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RF 35/10

Referat fra møte 19.05.2010

RF 36/10

Forslag fra fylkeskommunen om forvaltning av næringsfond for Trondheimsregionen.

Sak:

STFK har i 2010 bevilget 1 mill kr i regionale utviklingsmidler og 2,3 mill kr i regionalt
næringsfond til Trondheimsregionen, til sammen 3,3 mill kr. Det drøftes nå med fylkeskommunen mulige ordninger for forvaltning av midlene og årlige tildelinger framover. Det kan være
aktuelt å etablere et samlet næringsfond hvor hele/deler av disse midlene fra fylkeskommunen
suppleres med tilsvarende kommunal andel (50/50) – finansiert fra de løpende kommunale tilskuddene fra kommunene til Trondheimsregionen. I 2010 utgjør de kommunale midlene 4,4
mill kr, men deler av dette – pt. ca 2 mill, må reserveres til sekretariat og andre utviklingsoppgaver som IKAP- og kommunikasjonsarbeid mm.
Det er signaler fra fylkesmannen om at det vil komme skjønnsmidler for 2010 til sekretariat for
regionråd. Dette kan øke den ”ledige” delen av de kommunale innskuddene.
Det vil bli avholdt drøftingsmøte med STFK om saken, anbefalinger på bakgrunn av dette møtet
vil bli ettersendt (vedlegg 1).

Vedlegg 1: Ettersendes av Sigmund Knutsen etter drøftingsmøte med fylkeskommunen.
Forslag til vedtak:
Drøftes i møtet.

RF 37/10
Sak:

SNP – igangsetting av prosjekt.
Trondheimsregionen vedtok i møte 11.06.2010 at det tas sikte på at næringsrådet legger fram
signaler for prioriterte strategier/prosjekt og ressursmessige rammer for 2010 senest i Trondheimsregionens møte i september. Prosjektleder SNP blir neppe på plass før i oktober/november
og vi må komme i gang før det. Sekretariatet har igangsatt prosess med identifisering av aktuelle
prosjekt (”lavthengende frukt”) ut fra følgende kriterier:
- Oppgaver som er igangsatt/lett kan gjennomføres.
- Oppgaver som primært gir resultater/del-resultater innenfor det 1. året
- Oppgaver som i minst mulig grad foregriper prosjektlederens funksjon
- Oppgaver hvor kommunene er gjennomførere vil være mest naturlig å starte med
Det er utarbeidet et forberedende notat (Vedlegg 2) og dette er drøftet med næringsmedarbeidere i kommunene i møte 11.08.2010. Referat fra dette møtet er vedlagt (Vedlegg 3).
Saken legges fram for drøfting i rådmannsforum og videreføres i konstituerende møte i næringsrådet 03.09.2010.
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Vedlegg 2: Foreløpig notat – Igangsetting av nye felles prosjekt høst 2010-08-12 V
Vedlegg 3: Referat fra møte 11.08.2010 med næringsrådgivere.
Forslag til vedtak:
Drøftes i møtet

RF 38/10
Sak:

Krav fra Fagforbundet om arbeidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen
Trondheimsregionen har mottatt henvendelse fra Fagforbundet i Trondheim med krav om arbeidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen, jf. sak i RF 20/10.
Rådmannsforum 19.05.2010, 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. Saken ble trukket i Trondheimsregionens møte 17.06.2010
pga at streiken forhindret drøfting som anbefalt av rådmannsforum.
Møtet med Fagforbundet er avholdt 11.08.2010, forslag til opplegg framkommer her.

