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rine Lereggen, Grethe Metliaas, Knut Dukane, Oddbjørn Ressem, Erlend Myking, Milian My-
raunet, Karsten Reitan  

Kopi Sigmund Knutsen, Birger Elvestad, Gunnel Fottland, Hilde Christin Larssen 

 
 

RF 23/10 Tjenestesamarbeid - samhandlingsreformen 

Sak: Vedtak i RF 17.03.2010: Videre oppfølging med et samordnet arbeid om dette tema, med ut-

gangspunkt i samhandlingsreformen, følges opp i rådmannsforum når kommunene har gjort 

nærmere avklaringer etter det tillyste informasjonsmøtet.  

 På denne bakgrunn settes saken på sakskartet for avklaring av status i kommunen og drøfting.  

 Møte med kommunene Melhus, Klæbu, Skaun, Trondheim og Malvik om samhandlingsrefor-

men ble avholdt 23.03.2010. KS, St Olav og fylkesmannen deltok. I møtet la den felles fylkes-

gruppa som KS-fylkesmøte har nedsatt fram ulike modeller for samarbeidskonstellasjoner i for-

hold til Trondheimsregionen. Det ble oppfordret til å komme raskt videre gjennom at kommu-

nene avklarer sine preferanser i forhold til samarbeidsområder. Alle presentasjoner i møtet fin-

nes på www.trondheimsregionen.no, den aktuelle gjennomgangen fra KS-fylkesgruppe er ved-

lagt. 

Arbeidsutvalget ga i sitt møte 07.04.2010 følgende signaler: 

-  Samhandlingsreformen er ett prosjekt, det er ikke åpenbart at alt tjenestesamarbeid skal ha 

lik avgrensing. For eksempel har Skaun preferanser mot Trondheim innenfor noen tjeneste-

områder og mot Orkdal innenfor andre. Det er slått fast også i KS-møtet at geografisk sam-

arbeidsområde må kunne være varierende.  

-  Orkdalsregionen er i gang med å utvikle samarbeidet rundt samhandlingsreformen, med ut-

gangspunkt i legevaktsordningen.  

-  Trondheim kommune er i utgangspunktet stor nok i seg selv, men det presiseres at kom-

munen 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.  

Vedlegg 01:  Presentasjon 23.03.2010: KS-Fylkesgruppe: Noen spørsmål til Trondheimsregionen. 

Forslag til vedtak: 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

RF 24/10 Utviklingsplan 2011-14 

Sak: Utviklingsplan for 2011-14 for Trondheimsregionen bør startes opp. Gjeldende utviklingsplan 

bør da utvides til et 4-årsperspektiv. Daglig leder ønsker synspunkt/innspill fra rådmannsforum. 

 Ressursmessig grunnlag for kommunene anser vi er på plass, jf vedtak i sak RF 20/10. I sam-

svar med drøfting i denne saken er det sendt ut brev til kommunene v/rådmann hvor det forut-

settes at kommunene innarbeider bidrag til Trondheimsregionen på samme nivå som i 2010 for 

Økonomiplanperioden 2011-14. 

http://www.trondheimsregionen.no/
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 Vi må samtidig gi nødvendige innspill til STFK angående en videre opptrapping av tilskudd/ 

næringsfond til Trondheimsregionen slik som antydet i saksfremlegget om næringsplanen. Dette 

ble tatt opp i fylkestingets behandling av næringsplanen 28.04.2010, vedtakets pkt 2: 

  Når det gjelder fylkeskommunens økonomiske bidrag og forpliktelser i tilknytning til videre konkre-

tisering av arbeidet vises til FT-sak 100/2009 ”Regionale utviklingsmidler – fordeling 2010”. I til-

legg vises til muligheten for å søke delfinansiering fra regionale utviklingsmidler i tråd med vedtatt 

strategisk bruk av disse midlene ref. FT-sak 48/2008. 

 Videre er det i saksfremlegg til Trondheimsregionen sak 07/10 signalisert at handlingsplan for 

næringsplanen kan samordnes med en parallell behandling av utviklingsplanen, og at vi har et 

temamøte angående dette. Det har vært synspunkt i rådmannsforum om at et ”Lisbetseter-møte” 

kunne være aktuelt allerede i høst. 

