tatt opp spørsmål angående videre medvirkning i strate-

gisk næringsplan dersom kommunen ikke blir medlem i Trondheimsregionen, herunder videre 

deltakelse i rådmannsforum og økonomisk bidrag til strategisk næringsplan. 

 Jeg har administrativt svar at det er uttrykt i flere sammenhenger at det er aktuelt å samarbeide 

om prosjekt i strategisk næringsplan ut over Trondheimsregionen der dette er naturlig, men at 

prosjektene drives av det etablerte næringsrådet og prosjektdriver – og ut fra rammer gitt av 

rådmannsforum/det politiske organet i Trondheimsregionen. Som ikke-medlem vil Selbu ikke 

ha direkte innflytelse på disse. Videre at Selbu til nå har deltatt i rådmannsforumet ut fra delta-

kelsen i utarbeidingen av næringsplanen. Når næringsplanen går over fra planfase til driftsfase 

vil det være min innstilling at deltakelse i rådmannsforum bør revurderes og at det kan være na-

turlig å begrense deltakelse til saker der aktuelle konkrete prosjekt hvor kommunen deltar tas 
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opp. Dette vil sannsynligvis være i samsvar med hvordan en tar sikte på å håndtere andre obser-

vatører, jf. E6 sør og forslag ang arbeidstakerrepresentanter.   

 På denne bakgrunn vedtok rådmannsforum i møte 19.05.10 (se referat) følgende: Rådmannsfo-

rum anbefaler at det legges til grunn et prinsipp om at det ikke er generell observatørordning i 

rådmannsforum. Observatører i forhold til konkrete prosjekt/saker kan innkalles til behandling-

en av disse sakene. Dersom Selbu kommune ikke er medlem av Trondheimsregionen, vil kom-

munen bli innkalt i forhold til saker knyttet til deltakelse i konkrete prosjekt i næringsplanen. 

 Sak behandlet i Selbu formannskap tilsier at kommunen ikke vil søke fast medlemskap i Trond-

heimsregionen, saken skal opp i kommunestyret. Iflg samtale som leder rådmannsforum har hatt 

med rådmannen i Selbu, er kommunen innforstått med at da opphører observatørstatus i råd-

mannsforum og i politisk møte. 

 Ut fra dette ber jeg om AUs vurdering på om vi nå skal ta opp disse spørsmålene til Trond-

heimsregionens møte 11.06.10, eller om vi skal avvente til gjennomføring av møte med samar-

beidsorganene rundt oss før vi tar opp observatørordningen mer generelt. Dette møtet har Au fo-

rutsatt gjennomført i 2. halvår 2010  

Forslag til vedtak: 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

Fra møtet: - AU tok til etterretning at Selbu ikke søker medlemsskap i Trondheimsregionen. Da bør sam-
tidig kommunens observatørstatus i Trondheimsregionen opphøre. 

- Stjørdal og Malvik er medlem i både Trondheimsregionen og Værnesregionen og vil ivareta 
løpende kontakt mellom de to samarbeidsområdene. Det anses ikke behov for særskilt ob-
servatør fra Værnesregionen. 

- Det var enighet om at observatørordningen for kommuner begrenses til observatører med 
deltakelse og talerett i konkrete saker, jf E6-sør etc. For øvrig er møtene i Trondheimsregio-
nen åpne. 

- Værnesregionen orienteres med brev etter at saken er behandlet i Trondheimsregionen 
11.06.2010. 

- Trondheimsregionen ønsker å gjennomføre en samling for de aktuelle samarbeidsorganene 
rundt oss høsten 2010. Konferansen bør ha utgangspunkt i regional strategisk næringsplan 
som da er vedtatt med igangsatt videreføring. Det er ønskelig at næringsministeren kunne 
delta i denne konferansen. Daglig leder/Rita Ottervik følger opp dette. 

Vedtak: AU tilrår følgende vedtak i Trondheimsregionen: 
Det er ikke generell observatørordning for kommuner i Trondheimsregionens organer. Ob-
servatører i forhold til konkrete prosjekt/saker kan innkalles med talerett til behandlingen av 
disse sakene.  

 

AU 20/10 Retningslinje for samordning mellom det politiske nivået i Trondheimsregionen og 

næringsrådet for regional strategisk næringsplan 

Sak Trondheimsregionen vedtok i sak TR 07/10 følgende: 

 ”Det skal legges fram en nærmere retningslinje for samordning mellom det politiske nivået i 

Trondheimsregionen og næringsrådet, herunder ansvarsfordeling, beslutningsmyndighet for 

næringsrådet og grunnlag for rammeavklaring av ressursbruk. Dette skal innbefatte forslag til 

observatørordning for næringslivet og FoU i Trondheimsregionen.” 