Vedlegg 4: Brev fra Fagforbudet til ordfører/rådmann i Trondheim kommune, mottatt 11.03.2010
Vedlegg 5: Referat fra møte med Fagforbundet 11.08.2010
Forslag til vedtak:
Det oppnevnes to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene i de respektive kommunene
som inviteres som observatører med talerett i rådmannsforum og Trondheimsregionen når aktuelle 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 39/10
Sak:

Orientering og drøfting: KVU Steinkjer - Trondheim
Det skal utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning på strekningen Trondheim-Steinkjer med bakgrunn i oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet datert 19.03.2010.
Prosjektet har tidligere pågått for strekningen Stjørdal-Steinkjer.
Hensikten med utredningen er å få avklart hvordan transportbehovet mellom Trondheim og
Steinkjer for gods- og persontrafikk best skal kunne tilfredsstilles i framtida. Utredningen skal
omhandle utbedring og/eller omlegging av E6 og jernbane.
Sentrale hovedspørsmål som KVU skal svare på er:
- Hvilke transportbehov følger av samfunnsutviklingen på strekningen Trondheim - Steinkjer?
- Hvilke løsninger for kollektivtransport, vegsystem, gang- og sykkelnett, arealbruk og andre
virkemidler vil dekke disse behovene på en ønsket måte?
- Hvordan styrke strekningen som korridor i det landsdekkende veg- og banenettet
Konseptene som utredes skal ha et langsiktig tidsperspektiv, men skal også være en del av
grunnlagsmaterialet for arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023. Utredningen skal fange opp de nasjonale målene for transportkorridoren og i tillegg de regionale
utviklingsperspektivene.
Ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen i samarbeid med Jernbaneverket. Planen er å ferdigstille KVU–arbeidet i løpet av mars 2011.
Trondheimsregionen er koblet inn i prosessen i referansegruppe. Jeg ser det som viktig å spesielt fronte de signaler vi har gitt tidligere angående prioritering av Trønderbanen med elektrifisering og dobbeltspor til Stjørdal.

Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak
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RF 40/10
Sak:

RF 41/10

RF 42/10

RF 43/10

Drøfting i forkant av fylkesmannens dialogkonferanse 2-3
Det er spesielt to tema som berører oss som region i programmet for dialogkonferansen: Konsultasjon om skjønnsmidlene og hovedbolken 2. dag om interkommunalt samarbeid, hvor ett av
temaene er:
Trondheimsregionen: gullegg! ... eller gjøkunge?
- Hvordan kan fylkeskommunen synliggjøre og videreutvikle sin rolle som utviklingsaktør i et
regionalisert fylke?
- Med én fot i begge leire
- Fører utviklingen av Trondheimsregionen til at vi får A- og B-kommuner?

Andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 17.09.2010


Orientering: Oppfølging av innspill fra kommunene til Miljøpakken gjennom Bystyrets og
Fylkestingets sak om prioritering av prosjekter i 2011



KU E6 gjennom Melhus kommune



KVU logistikknutepunkt

Orienteringssaker


Ansettelsesprosess prosjektleder SNP



Lyntog



Forberedelse drøftingsmøte med andre regionsamarbeid i Trøndelag.

Eventuelt

Kristian Rolstad
leder rådmannsforum

Rådmannsforum 31.08.2010

Jon Hoem
daglig leder
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Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen
Foreløpig notat: Igangsetting av nye felles prosjekter høst 2010
Gjelder:

Møte mellom kommunenes næringsenheter 11.08.2010

Vedtatt strategisk næringsplan for Trondheimsregionen peker ut 6 delmål. Planforslaget
beskriver hvilke tiltak som kan være aktuelle under disse målene, tiltakene er ikke vedtatt av
Trondheimsregionen.
Det satses på at regionen skal komme raskt i gang med konkrete prosjekt, jf
Trondheimsregionens møte 11.06. Følgende kriterier kan væer et utgangspunkt for
prioritering:
Oppgaver som er igangsatt/ lett kan gjennomføres.
Oppgaver som primært gir resultater / del-resultater innenfor det 1. året
Oppgaver som i minst mulig grad foregriper prosjektlederens funksjon
Oppgaver hvor kommunene er gjennomførere vil være mest naturlig å starte med
Regionens næringsenheter drøfter i møtet 11. august hvilke prosjekter som fyller kriteriene,
og hvordan deltakelsen og gjennomføringsevnen er i de enkelte kommunene.
Rådmannsforumet 31. august følger opp de vurderingene som gjøres.
Det siktes mot konstituerende møte i næringsrådet primo september hvor anbefaling
gis.
Trondheimsregionens møte 17. september får rapport.
Som utgangspunkt for møtet onsdag 11.august, har følgende tiltak blitt blinket ut og fått en
forhåndsvurdering av sekretariat og Trondheim kommune. Vi ber imidlertid om at
kommunene gjør sin egen vurdering i forhold til prioriteringer av prosjekt med utgangspunkt i
kriteriene ovenfor.
Delmål 1:
1.1 Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og
FOU/utdanningsmiljøene
Forprosjekt finansiert av VRI-midlene i forhold til å finne gode metoder og arenaer for å
koble studenter med arbeids- og næringsliv: Spørreundersøkelse, innsamling av gode
eksempler i Norden og Tyskland og studietur er gjennomført. Forprosjektet avsluttes med
workshop 26. august med mål om å komme frem til x tiltak/prosjekt som kan iverksettes
raskt.
1.5 Trondheimsregionen skal ta i bruk innovasjonspotensialet som ligger i
opplevelsesøkonomien