Vedlegg 02: Gjeldende utviklingsplan 2010. 

Forslag til vedtak: 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

  

RF 25/10 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 presiert 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. 

 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. 
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 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 bare merknaden fra Malvik som bør vurderes i 

forhold til utforming av konsensusvedtak. Jeg tilrår at endelig vurdering avventes til også even-

tuelle merknader fra regionale myndigheter/andre foreligger, frist for merknader er 18.05.2010. 

Forslag til vedtak: 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

RF 26/10 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 
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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-

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 et nytt delmål om å beholde og videreutvikle eksisterende industri og 

nøkkelbedrifter. 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. 
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Forslag til vedtak: 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

RF 27/10 Strategisk næringsplan – oppnevning til næringsråd 

Sak: Trondheimsregionen gjorde 16.04.10, sak TR07/10 følgende vedtak:   

Rådmannsforum gis mandat til å videreføre organisering av næringsråd og iverksette ansettelse 

av prosjektdriver (prosjektleder) i samsvar med opplegg drøftet i rådmannsforum 17.03.2010. 

 Det foreslås et næringsråd, bestående av 3 representanter fra kommunene på rådmannsnivå, 3 

representanter fra næringslivsorganisasjonene ved leder: NiT, NHO og en av de øvrige nærings-

foreningene og 3 fra FoU: NTNU, HiST og Sintef, og med et sekretariat bestående av prosjekt-

driver, kommunaldirektør næring i Trondheim kommune og daglig leder i Trondheimsregionen. 

Næringsrådet er knyttet til det politiske organet i Trondheimsregionen, hvor ordførerne inngår. 

 Daglig leder tilrår at det legges følgende prinsipp til grunn for utnevning av de tre kommuna-

le/fylkeskommunale representantene, og at de oppnevnes for resten av kommunevalgperioden: 

- Fylkesrådmann ST inngår 

- En rådmann fra regionsentrene Orkdal/Stjørdal 

- En rådmann fra randkommunene til Trondheim 

- Det to sistnevnte bør fordele seg nord/sør for Trondheim. 

Forslag til vedtak: 

Følgende rådmenn oppnevnes til næringsforum: ….. 

 

RF 28/10 Strategisk næringsplan – utlysing av prosjektlederstilling  

Sak: Trondheimsregionen gjorde 16.04.10, sak TR07/10 følgende vedtak:   

Rådmannsforum gis mandat til å videreføre organisering av næringsråd og iverksette ansettelse 

av prosjektdriver (prosjektleder) i samsvar med opplegg drøftet i rådmannsforum 17.03.2010. 

 Stillingen som prosjektdriver er viktig. Derfor sonderes muligheten for å bruke rekrutteringsfir-

ma. På denne bakgrunn ble det sendt ut tilbudsforespørsel til et antall rekrutteringsfirma, ved-

lagt. 

 Som det framgår, vil tilbud foreligge onsdag 12.05.2010. Daglig leder vil gi en redegjørelse for 

saken i rådmannsforum, med sikte på tilslutning til videre prosess.  

Vedlegg 03: Tilbudstekst til rekrutteringsfirma  

 

RF 29/10 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 siste møte. AU ble 

også orientert i sitt møte 06.04.10. Fagforbundet viser til vedtektenes punkt om interkommunalt 

tjenestesamarbeid, og at dette tilsier deltakelse fra arbeidstakerorganisasjoner. Se vedlegg 04. 

 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.   

Vedlegg 04: Brev fra Fagforbudet til ordfører/rådmann i Trondheim kommune, mottatt 11.03.10 

Forslag til vedtak: 

Det oppnevnes to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene i de respektive kommunene 
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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. 

 

RF 30/10 Selbu kommune – observatører i rådmannsforum 

Sak: Selbu kommune er orientert om forutsetninger for fullt medlemskap i brev av 27.08.2010. Det 

foreligger ikke svar. 

 Kommunen har i e-post tatt opp spørsmål angående videre medvirkning i strategisk næringsplan 

dersom kommunen ikke blir medlem i Trondheimsregionen, herunder videre deltakelse i råd-

mannsforum 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.  