 Når det er fastsatt at næringsrådet bemannes fra administrativt ledernivå, blir det viktig å fastset-

te retningslinjer for politisk ledelse av strategisk næringsplan. I sak TR 07/10 er det signalisert 

at dette kan skje gjennom at det gis politiske signaler fra Trondheimsregionen til næringsrådet 

om føringer, strategier og ressursbruk. Dette danner utgangspunkt for at næringsrådet utarbeider 

årlige handlingsplaner som samordnes med utviklingsplan for Trondheimsregionen. Videre at 

det oppnevnes observatør til Trondheimsregionen fra hhv. næringslivet og FoU-miljøene – blant 

medlemmene i næringsrådet – og at disse har et ansvar for kommunikasjon begge veger. Råd-

mannsforum signaliserte i drøftingen i sak 18/10 at næringsrådet skal rapportere til Trondheims-
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regionen via rådmannsforum, og at næringsrådet bør ha ansvar for forslag til handlingsplaner og 

gjennomføringen av tiltak/prosjekter innenfor strategiske rammer.  

 Følgende forslag til retningslinjer har rådmannsforum sluttet seg til: 

1. Næringsrådet utarbeider forslag til årlige handlingsplaner for gjennomføring av tiltak i sam-

svar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk næringsplan. 

2. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen i samlet budsjett for 

Trondheimsregionen, knyttet til utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av prio-

riterte strategier/prosjekt samt delrammer angis.  

3. Regional strategisk næringsplan forutsettes vedtatt 11.06.10 av Trondheimsregionen. Samti-

dig skal næringsrådet være etablert innen dette. Det tas sikte på at næringsrådet legger fram 

signaler for prioriterte strategier/prosjekt og ressursmessige rammer for 2010 senest i TR-

møte i september. 

4. Årlige handlingsplaner legges fram for Trondheimsregionen via rådmannsforum. 

5. Løpende samordning ivaretas gjennom at rådmennene i næringsrådet og observatører fra hhv 

næringslivet og FoU-miljøene rapporterer begge veger. 

6. Retningslinjene evalueres innen utgangen av 2011 

Forslag til tilrådning Trondheimsregionen: 

Trondheimsregionen slutter seg til foreslåtte retningslinjer. 

Fra møtet: - AU hadde ikke merknader til de foreslåtte retningslinjene. 
- Involvering/forankring av Trondheimsregionens arbeid i forhold til øvrige politikere ble 

drøftet. Det bør være et felles møte for formannskapene på nyåret som har utviklingsplan 
og næringsplenen som tema. Kinosalen i Orkdal kan være et egnet lokale. 

AU tilrår følgende vedtak i Trondheimsregionen: 
Trondheimsregionen slutter seg til retningslinjene som foreslått i saken. 
 

AU 21/10 Sak om internasjonal satsing 

Sak: Trondheimsregionen vedtok i sak TR 06/10: ” AU legger fram sak om internasjonal satsing.” 

 AUs utgangspunkt for å presentere internasjonale prosjekt i AU-møte 06.04.10 var at en presen-

tasjon av internasjonale prosjekt ville være nyttig, men å utvikle internasjonalt engasjement i 

Trondheimsregionen bør avventes i forhold til at vi nå prioriterer andre arbeidsområder.  

 Det er flere strategier i regional strategisk næringsplan som innbefatter internasjonalt engasje-

ment. I første rekke strategiene under mål 5 vedrørende internasjonale kunnskapsnav, men også 

strategi 4.7 hvor det er inntatt at næringslivet skal ha en internasjonal forankring både på eks-

port- og etableringssiden.  

 Jeg anbefaler ut fra dette at internasjonal profilering i første omgang ivaretas gjennom strategisk 

næringsplan og de angitte strategiene. Samtidig bør det vurderes framover i forhold til kommu-

nikasjonsstrategiene at Trondheimsregionen utviklet nettstedet www.trondheimsregionen.no  til 

et nettsted som også kan gis en mer ekstern profil i forhold til markedsføring av Trondheimsre-

gionen. Herunder også internasjonal vinkling. Spørsmålet vil bli tema i kommende utviklings-

planer. 

 Saken er drøftet i rådmannsforum 19.05.10. med følgende vedtak: ”Internasjonalt samarbeid i 

Trondheimsregionen-regi begrenses i nåværende situasjon til arbeidet med regional strategisk 

næringsplan.” I rådmannsforum  ble det også orientert om status for Access Mid Norway: Inte-

rimstyret foreslo nedleggelse, men eiermøtet vurderer å gjøre selskapet om til et bestillingssel-

skap som kjøper tjenester gjennom Innovasjon Norge, som en nasjonal pilot. Samtidig tatt opp å 

begrense eierskapet til STFK og Trondheimsregionen. En modell utredes og vil trolig foreligge 

til møtet i Trondheimsregionen 11.06.10. 

 Jeg ber om AUs vurdering i forhold til rådmannsforums vedtak og en mulig presentasjon av Ac-

cess Mid-Norway i kommende Trondheimsregionmøte. 

Forslag til vedtak: 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

http://www.trondheimsregionen.no/
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Fra møtet: - Trondheimsregionen bør begrense sitt engasjement nå, næringsplanen gir grunnlag for pri-
oritering. 