Styrke pilotprosjektet ”IdeCultCity” – en distribuert inkubator for kreative og kulturbaserte
næringer. Se www.idecultcity.no
Delmål 2:
2.1 etablere en felles triple helix for Trondheimsregionen: Prosess med ansettelse av
prosjektleder er godt i gang og organisering med næringsråd og retningslinjer for samordning
mellom Trondheimsregionen og næringsrådet er gjennomført.
Delmål 3:
3.1 alle kommunene hver for seg og regionen samlet skal bestemme seg for hvilke(n) årlige
arrangement der kommune og næringsliv skal ha utviklingsplaner for næringsliv på
agendaen. Kommunenes egne næringslivsdager er … MANIFEST som felles arrangement,
Trøndelagsdagen rettet mot Storting og styringsverk, bransjedager (konferanser), ….
3.3: alle kommunene skal arbeide for at flere kommunestyremedlemmer har næringspolitisk
bakgrunn. Det er forestående valg i 2011, og nominasjonene er allerede i gang.
Rammebetingelsene for deltakelse i politisk arbeid er endret i takt med nye arbeids- og
møteformer. Rammebetingelsene for deltidspolitikere bør drøftes i fellesskap av kommunene
med sikte på å identifisere forhold som gjør det vanskelig for ulike yrkesgrupper å delta i
lokalpolitikken. Konklusjoner kan fremstilles i kort form, slik at informasjonen kan brukes av
kommunene og i partienes forberedelse til valg. Etterfølgende evaluering av om det er
overkommelig for alle yrkesgrupper å delta demokratisk arbeid, kan være trinn 2.
3.4: alle politikere skal besøke minimum en bedrift pr år. Politikernes møte med næringsliv
bør gi begge parter utbytte. Å tilrettelegge ett bedriftsbesøk for hele bystyret/kommunestyret
der 1-2 bedriftsledere forteller kommunestyre / bystyre om bedriftenes samfunnsrelasjoner
kan være en ”kick off” for næringsplanen som kan vekke medieoppmerksomhet – og gi
meningsutveksling og forståelse av sammenhengen mellom bedriftsutvikling og
samfunnsutvikling.
Delmål 4:
4.1: moderne og effektivt transportnett: Vedtatt prosjekt om allianse og påvirkning i forhold
til lyntog
4.3: tilgang på tomtearal skal være et konkurransefortrinn: Oppfølging av IKAPretningslinjer:
IKAP-retningslinje 1.1: Mulighetsstudie Nye Sveberg prioroteres for etablering av langsiktig
stort regionalt næringsområde i 1.utkast IKAP. Pprimært siktemål:
-

Å avklare nærmere terrengmessig tilpasning samt hensynet til biologisk mangfold og
friluftsliv.
Å klargjøre for en førsteetappe på ca. 1000 daa gjennom kommuneplanavklaring som
tilrettelegger videreføring i reguleringsplan.