 Selbu har til nå deltatt i rådmannsforumet ut fra deltakelsen 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 naturlig å begrense deltakelse til saker der ak-

tuelle konkrete prosjekt hvor kommunen deltar tas opp. Dette vil sannsynligvis være i samsvar 

med hvordan en tar sikte på å håndtere andre observatører, jf. vedtaksforslag i sak 29/10. 

 Angående økonomisk bidrag til prosjektdriver og konkrete prosjekt er min innstilling at pro-

sjektdriveren primært er en del av Trondheimsregionens organisasjon og driftes av medlemme-

ne i samhandling med partnerne i næringsrådet.  Dersom Selbu ikke er medlem i Trondheimsre-

gionen vil dette innebære at kommunen primært forplikter seg til å bidra i kostnadsdekningen av 

de konkrete aktuelle prosjektene, inklusive prosjektdrivers engasjement i disse.  

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum anbefaler at det legges til grunn et prinsipp om at det ikke er generell observa-

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

behandlingen av disse sakene. 

 Dersom Selbu kommune ikke er medlem av Trondheimsregionen, vil kommunen bli innkalt i for-

hold til saker knyttet til deltakelse i konkrete prosjekt i næringsplanen.  

 

RF 31/10 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-

regionen via rådmannsforum, og at næringslivet bør ha ansvar for forslag til handlingsplaner og 

gjennomføringen av tiltak/prosjekter innenfor strategiske rammer.  
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 Forslag til retningslinjer: 

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. 

3. Årlige handlingsplaner legges fram for Trondheimsregionen via rådmannsforum. 

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

næringslivet og FoU-miljøene rapporterer begge veger. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum slutter seg til foreslåtte retningslinjer. 

 

RF 32/10 Sak om internasjonal satsing 

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

 Sak TR 06/10 med orienteringer om internasjonal satsing i møte 16.04.10 ble drøftet i forkant i 

arbeidsutvalget. Det var enighet om at presentasjon av internasjonale prosjekt vil være nyttig i 

dette møtet, men at å utvikle internasjonalt engasjement i Trondheimsregionen bør avventes i 

forhold til at vi nå prioriterer andre arbeidsområder.  

 Videre er det flere strategier i regional strategisk næringsplan som innbefatter internasjonalt 

engasjement. 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 eksport- og etableringssiden.  

 Jeg anbefaler at internasjonal profilering i første omgang ivaretas gjennom strategisk nærings-

plan og de angitte strategiene. Samtidig bør det vurderes framover i forhold til kommunika-

sjonsstrategiene at Trondheimsregionen utviklet nettstedet www.trondheimsregionen.no  til et 

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

nen. Herunder også internasjonal vinkling. Spørsmålet vil bli tema i kommende utviklingspla-

ner. 

Forslag til vedtak: 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

RF 33/10 Orienteringssak: 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.” 

 Daglig leder registrerer at det skal avholdes møte om saken i NiT-regi 26.05.2010. Jeg tar sikte 

på å videreføre saken i etterkant av dette gjennom AU-møte 28.05.2010. 

 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.nettavisen.no/reise/article2887287.ece
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RF 43/10 Andre aktuelle saker til Trondheimsregionens møte 11.06.10 

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

at vi da tar en gjennomgang av internasjonal satsing, inklusive Olavsfestdagene. Eventuelle and-

re aktuelle saker ut over de som er tatt opp i denne innkallingen tas opp i møtet. 

 

 

Kristian Rolstad   Jon Hoem 

leder rådmannsforum  daglig leder  



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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UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR  
TRONDHEIMSREGIONEN – SAMARBEID FOR UTVIKLING 

Vedtatt i Trondheimsregionen – samarbeid for utvikling 07.01.2010 
Arbeid med utviklingsplan 2010 er utført i henhold til opplegg og signaler fra Trondheimsregionen. 
Det var nedsatt en arbeidsgruppe med deltakelse fra Melhus, Orkdal, Trondheim og STFK.  

Rådmannsforum la fram en skisse til utviklingsplan i Trondheimsregionens møte 19.06.09, på den-
ne bakgrunn vedtok Trondheimsregionen 18.09.09 økonomisk ramme fra kommunene i henhold til 
opplegget. Ut fra signalene ble det arbeidet videre med å konkretisere programområder og prosjekt i 
arbeidsgruppen. Skisse ble drøftet i rådmannsforum13.10.09, forslag ble lagt fram i Trondheimsre-
gionen 30.10.09, og sendt ut til kommunene. Trondheimsregionen gjorde endelig vedtak i møte 
07.01.10. 
 