- Vi skal forholde oss til de som allerede har bygd opp internasjonalt engasjement, i første 
rekke STFK og Trondheim kommune. Både Trondheim kommune og STFK har rolle som in-
ternasjonal, nasjonal og regional næringsutvikler. Gunnar Lysholm framhevet Rita Otterviks 
engasjement i Fesilsaken som et eksempel på Trondheims rolle og betydning. 

- Vi må videreutvikle kanalene mot Innovasjon Norge for bedrifter i regionen.  
- AU peker på at eieransvaret for Access Mid-Norway som reorganisert bestillerselskap i ut-

gangspunktet ligger på STFK. 
- Det ønskes en orientering fra fylkeskommunen om Access Mid-Norway i Trondheimsregio-

nen. Daglig leder tar opp med STFK om det er hensiktsmessig å ta dette i møtet 11.06.2010. 

Innstilling til vedtak i Trondheimsregionen: 
I nåværende situasjon konkretiseres Trondheimsregionens internasjonale engasjement til 
arbeid og tiltak som prioriteres i strategisk næringsplan. 

 

AU 22/10 Engasjement for høyhastighetstog i Trondheimsregionen 

Sak: Næringsforeningen har tatt opp engasjement i forhold til høyhastighetstog i vår region, de viser 

til følgende link: http://www.nettavisen.no/reise/article2887287.ece  og uttrykker i epost: 

 ”Næringsforeningen i Trondheim er bekymret over at det i Trøndelag krangles om togløsninger og 

hvor mye det bør satses, mens Bergen og Vestlandet samler seg i en lobbyvirksomhet. Uavhengig av 

hva man mener om lyntog, skader det våre generelle toginteresser at vi ikke står samlet om en strategi.  

 Viser også til det som står om jernbane i strategisk næringsplan. 

 Vi imøteser initiativer for å samle regionen bak en felles fane i denne saken, og synes dette kan være 

en sak for Trondheimsregionen.” 

 Det skal avholdes møte om lyntog i NiT-regi 26.05.2010.  

Daglig leder anser dette som i hovedsak en politisk sak og ønsker signaler fra AU om videre 

håndtering. 

Forslag til vedtak: 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

Fra møtet: - Vi må ha fokus mot det utredningsprosjektet som nå igangsettes gjennom Stortingets be-
vilgning. Dette må vi prioritere uavhengig av om en mener prosjektet at er realis-
tisk/ønskelig eller ikke. 

- Dersom lyntog realiseres, skal Oslo-Trondheim være det første prosjektet. Det er viktig at vi 
har inngrep i prosessen i forhold til å markedsføre og underbygge dette. Andre regioner, 
inklusive intercityområdet rundt Oslo vil uansett være tungt på banen. 

- Det bør vurderes om Trondheimsregionen skal utarbeides en ”hvitbok” på temaet, eventu-
elt i samarbeid med STFK. Siktemål vil primært være å framheve regionens fortrinn i forhold 
til prosjektet og å legge grunnlaget for samkjørt påvirkningsarbeid i denne saken. 

Vedtak: AU tilrår at det utarbeids en hvitbok angående lyntog Oslo-Trondheim – med sikte på å bely-
se regionens fortrinn og som grunnlag for felles argumenatsjon 

  

AU 23/10 Andre aktuelle saker til Trondheimsregionens møte 11.06.10 

Sak: Jeg har avklart befaring og møtested i Pilegrimsgården i Trondheim som en mulighet – og at vi 

da tar en informasjon om internasjonal satsing i forhold til pilegrimspotensialet. Det er litt trangt 

å avholde hele møtet i Pilegrimsgården, jeg foreslår å bruke Storsalen i Rådhuser og å ta befa-

ring og lunsj i Pilegrimsgården – hvis finvær er det fint å sitte ute.  

Eventuelle andre aktuelle saker ut over de som er tatt opp i denne innkallingen: 

- Logistikknutepunkt/godsterminalen – orientering 

Fra møtet: - AU sluttet seg til opplegget med Storsalen/Pilegrimsgården. 

http://www.nettavisen.no/reise/article2887287.ece
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- I tilknytning til besøket i Pilegrimsgården legges det inn en orientering om prosessen med å 
få preses for den Norske Kirke til Nidaros. 
 

AU 24/10 Orienteringssaker 

Sak Viser til følgende RF-saker, vedlagt foreløpig referat fra møte 19.05.10: 

- RF 23/10 Tjenestesamarbeid – samhandlingsreformen 

- RF 24/10 Utviklingsplan 2011-14 

- RF 27/10 Strategisk næringsplan – oppnevning til næringsråd 

- RF 28/10 Strategisk næringsplan – utlysing av prosjektlederstilling 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om drøftingen av samhandlingsreformen i rådmannsforum. Trond-
heim kommune vil innkalle de aktuelle kommunene rundt Trondheim til et drøftingsmøte.  

- Daglig leder orienterte om utvelging av rekrutteringsfirma og videre framdrift i ansettelse 
av prosjektleder for næringsplanen. AU uttrykte ønske om å bli informert og rådført før an-
settelse gjennomføres. Daglig leder følger opp dette. 
 

AU 25/10 Eventuelt 

Fra møtet: Ingen saker ble tatt opp. 

 
 
 