IKAP retningslinje 1.5/3.3: Utredningsprosjekt havneområdet i Orkdal og Sutterø i Stjørdal
For å dempe arealbehov for nye næringsareal i regionen. Som en del av dette skal det utredes
metodikk for å fortette eksisterende store næringsarealer i regionen. IKAP igangsetter
utredningsprosjekt om å synliggjøre muligheter og eiendomsverdier i store eksisterende
næringsareal med lav utnytting. Havneområdet i Orkdal og Sutterø i Stjørdal skal inngå i
prosjektet.
IKAP retningslinje 1.6: Etablere utviklingsselskap for de store næringsområdene De største
næringsområdene må utvikles med sikte på nødvendig offentlig styring for å sikre det
regionale perspektivet. Det må etableres nødvendig ressursgrunnlag for gjennomføring der
dette er nødvendig. Det skal i første omgang vurderes behov for å etablere utviklingsselskap
med offentlig eiermajoritet for hvert av områdene, for planlegging og eventuelt også
utbygging.
IKAP-retningslinje 1.6: Etablere felles regional portal for markedsføring/informasjon om
næringsarealene. Det skal i første omgang siktes mot å etablere en felles regional portal for
markedsføring og informasjon om den samlede porteføljen av næringsareal i regionen,
samordnet med strategier og tiltak i strategisk næringsplan.
Løfte Rissa og Leksvik til ”IKAP-nivå” Det har ikke vært tidsmessig mulig å innarbeide de to
nye kommunene i plangrunnlaget nå i sluttfasen, men det legges til grunn at dette følges opp i
fortsettelsen gjennom hensiktmessige tilpassinger i forhold til arealpotesial for næringsliv og
boligprosjektet/prognoser. I løpet av 2010 skal de to kommunene innarbeides i IKAP.
4.7: Regionen skal aktivt bidra til å forsterke kulturen for å starte nye bedrifter. Kommunene
og fylkeskommune kan sammen bidra til at alle elever i ungdomskole og videregående skole
får tilbud om deltakelse i Ungt Entreprenørskap eller lignende. Utgangspunkt i eksisterende
praksis, etablere ny praksis for regionen. Sees i sammenheng med entreprenørskapsarbeid ved
HiST og NTNU og økning av antall studentbedrifter (1.7).
4.8 Næringsliv og offentlige instanser skal bidra til utvikling av nærmarkeder innenfor
eksisterende regelverk for offentlige anskaffelser. Felles sak mellom kommunenes
innkjøpsavdelinger?
Delmål 6:
6.3 Trondheim skal være studieby nr. 1 Holde opp trykket gjennom handlingsprogram til
StudiebyEN og Helhetlig studentpolitikk. Iverksette kommunikasjonsstrategi til studiebyen
Trondheim gjennom å skape felles budskap for å styrke markedsføringen og attraktiviteten til
Trondheim som studieby.

Referat, møte om igangsetting av prosjekt i næringsplanen
Møterom Kvarts, 11.08.2010
Deltakere:
Audny Medhammer, Kristian Rolstad, Ole Kristian Iversen, Eiliv Elden, Morten Wolden,
Birger Elvestad, Dag Ove Johansen, Knut Brauteset, Gunnar Sund, Sigve Laugsand, Ove
Snuruås, Bodil Alsvik, Olbert Aasan, Jens Ole Lindegjerdet, Ole Harris Hansen, Oddgeir
Myklebust og Jon Hoem
Om kommunenes engasjement:
Leksvik:
- Jobber med vann – energi- internasjonalisering
- Rensing av vann
- Energiforbruk
- Samarbeid med NTNU
Orkdal:
- Samfunnsutviklingsprosjekt Orkdal 2040
- Smelteverksindustrien
- Hvordan utnytte spillvarmen?
- Fjernvarmeanlegg
- Samarbeid med kompetansemiljøer i Trondheim
- Fesil Sunergy
- Testproduksjonen går bra
- Krafttilgang og kraftpriser er en utfordring – relevant for Trondheimsregionen
– konferanse med Statnett 20.08.2010
Skaun:
- Ønsker å reetablere næringsforening
- Behov for næringsareal ved Børsa.
Stjørdal:
- Har startet tilsvarende prosess med SNP for Værnesregionen
Melhus:
- Jobber med nyskaping/etablering mot freler kommuner i Gnisten næringshage
- Næringsareal Hofstad leir
- Behov for å markedsføre næringsarealene samlet
Malvik:
- Nortura åpner fredag
- Vil bli en motor i næringssammenheng sammen med kjøpesenteret blir det 2300 nye arbeidsplasser på Sveberg.
Delmål 1
1.1 Koble næringsliv og FoU/utdanningsinstitusjoner:
- Forprosjekt er gjennomført med VRI-midler (VRI: Virkemidler for regional FoU og
innovasjon – forskningsrådets satsing). Det skal avholdes workshop 26.08.2010 som
skal blinke ut prosjekt.