Hensikt  
Det er utarbeidet utviklingsplan for 2009, vedtatt av Trondheimsregionen i sak 06/09.  Det ble fast-
satt følgende hensikt, på bakgrunn av Trondheimsregionens vedtak i sak om videre drift av Trond-
heimsregionen i møte 12.12.08. Formuleringen opprettholdes: 

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.  
 
Ressurser 

 Folketall  Flatt  50% etter folketall  SUM 
Trondheim 168 257                             2 000 000                          
Stjørdal 20 960                                142 857                             271 316                             414 173                             
Malvik 12 457                                142 857                             161 249                             304 107                             
Klæbu 5 634                                  142 857                             72 929                                215 786                             
Malhus 14 655                                142 857                             189 701                             332 559                             
Skaun 6 437                                  142 857                             83 324                                226 181                             
Orkdal 11 160                                142 857                             144 460                             287 318                             
Midtre Gauldal 5 950                                  142 857                             77 020                                219 877                             
Rissa 6 389                                  -                                      
Leksvik 3 517                                  -                                      
SUM Nabokommuner 77 253                                1 000 000                          1 000 000                          2 000 000                          
Fykeskommunen 1 000 000                          
Fylkesmannen 300 000                             

5 300 000                          SUM

Avklart for 8 kommuner - ikke tatt stiilling til fordeling etter at Rissa og Leksvik ble medlemmer

 
Kommunene har avklart at de til sammen bidrar med 4 mill kr, hvorav ca 1 mill kr finansierer sek-
retariat for det politiske organet Trondheimsregionen. Dette ble avklart før Rissa og Leksvik ble 
opptatt som medlemmer, forutsetning for medlemskap er at nye medlemmer bidrar økonomisk til-
svarende de øvrige medlemmene. Det er ikke tatt konkret stilling til tilpassing av kommunenes an-
deler etter dette.  Fylkestinget i Sør Trøndelag fylkeskommune vedtok i møte 15.12.09 sak om 
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Trondheimsregionen, hvor det ble bevilget 1 mill kr til utviklingsprosjekter i Trondheimsregionen. I 
sak om regionale utviklingsmidler ble det i tillegg vedtatt 2,3 mill kr til regionalt næringsfond for 
Trondheimsregionen, knyttet til samarbeidstiltak ut fra regional strategisk næringsplan i kommune-
ne i sone 1-2. Det er bevilget 300.000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen til utvikling av interkom-
munalt tjenestesamarbeid, med signal om ytterligere midler. 

Med et slikt utgangspunkt vil det være realistisk å komme langt i forhold til de programområder 
som er skissert, og ikke minst at Trondheimsregionen kan styrke seg vesentlig i konkurransen 
med andre storbyregioner.  
 
Programområder:  
Under er programområdene for 2010 oppsummert – disse kan utvikles løpende. Der det er hen-
siktsmessig, vil aktuelle programområder/tema videreføres med nærmere prosjektbeskrivelser. Pro-
gramområdene er ikke presentert i prioritert rekkefølge, organisasjon/opreasjonalisering er plassert 
som siste programområde fordi det på mange måter kan sees som en konsekvens av de øvrige.  

Kompetansebehov/bemanning 
Under hvert programområde er det beskrevet kompetansebehov i forhold til de aktuelle satsingene, 
fordi det er viktig å se kompetansen i en total sammenheng og at vi ivaretar tilstrekkelig kvalitet og 
slagkraft i vårt arbeid. Det må understrekes at dette ikke gir uttrykk for egne separate stillinger. Det 
må vurderes samlet kompetanse som en bør etablere i regionens organisasjon, og dette bør sam-
menholdes med tilgjengelig kompetanse i kommunene som en kan dra nytte av, i mer permanente 
situasjoner kan dette skje gjennom utlånsordninger, hvor dokumenterte lønnsutgifter tilbakeføres til 
kommunene. Slik utveksling har også betydning for å ivareta og utvikle kompetanse slik at den for-
blir i kommunene, og at strategiske sammenhenger med kommunene ivaretas. 

