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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 19.05.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-7 Dato 21.05.2010  
 

Sted: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kobberkis 

Tidsrom: 1700 - 2000 

Til stede: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Elin Rognes Solbu, Morten Wolden, Johnny Nilsen, Roy Jevard, 
Grethe Metliaas (ønsket velkommen som rådmann i Orkdal kommune), Bodil Alsvik (Midtre 
Gauldal), Oddbjørn Ressem, Erlend Myking, Jon Hoem, Sigmund Knutsen, Birger Elvestad (sak 
26-28) 

Forfall: Milian Myraunet, Snorre Glørstad, Knut Dukane, Kathrine Lereggen, Karsten Reitan  

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem 

Leder i rådmannsforum Kristian Rolstad ønsket velkommen og ledet møtet. 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. Ingen merknader til referat siste møte.  
Sak 26-28 ble behandles først.   

 

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. 

Fra møtet: Status i kommunene: 
- Stjørdal: Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal samhandler om helsereformen gjennom Værnes-

regionen, er i gang med utviklingsarbeid. Konstruktivt samarbeid med HMN og St Olav. 
- Malvik: Retning på helsesamarbeid er Trondheim, Melhus, Klæbu og eventuelt Midtre 

Gauldal. Politisk drøftet,  ikke behandlet. Viktig ikke å binde seg gjennom avtaler før finan-
siering og forutsetninger er på plass.  

http://www.trondheimsregionen.no/
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- Trondheim: Vil fremme politisk sak om samhandling med St Olav og samhandling for øvrig. 
Samarbeid om bestemte og målrettede prosjekter, søke vinn-vinn-situasjoner. Det ble vist 
til møte med fylkesmannen hvor det ble presisert at en fast kommunestruktur for alt tje-
nestesamarbeid ikke er utgangspunktet. Trondheim har utarbeidet to konkrete forslag til 
prosjekt: ”Døgnbasert helse- og velferdsvakt” og ”Frisklivssenter”.  

- Klæbu har full enighet om samarbeid med Trondheim, Melhus og Malvik, uten at dette må 
være en ytre grense.  

- Melhus: behandling i formannskapet i går: Trondheim, Midtre Gauldal og Malvik er naturlig. 
Usikker på Skaun. Ønsker å bli involvert i prosesser med prosjektforslag fra Trondheim. Fle-
re av allerede igangsatte prosjekter kan puttes inn i samhandlingsreformen. 

- Orkdal: Orkdalsregionens arbeid med å forberede samhandlingsreformen er i gang. Trolig 
vil alle medlemmene delta i tjenestesamarbeid.  

- Midtre Gauldal: Politisk sammensatt arbeidsgruppe utreder tjenestesamarbeid i bred for-
stand og legger fram sak før sommeren. Melhus viktig. Ikke glem Holtålen. Samarbeidsom-
rådet bør kunne variere.  

- Rissa og Leksvik: Bygger på Fosen DMS. Utvikler prosjekt sammen. Spent på innholdet i 
samhandlingsreformen, mye er uavklart. 

Generelle kommentarer: 
- Samarbeid om spesielle helseoppgaver vil kunne skje i flere retninger avhengig av type 

oppgaver.  
- Å ha motkompetanse og representere en sterk og felles stemme i forhold til St Olav er et 

avgjørende utgangspunkt. St Olav ønsker klare strukturer å forholde seg til.  
- Fylkesmannen signaliserer støtte i form av skjønnsmidler til kommuner som danner samar-

beidsområder i helsesaker. Rådmannsforum mener at en nå bør avvente nærmere avkla-
ringer angående samhandlingsreformen.  

- Det ble uttrykt at KS lokalt og fylkesmannen i Sør-Trøndelag ikke går helt i takt med KS sent-
ralt og KRD-statsråden. Enighet om at en Ikke bør inngå forpliktende samarbeidsavtaler 
med helseforetakene nå, før lovverk og finansiering er klar. Stortingsvedtaket er meget vagt 
og erfaringer fra andre reformer tilsier at en skal ”ile langsomt”. 

- Strukturene i samarbeidsområdene i tilliggende regioner er nå så pass oversiktlig at de 
gjenværende kommunene rundt Trondheim bør komme sammen med sikte på å drøfte 
samhandling og aktuelle prosjekt. Trondheim kommune tar ansvar for å følge opp dette. 