-

Foreløpig konklusjon: Mulig oppfølging tas opp etter workshopen.

1.5 Innovasjonspotensialet i opplevelsesøkonomien:
- IdeCult City kan følges opp.
- Det lages kulturnæringsplan for hele Trøndelag
Delmål 3
2.1 Etablere Triple Helix i Trondheimsregionen
- Ansettelse av prosjektleder pågår
- Næringsråd er etalbert, retningslinjer for politisk samordning er vedtatt
- Foreløpig konklusjon: Vi er i ferd med å gjennomføre målet.
Delmål 3
3.4 Hele bystyret/kommunestyret på bedriftsbesøk
- Kommunestyrebesøk til bedrifter vil kunne skape oppmerksomhet (media) rundt SNP- I Orkdal foretar formannskapet bedriftsbesøk. Det vil være en viktig signaleffekt om
det er kommunestyret som besøker. Man må tenke gjennom hva man vil oppnå med å
besøke en bestemt bedrift. Besøket må være formålsrettet.
- Ved åpningen av Hysnes helsefort (Rissa) var kommunestyret tilstede. Politikerne er
viktige markedsførere. Arrangementet var vellykket.
- Klæbu har årlig næringskonferanse hvor alle politikere inviteres og bedrifter
presenterer seg.
- Ved slike bedriftsbesøk kan det være viktig å koble på styret i den lokale
næringsforeningen.
- Også viktig å vurdere deltakelse fra FoU/VGS.
- Foreløpig konklusjon: Vi må legge noen felles rammer for hvordan vi gjør dette. Vil
være en bra ”kick-off” og kan få mediaoppmerksomhet. Sekretariatet vil utfordre noen
av kommunene til å delta i arbeid med samordning.
3.3 Flere politikere med næringspolitisk bakgrunn
- Vi kan jobbe for å bedre rammebetingelsene for å bedrive politisk arbeid i
kommunene slik at alle yrkesgrupper kan delta.
- Dette tiltaket haster – nominasjonene er vel i gang…
- Politikerne må engasjeres i dette – ta opp spørsmålet i AU.
- Kommunene kan ”minne” partiene på dette før nominasjonsprosessene. Litt vanskelig
for administrasjonene å jobbe med dette.
- Næringsalliansen kan påvirke lettere. Kan også be sine medlemmer engasjere seg i
politikk.
- Dette er veldig målbart punkt. Vi bør ”telle” nåsituasjonen og evaluere etter valget.
- Foreløpig konklusjon: Aktuelt å drøfte med AU og å utfordre NAT. Ang
rammebetingelser kan det samles en gruppe med ”formannskapssekretærfunksjon” og
politikere fra noen kommuner for å tenke sammen i forhold til anbefalinger for en
”enklere hverdag for politikere” ut fra rammebetingelser som saksdokumenter,
møtetid/form og elektroniske hjelpemiddel.