Programområde A: Videreføring av strategisk næringsplan: 
Kommunene er gjennom Trondheimsregionen oppdragsgiver for prosjektetet regional strategisk 
næringsplan, som NAT nå er engasjert for å gjennomføre. Det er følgelig Trondheimsregionens eget 
ansvar å videreføre arbeidet i forhold til konklusjoner og tilrådninger. Formålet med strategisk 
næringsplan er å danne grunnlaget for satsinger og samarbeidsprosjekter i årene fremover. Den skal 
løse næringspolitiske utfordringer på tvers av kommunegrenser, etablere en regionalt forankret 
næringspolitisk plattform, og gi tydelige signaler om retningsvalg.  
Tema: 
- oppfølging av satsingsnæringer/aktiviteter ut fra mål og strategier for regionen 
- etablere og følge opp aktuelle samarbeidsprosjekt 
- FoU-samhandling i forhold til regional samfunnsutvikling (næringsliv/offentlig). (Viderefø-

ring som følge av bla. Belboutvalget følges opp gjennom egen søknad om skjønnsmidler fra 
Trondheim kommune - som prosjektførende part sammen med fylkeskommunene - i søkna-
den vises til Trondheimsregionen som mulig aktør/forankring) 

- vurdere næringsselskap eller annen organisering, jf. Oslo-, Stavanger- og Bergensregionen. 
- etc. ut fra konklusjoner i næringsplanen 

Programområdet krever høy og bred kompetanse i forhold til næringsutvikling, FoU-miljø og nær-
ingslivet. Denne kompetansen må sees i nær sammenheng med programområde om videre organi-
sering/operasjonalisering. 

Programområde B: Videreføring av IKAP/boligprosjektet: 
Boligprosjektet forutsettes avsluttet ved årsskiftet, prosjektet vil gi føringer for videre samarbeid/ 
samhandling. IKAP tar sikte på at planforslag med bindende retningslinjer foreligger ved årsskiftet. 
For næringsarealene vil usikkerhet verdrørende godsterminal og havn ved årsskiftet sannsynligvis 
tilsi en differensiering, hvor næringsareal som er udiskutable uansett (for å avhjelpe dagens areal-
mangel) prioriteres særskilt.  
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Tema: 
- behandling/konsensus av planforslag i kommunene i 2010 
- utvikle samarbeid/kunnskapsheving i forhold til stasjonær energibruk og energigjennvinning 

ut fra prosjektene Framtidens byer, Orkdal 2040 og kommunenes klima- og energiplaner 
- bidra videre i prosesser om godsterminal og havn 
- transportanalyse av næringsarealer for å redusere reiselengder/klimautslipp – ut fra avklaring-

er vedrørende godsterminal og havn  
- analyse av ny reisevaneundersøkelse – forbedre metodikk for reiselengde/klimautslipp med 

bil i forhold til ulike boliglokaliseringer  
- videre samhandling om felles prognoser og boligpolitikk  
- videre samhandling om felles næringsarealtilrettelegging/markedsføring, herunder vurdere 

tomteselskap 
- videreføring av andre temaområder 

Programområdet krever kompetanse i forhold samfunns- og areal- og transportplanlegging samt 
klima/energiutfordringer, i tillegg kompetanse som sammenfaller med programområdene angående 
næringsplan, informasjonsarbeid og organisering. 

Programområde C: Profilering/informasjonsarbeid: 
Det er startet opp en forbedring av internettpresentasjon av regionen, som kan videreutvikles i for-
hold til utadrettet markedsføring av Trondheimsregionen. Andre storbyregioner har utviklet dette 
betydelig. Videre er det uttrykt ønske om aktiv mediahåndtering, sammen med annen utadrettet 
påvirkning. 
 
Tema: 
- omdømmebygging 
- informasjon 
- spesielt trekke fram suksesshistorier i regionen 
- påvirkning/lobbyarbeid 
- mediahåndtering 

Det anses som meget aktuelt å benytte spesifikk informasjonskompetanse. 