Vedtak: Rådmannsforum tar gjennomgangen av status i kommunene til etterretning. Trondheim tar 
initiativ overfor aktuelle kommuner for uformelle sonderinger om samhandling og aktuelle 
prosjekt. 

 Framdrift og engasjement tilrås tilpasset nasjonale avklaringer vedrørende samhandlingsre-
formens innhold og virkemidler. 

 

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. 

 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. 
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 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. 

Fra møtet: - Prioritering av innsatsområder: Strategisk næringsplan hovedtema, Næringsrådet vil arbei-
de med handlingsplan 

 - Tjenestesamarbeid er ikke en hovedsak i Trondheimsregionen.  
- Forpliktende økonomiske bidrag fra kommunene i økonomiplanperioden 2011-14 skal være 

utgangspunktet for utviklingsplanen. 
- Daglig leder tar kontakt med STFK for å klargjøre deres økonomisk medvirkning 
- Ny kommunikasjonsmedarbeider bør bl.a. starte arbeid med web-avis til alle kommunesty-

rerepresentantene. 

Vedtak: Arbeidsgruppa for utviklingsplan utarbeider forslag til endringer i gjeldende utviklingsplan. 
Det legges opp til felles formannskapsmøte rundt årsskiftet. 

 

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 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 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. 

Fra møtet: - Malvik vil ta ut Kvegjerdsmyra. Det har også kommet signal fra fylkesmannen om at forster-
ket fokus på jordvern tilsier at utbygging på Kvegjerdsmyra vil være konfliktfylt. 

- Trondheimsregionens friluftsråd fraråder sterkt at Nye Sveberg etableres, fylkesmannen er 
mer nyansert og peker på at konsekvenser angående biologisk mangfold og områdets be-
liggenhet som innfartsåre til et viktig friluftsområde må vurderes i det videre arbeidet. 
Rådmannsforum signaliserte at dette er utgangspunktet for IKAP, jf retningslinje 1.1. 

- Melhus: Vedtaket om at Miljøpakken for transport må tilpasse seg IKAP var en forutsetning 
for enstemmig vedtak. Sterkt ønske om at Miljøpakken må bedre kollektivtilbudet for na-
bokommunene gjennom bedre innfartsparkering etc. Det bør avspeiles i konsensusvedta-
ket. 

- Det ble presisert fra daglig leder at innspill til fase 2 i Miljøpakken bør sendes inn så snart 
som mulig, jf hjemmesiden, og at det fortsatt tidsnok i forhold til å bli med i videre vurde-
ring.   

Vedtak: 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 regi-
onen i forhold til planmessig tilrettelegging for næringsarealer og boligutvikling i Trond-
heimsregionen. 

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. Miljøpakken for transport er et avgjørende virke-
middel for å lykkes med dette. IKAP og kommunenes innspill skal inngå i grunnlaget for å 
avklare anlegg og finansieringsløsninger i Miljøpakkens trinn 2. 

  

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. 
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 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-

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. 
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 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. 

Forslag til vedtak: 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

Fra møtet: - Delmål om å videreutvikle eksisterende bedrifter er dekt opp i mål 1 og 3, men kan inntas.  
- Rissa/Leksvik bekreftet at tillegget ang invitasjon til næringslivet innbefatter næringslivet i 

egen kommune og følgelig ikke forutsettes inntatt i konsensusvedtak. 
- Tillegg foreslått av Trondheim, Skaun og fylkeskommunen bør inntas.  

Vedtak: 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 omfat-
ter å utvikle og sikre eksisterende næringsliv. 

3. Det ansettes en prosjektdriver i Trondheimsregionen og etableres et næringsråd som 
beskrevet 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 nærings-
plan. 

5. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen ferdigstilles som dokument i samsvar 
med dette vedtaket og momenter som framgår av felles saksframlegg. 

 

RF 27/10 Strategisk næringsplan – oppnevning til næringsråd 

Sak: Trondheimsregionen gjorde 16.04.10, sak TR 07/10 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. 
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 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. 

Vurdering:  Ut fra at næringslivet hadde oppnevnt leder i næringsforum Stjørdal som sin tredje represen-
tant, utnevner rådmannsforum en rådmann fra Fosenkommunene for å få god geografisk dek-
ning. 