Delmål 4:
4.3: Tilgang på tomteareal
- IKAp-prosjektene ble gjennomgått.
- Foreløpig konklusjon: Mulighetsstudie Sveberg, fortettingsanalyse, utviklingsselskap
for de store næringsarealene, felles portal for næringsareal er aktuelle
oppstartsprosjekt i SNP
4.7: Forsterke kultur for å starte nye bedrifter
- Ungt entrepenørskap:
- Finnes det en metode for å se hvilken effekt dette har?
- Tungt å jobbe med dette. Avhengig av kultur/ildsjeler på skolene
- Bra at SNP tar opp dette.
- På Frosta er arbeidet med entrepenørskap i skolen oppe og går.
- Organisasjonen ”Ungt entrepenørskap” er en viktig samarbeidspartner.
- Utfordrende å få tak i en god mentor.
- Viktig å huske på opplæringskontorene.
- I STFK er det engasjert student som utarbeider status
- Foreløpig konklusjon: Aktuelt som oppstartsprosjekt, viktig å ta tak i studentarbeidet.
Delmål 6:
6.3: Trondheim skal være studieby en.
- At studentene trives og har gode forhold har betydning for hele regionen

Referent: Oddgeir Myklebust/Jon Hoem

REFERAT
Møte med Fagforbundet 11.08.2010
Tema: Arbeidstakerrepresentasjon i Trondheimsregionen.
Til Stede: Svein Olav Aarflott, Bjørn Holmli, Kristian Rolstad, Jon Hoem
Kristian Rolstad og Jon Hoem orienterte om Trondheimsregionens organisering og virksomhetsområder. Tidligere har rådmannssamarbeidet og det politiske organet vært ivaretatt med ulik organisering.
Nå er dette samordnet og daglig leder i Trondheimsregionen er ansvarlig for saksforberedelser til begge organ. Når rådmannsforumet for noen år siden arbeidet med ulike tjenesetesamarbeid, var det arbeidstakerrepresentasjon i tilknytning til dette. Trondheimsregionen har i dag tjenestesamarbeid som
ett av fem virksomhetsområder. I dag er fokuset lagt på interkommunal arealplan og strategisk
næringsplan og Trondheimsregionens primære målsetting er å ivareta en god utvikling av storbyregionen i konkurranse med de øvrige storbyregionene i Norge. Dette innebærer at det er lite saker for tiden
som innbefatter tjenestesamarbeid. Videre er det slik at Trondheimsregionen favner over kommuner
som samtidig også inngår i egne samarbeidsområder: Værnesregionen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen. Disse arbeider mer med tjenestesamarbeid og dette gjør at eventuelle saker i Trondheimsregionen ofte vil omfatte bare noen av kommunene. Samhandlingsreformen er den mest aktuelle samarbeidssaken nå. Trondheimsregionen skal ikke bli noe nytt forvaltningsnivå, og det er viktig å påse at
ikke organet blir uhåndterlig stort. Møtene i Trondheimsregionen er imidlertid åpne, og saksdokumenter er tilgjengelig på internettsiden.
Kristian Rolstad presiserte at uansett er det et ansvar i hver enkelt kommune at rådmannen ivaretar
orientering til tillitsvalgte om aktuelle saker.
Fagforbundet påpekte at det like fullt vil være oppstart og tidlig binding i organisasjonsutviklingssaker
som drøftes i Trondheimsregionens organer.
Møtet var enig om at det skal være arbeidstakerrepresentasjon med møte- og talerett i aktuelle saker i
forhold til tjenesteproduksjon iTrondheimsregionens organer. Det ble drøftet ulike modeller, en ble
enig om følgende ordning som kan evalueres etter noen tid:
Tillitsvalgte oppnevner to observatører som representerer de ansatte i de samarbeidende kommunene. Disse innkalles med møte- og talerett i rådmannsforum og Trondheimsregionen når
aktuelle saker tas opp til behandling. Fagforbundets deltakere i møtet følger opp med å utnevne disse representantene.
Det etableres en e-postliste med aktuelle tillitsvalgte fra kommunene som skal motta informasjon om møter og aktiviteter i Trondheimsregionen, herunder når aktuelle saker settes på
dagsorden. Fagforbundets deltakere i møtet ivaretar å etablere e-postlista.
Ordningen fratar ikke kommunenes og de tillitsvalgtes egne ansvar om å informere og drøfte
organisasjonsendringer i egen kommune.

Referent
Jon Hoem