Programområde D: Videreutvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid 
I prosjekt administrert av fylkesmannen, gjennomgår NIVI-analyse interkommunalt samarbeid i 
Sør-Trøndelag. Fylkesmannen signaliserer at konklusjoner i denne utredningen skal tillegges vekt 
ved tildeling av skjønnsmidler. Utredningen er i sluttfasen, og uttrykker angående Trondheimsregi-
onen at det er en svakhet at tjenestesamarbeid er pragmatisk initiert og lite helhetlig. Videre at sam-
handlingsreformen aktualiserer tjenestesamarbeid og vil reise en rekke spørsmål, også i forhold til 
omkringliggende samarbeidsregioner.  

Trondheimsregionens primære hensikt som utviklings- og samordningsorganisasjon er tydelig vekt-
lagt foran i hensikten med utviklingsplanen, og i alle styrende dokumenter, inklusive vedtekten. 
Imidlertid er det både i vedtekten og hensikten inntatt at det også kan fastsettes og følges opp inter-
kommunalt samarbeid om tjenester til befolkningen. Samtidig innebærer kommunestrukturen og de 
overlappende regionene at slike samarbeidsrelasjoner har et bredt spekter av løsningsmuligheter. 
Dette kan like gjerne være en styrke som en begrensning for de aktuelle kommunene. Samhand-
lingsreformen setter en dagsorden som må følges opp. 
- avklare håndtering av samhandlingsreformen i samarbeid med Orkdals- og Værnesregionen. 
- også hensynta og videreutvikle vertikale relasjoner: stat - fylke - region/kommune 
- etablere/videreutvikle interkommunalt tjenestesamarbeid der det er naturlig – med utgangs-

punkt i NIVI-analysens evaluering. 
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Relevant kompetanse er kunnskap om offentlig organisasjon og tjenestetilbud på høyt/bredt nivå, jf. 
at dette området tidligere var ivaretatt av rådmannsforumet.  

Programområde E: Videre organisering/operasjonalisering av Trondheimsregionen  
Programområdene over tilsier at videreutvikling av organiseringen av Trondheimsregionen med 
nødvendig ressurs/kompetanse må på plass raskest mulig. Det blir viktig å koble dette sammen hen-
siktsmessig, at det etableres en konstruksjon som samlet gir både legitimitet og effektivitet for virk-
somheten. Å etablere en samlet sekertariats- og prosjektorganisasjon må sammen med videreføring 
av Næringsplanen og IKAP bli hovedoppgaven i første halvår 2010, forberedelser er under oppstart.  
Tema: 
- etablere en samlet operativ stab/organisasjon for utviklingsoppgaver og prosjekt slik de fram-

går av programområdene, herunder sannsynlig felles sekretariats- og prosjektledelse  
- avklaring av organisasjonsform, med utgangspunkt å ivareta sterke samhandlings/styrings-

linjer med kommunene/fylkeskommune 
- styrke politisk involvering gjennom utvikling av arbeidsutvalget 
- ivareta mulighet for samhandling/kompetanseoverføring med kommunene/fylkeskommune, 

herunder mulig utveksling av personressurser 
- vektlegge fornuftig samvirke ut fra alle regionale ressurser, herunder å unngå dobbeltarbeid  

gjennom å avgrense mot/samordne og/eller samle regionale fora 
- ivareta aktuell alliansebygging med andre geografiske samhandlingsorganisasjoner 

Fremtidig organisasjon av Trondheimsregionen har behov for å bli styrt med høy og bred kompe-
tanse på ledelse/offentlig forvaltning og samfunnsutvikling, med særlig god innsikt i kommuneorga-
nisasjonen. I forhold til kompetanse for øvrig vises til programområdene over. 



FORESPØRSEL OM TILBUD PÅ REKRUTTERING PROSJEKTLEDER 

REGIONAL NÆRINGSPLAN  

 

Trondheimsregionen skal ansette prosjektleder (prosjektdriver) for strategisk næringsplan. Vi inviterer 
dere med dette om å sende tilbud på rekrutteringsprosessen. Utfyllende info om Trondheimsregionen: 

www.trondheimsregionen.no.  
  

Litt om stillingen: 

 
Beskrivelse av stillingen og ønsket bakgrunn/erfaring framgår av vedlagte utlysingsutkast (NB: 

Ikke tenkt å bli slik). Vedkommende ansettes av Trondheimsregionen. Trondheim kommune 
er vertskommune for det administrative samarbeidet i Trondheimsregionen og ivaretar 

kontorhold og personalrutiner for virksomheten. I tillegg til kontorplass i Trondheim kommune 

forutsettes det tilstedeværelse hos alle samarbeidsparter.  
 

