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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 05.10.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-10 Dato 01. oktober 2010  
 

Sted: Rådhuset i Trondheim, Storsalen 

Tidsrom: 1300-1600 

Innkalt: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Elin Rognes Solbu, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kath-
rine Lereggen, Grethe Metliaas, Knut Dukane, Oddbjørn Ressem, Erlend Myking, Milian My-
raunet 

Kopi Jon Hoem, Oddgeir Myklebust, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, Birger Elvestad, Hilde Chris-
tin Larssen 

 

RF 44/10 Referat fra møte 31.08.2010 

Vedlegg 1: Referat protokoll rådmannsforum 31.08.2010 

 Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

RF 45/10 Mulig samarbeid om skjenkekontroll 

Sak:  Det ble tatt opp under eventuelt i siste møte at kommunene til neste møte i rådmannsforum vur-

derer behov/ønske om samarbeid hva angår skjenkekontroll. Trondheim kommune ved Gunhild 

Donali vil orientere om gjeldende ordning. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

RF 46/10 Organisering av bedriftsbesøk for kommunestyrene i oktober/november  

Sak: I saken tar vi sikte på at alle kommunene gir en statusrapport i forhold til forberedelsene i hver 

enkelt kommune – og hvordan vi kan oppnå positiv mediaomtale.  

 Opplegget bygger på forslag fra rådmannsforum i siste møte som er videreført i næringsrådet og 

Trondheimsregionen, som i møte 17.09 sluttet seg til følgende: 

3.4: Alle politikere skal besøke minst en bedrift per år: Næringsrådet sluttet seg til rådmannsfo-

rums anbefaling om at en samordning av kommunestyre/bystyre-bedriftbesøk i november vil 

være et fint ”kick-off” for næringsplanen i forhold til alle kommunestyre/bystyrerepresentanter 

og antar at dette også kan ha mediainteresse. Det vektlegges å prioritere bedrifter som kan av-

speile FoU-miljøenes betydning. Opplegget må være slik at næringslivet også får politikerne i 

tale. 

 Trondheim kommune planlegger at bystyret reiser ut i fire grupper til fire bedrifter kl 1400-1600 

før bystyremøte 21. oktober. Hver gruppe skal ha en ”delegasjonsleder” som er politiker. ”Dele-

gasjonslederen” får i oppgave å sørge for en orientering til de andre gruppene i plenum om be-

driftsbesøket. Om dette gjøres i bystyremøtet eller annen måte er ikke fastsatt. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

RF 47/10 Fastsetting av FoU-kontakter i kommunene – nærmere om hensikt og oppfølging. 

Sak: Trondheimsregionen sluttet seg i møte 17.09.2010  til at det startes opp prosjekt i SNP i tråd 

med mål 2:  

2.1: Opprette en felles nettverksorganisasjon (Triple Helix) for Trondheimsregionen: For 

Trondheimsregionen er vi nærmest i mål – med ansettelse av prosjektdriver og etabelring av næ-
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ringsråd. Næringsrådet peker på at det bør videreutvikles tilsvarende kontaktnett i hver av 

kommunene gjennom at det fastsettes en kontaktperson mot FoU, herunder VGS, og at kommu-

ne, næringsliv og FoU kobles.  

Forslag til vedtak: 

1. Kommunene melder tilbake oppnevning av FoU-kontakt til daglig leder. 

2. Det legges opp til en samling av FoU-kontakter fra kommunene. 

 

RF 48/10 NTNU-discovery – oppfølging av presentasjonen i Trondheimsregionen 17.09.2010 

Sak  Dette blir et tema i næringsrådet. Men det vil være nyttig å ha innspill fra kommunene til dette 

ut fra kommunenes muligheter i forhold til å tilrettelegge for slike tidligetableringer – sosial og 

lokaliseringsmessig infrastruktur, støttekompetanse etc. Fra nyehtsbrev fra siste møte i Trond-

heimsregionen sakser jeg følgende som intro til drøfting i rådmannsforum: 

 NTNU som honningkrukke for regionen - om bruk av tankekraft:  

Prorektor Johan E. Hustad ved NTNU fortalte om arbeidet for tidlig etablering av bedrifter med 

utspring i kunnskapsmiljøet.  