Vedtak: Følgende rådmenn oppnevnes for 3 år til næringsforum: Erlend Mykling, Leksvik, Roy Jevard, 
Melhus, Milian Myraunet STFK. 

 

RF 28/10 Strategisk næringsplan – utlysing av prosjektlederstilling  

Sak: Trondheimsregionen gjorde 16.04.10, sak TR 07/10 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  

Fra møtet: - Birger Elvestad orienterte om foreliggende tilbud fra rekrutteringsfirma og la fram alterna-
tiv med full pakke eller et forenklet søk med minimumsutlysing – mest aktuelt dersom det 
forefinnes kjente aktuelle kandidater. 

Rådmannsforums signaler:  
- Situasjonen, viktighet og profilering tilsier full pakke.  
- Vi får bedre søkergrunnlag med en tydeligere tittel og at det utlyses fast stilling. Arbeidsmil-

jølov og avklart langsiktig finansieringsgrunnlag tilsier fast stilling. 

Vedtak: Det iverksettes full prosess med sikte på tilsetting i fast stilling. Hensiktsmessig stillingsbe-
nevnelse drøftes med 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.  
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 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 

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: - Arbeidstakerrepresentanter var med i tjenestesamarbeid i en tidligere fase i Rådmannsfo-
rum.  

- I Værnesregionen er representasjon etablert med to som representerer alle – fungerer ut-
merket.  

- Værnesregionen har imidlertid mye mer fokus på tjenestesamarbeid. Tjenestesamarbeid vil 
variere i ulike samarbeidsområder og det forventes svært få konkrete saker framover i 
Trondheimsregionen.  

- En eventuell deltakelse må ut fra hensiktsmessighet og erfaringer fra Værnesregionen og 
tidligere i rådmannsforum ordnes med to representanter som angitt i vedtaksforslaget. 

Vedtak: Fagforbundet inviteres til et orienteringsmøte for å klargjøre omfanget av tjenestesamar-
beid og organisering med rådmannsforum og Trondheimsregionen.  

 

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.  
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Fra møtet: - Sak behandlet i Selbu formannskap tilsier at kommunen ikke vil søke fast medlemskap i 
Trondheimsregionen, saken skal opp i kommunestyret.   

- Iflg samtale som leder rådmannsforum har hatt med rådmannen i Selbu er kommunen inn-
forstått med at da opphører observatørstatus i rådmannsforum og i politisk møte. 

Vedtak: Rådmannsforum anbefaler at det legges til grunn et prinsipp om at det ikke er generell ob-
servatørordning 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 
forhold 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.  

 Forslag til retningslinjer: 

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

samsvar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk næringsplan. 

- 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.  

- 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. 

- Årlige handlingsplaner legges fram for Trondheimsregionen via rådmannsforum. 

- 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. 

Fra møtet: Det ble tatt opp at retningslinjene bør evalueres. 

Vedtak: Rådmannsforum slutter seg til foreslåtte retningslinjer. Retningslinjene evalueres innen ut-
gangen av 2011, tas inn som nytt pkt 6. 

 

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 
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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. 

Fra møtet: - Enighet om å avgrense internasjonalt samarbeid til tema innen strategisk næringsplan 
- Det finnes flere engelskspråklige internasjonale profileringssider: Trondheim.com m fl har 

engelskspråklig informasjon på nettet. Viktig at Trondheimsregionen linkes til disse.  
- Morten Wolden orienterte om Access Mid Norway. Interimstyret foreslo nedleggelse, men 

eiermøtet vurderer å gjøre selskapet om til et bestillingsselskap som kjøper tjenester gjen-
nom 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 11.06.10. 

Vedtak: Internasjonalt samarbeid i Trondheimsregionregi begrenses i nåværende situasjon til arbei-
det med regional strategisk næringsplan.  

 

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. 

Fra møtet: - Viktig ikke å overlate arenaen til andre byregioner.  
- Sigmund Knutsen deltar i NiT-møte om høyhastighetsbane 26.05.10. 

  

RF34/10 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. 

Fra møtet: I tillegg til aktuelle saker i dette rådmannsformet: 
- Logistikknutepunkt/godsterminalen – orientering 
- Access Mid Norway 

 

 

Kristian Rolstad   Jon Hoem 

leder rådmannsforum  daglig leder  
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