Prosjektlederen skal være pådriver for å igangsette og følge opp prosjekt i henhold til planen 
(planforslag). Prosjektene kan ha ulike prosjektansvarlige, mao. vil ikke alle bli ledet av denne 

aktuelle prosjektlederen. Prosjektlederen vil ha et særlig ansvar for å tilrettelegge arbeidet 

gjennom et eget næringsråd, som vil bestå av 3 representanter fra kommunene på 
rådmannsnivå, 3 representanter fra næringslivsorganisasjonene ved leder: NiT, NHO og en av 

de øvrige næringsforeningene og 3 fra FoU: NTNU, HiST og Sintef, og med et sekretariat 
bestående av prosjektdriver, kommunaldirektør næring i Trondheim kommune og daglig leder 

i Trondheimsregionen. Næringsrådet er knyttet til det politiske organet i Trondheimsregionen, 
hvor ordførerne inngår. 

  

Vi ber om tilbud på gjennomføring av hele rekrutteringsprosessen, fortrinnsvis et spesifisert tilbud som 
er inndelt i prosessens ulike faser, med innhold/leveranse i hver fase samt en prisspesifisering av den 

enkelte fase. Tilbudet skal også inneholde en totalpris for hele prosessen.  
Trondheimsregionen forbeholder seg retten til å ivareta enkelte faser på egen hånd og ta dette ut av 

tilbudet. Dette skal skje i samråd med utvalgt tilbyder.    

  
Tilbudet skal omfatte både søk etter kandidater og annonsering.  

  
Arbeidet skal gjennomføres ihht. de lover og krav som gjelder for offentlige ansettelser. Det 

forutsettes derfor at tilbydere er godt kjent med dette.  
  

Arbeidet er tenkt igangsatt så raskt som mulig med primært ønske om tilbud om ansettelse senest i 

uke 25, jeg ber om at realisme i forhold til dette vurderes.  
  

Tilbudet må i tillegg til det som er nevnt over inneholde: 
- Kapasitet til å gjennomføre oppdraget innen gitte tidsrammer 

- En beskrivelse av firmaets service og tjenestens kvalitet 

- Attest for merverdiavgift og skatt 
- HMS-egenerklæring (se eget vedlegg) 

- Utfylt skjema for miljøkrav til bedriften (se eget vedlegg) 
  

Tilbudet og vedlegg sendes som vedlegg til en e-post til undertegnede. 

  
Frist for innsending av tilbud er onsdag 12.11.2009 kl. 12.00. 

  
Spørsmål knyttet til tilbudet rettes til undertegnede.  

  
  

Mvh 

Jon Hoem 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheim-chamber.no/doc/SNP/Strategidokument,%20SNP%20fase%205.pdf


daglig leder Trondheimsregionen  

Tlf. 95263485 

 




	RF_100519_Innkalling.pdf
	RF 23/10 Tjenestesamarbeid - samhandlingsreformen
	Vedlegg 1: KS-fylkesgruppe

	RF 24/10 Utviklingsplan 2011-14
	Vedlegg 2: Utviklingsplan2010

	RF 25/10 IKAP – oppfølging av behandling i kommunene/fylkeskommunen
	RF 26/10 Regional strategisk næringsplan – oppfølging av behandling i kommunene/fylkes-kommunen
	RF 27/10 Strategisk næringsplan – oppnevning til næringsråd
	RF 28/10 Strategisk næringsplan – utlysing av prosjektlederstilling
	Vedlegg 3: Invitasjon, tilbud prosjektlederstilling

	RF 29/10 Krav om arbeidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen
	Vedlegg 4: Brev fra Fagforbundet

	RF 30/10 Selbu kommune – observatører i rådmannsforum
	RF 31/10 Retningslinje for samordning mellom det politiske nivået i Trondheimsregionen og næringsrådet for regional strategisk næringsplan
	RF 32/10 Sak om internasjonal satsing
	RF 33/10 Orienteringssak: Engasjement for høyhastighetstog i Trondheimsregionen
	RF 43/10 Andre aktuelle saker til Trondheimsregionens møte 11.06.10