Ca. 100 kunnskapsbedrifter er etablert de siste tiårene. Ca. 80 av dem har fortsatt forretningsad-

resse i Midt-Norge. NTNU jobber aktivt for å få flere kontaktpunkter mot næringslivet. Sitat 

Hustad: ”Forsknings- og utviklingsmiljøet er Midt-Norges konkurransefortrinn. Vi har en hon-

ningkrukke med unge entreprenører som vil starte bedrift.”  

Råd til regionen: - Stipender til gründere. - Billige lokaler til nyetablerte – gode tilbud om bar-

nehage og nærmiljø. - Jobbe for konkurransedyktige lån.  

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 49/10 Kommunikasjonsstrategi for Trondheimsregionen  

Sak: Under eventuelt i siste møte i Trondheimsregionen signaliserte sekretariatet at vi vil komme til-

bake med et forslag til kommunikasjonsstrategi for Trondheimsregionen. Utgangspunktet er bla. 

Utviklingsplan 2010 hvor kommunikasjon er ett av programområdene og egen sak i Trond-

heimsregionen 19.06.2009 om Media-informasjonsstrategi – strakstiltak i 2009. 

 Vedlagt følger et forløpig utkast til kommunikasjonsstrategi. Drøftingstema på bakgrunn av det-

te kan være: 

- Åpenhet ved indre uenighet? 

- Trondheimsregionen som merkevare (…forener hjernekraft og handlekraft) 

- Hva er målgruppene: Eksterne/interne etc… 

- Skal vi være kilde til nyheter fra andre (nyheter som presenteres i Trondheimsregionens mø-

ter) 

- Portal for næringsliv? 

- Faktabank om medlemskommunene? 

- Nyhetsportal for nyheter i alle kommunene?  

Vedlegg 2: Skisseutkast Kommunikasjonsstrategi 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 50/10 Budsjett/utviklingsplan for Trondheimsregionen 2011-15  

Sak: Det er nedsatt egen arbeidsgruppe for utviklingsplanen. Arbeidsruppa har hatt ett møte, men 

med flere forfall. Jeg tar sikte på en drøfting nå i rådmannsforum og at arbeidsgruppen følger 

opp i forhold til endelig forslag i neste rådmannsforum og behandling i Trondheimsregionen i 

desembermøtet.   

 Saken inndeles i tre hovedtema: Hensikt, Budsjett/ressurser og Programområder – så langt lig-

ger mest forberedelse på Budsjett/ressurser. 
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1. Hensikt  

Formuleringen foreslås opprettholdt: 

 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.  

 2.   Ressurser/rammefordeling: 

 Det antas følgende ressurstilgang for Trondheimsregionen i 2011: 

- Trondheim kommune: 2,0 mill kr 

- Øvrige kommuner: 2,4 mill kr Sum kommuner 4,4 mill kr 

- Fylkeskommunen: 3,3 mill kr Behandles i oktobermøtet fylkestineg 

- Fylkesmannen ST 0,3 mill kr  Usikkert –  tatt inn ang tjenestesamarbeid som 2010, 

   ikke tatt inn signaliserte midler til sekretariat 

- SUM 8,0 mill kr Antar at dette øker ut fra signal fra fylkemannen 

 Jeg foreslår å inndele ressursbruken i fire rammeområder: 

- Næringsplan (SNP) 

- Andre utviklingsoppgaver (AUO) 

- Tjenestesamarbeid (TS) 

- Sekretariat (SEK) 

 Under er igangsatte stillinger/personalbistand angitt – ut fra dette kan andel av stillingene knyt-

tet til næringsplanen, andre utviklingstiltak og sekretariat anslås, jf angitte stillingsandeler og %-

fordeling til de ulike hovedkategorier: 

- 1/1 stilling som daglig leder  95%  SEK, 5% TS 

- 1/1 stilling prosjektleder næringsplan 100% SNP 

- 2/3 stilling prosjektleder IKAP 60% SNP, 20% AUO, 20% SEK 

- 1/3 stilling kommunikasjon 40% SNP, 30% AUO, 30% SEK 

- 0,2 stilling statistikk  50% SNP, 50% AUO 

- 0,1 stilling rådmannen i Trondheim 50% TS, 50% SEK 

- 0,1 stilling Regnskap  Dekkes innenfor overhead-kostnadene 

- 0,2 stilling Kontortjeneste Dekkes innenfor overhead-kostnadene 

 
 Sumtall lønnspostene:  

- Netto lønn: 1 919 000 kr 

- Sos utgifter: 518 000 kr 

- Overhead 556 000 kr 

- Totalt lonn/sos/overhead 2 993 000 kr 

- Total andel næringsplan 1 400 000 kr 

- Total andel AUO 300 000 kr 

- Total andel tjenestesamarbeid 100 000 kr 

- Total andel sekretariat 1 200 000 kr 

 Dette gir følgende oversikt over fordeling av ”bundne lønnskostnader og ”frie prosjektmidler for 

de respektive rammeområdene:  

 Lønn/sos/ 

overhead 

Ledige prosjektmid-

ler/andre utgifter. 

SUM 

Næringsplan SNP 1,4 mill kr 4,2 mill kr 5,6 mill kr 
1)

 

Andre utviklings-

oppgaver AUO 

0,3 mill kr 0,7 mill kr 1,0 mill kr 
2)

 

Tjenestesamarb TS 0,1 mill kr 0,2 mill kr 0,3 mill kr 

Sekretariat SEK 1,2 mill kr 0,2 mill kr 
3)

 1,5 mill kr 

SUM 3,0 mill kr 5,9 mill kr 8,4 mill kr 

- 1)
  Avsatte midler til prosjekt næringsplan, jf. sak om næringsfond 

- 2)
  Avsatte midler til andre utviklingsoppgaver, jf sak om næringsfond 

- 3)
  Andre utgifter (utenom overhead) 
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-  

 
 Det framgår at budsjettet har totalramme på 8,4 mill kr, mens inntektene er 8,0 mill kr før 

skjønnsmidler til sekretariat er tildelt. Vi har forhåpning om at tilskudd fra skjønnsmidlene til 

sekretariat vil overstige 0,4 mill kr. Den eventuelle differansen vil gi mulighet for å eskalere opp 

de andre rammeområdene.   

 I tillegg til dette er situasjonen at Trondheimsregionen ikke vil bruke alle midler som er tildelt 

fra kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen for 2010 Det forutsettes at disse midlene 

kan settes på et særskilt driftsfond for Trondheimsregionen. I denne sammenhengen må det fo-

rutsettes gjennom avklaring i forkant med kommunerevisjonen at Trondheimsregionens midler 

ikke salderes i Trondheim kommunes regnskapsavslutning – dette er jo midler fra eksterne kil-

der som Trondheim kommune som vertskommune ikke kan disponere. 

 Sekretariatet arbeider med å forbedre rutiner og opplegg for regnskap. Arbeidsgruppa ønsker et 

opplegg mest mulig ordnet innenfor Trondheim kommunes regnskap – ikke som separat regn-

skapstjeneste. Det bør gis tertialrapportering.  

Tema for rådmannsgruppen i forhold til budsjett/ressurstilgang: 

- Er det kommuner som ikke har forankret andel til Trondheimsregionen i økonomiplan? 

- Skal kommunebidragene indeksreguleres – arbeidsgruppen tilrår ikke det. 

- Skal vi problematisere 50/50-fordeling til næringsfond – jf. at vi ligger under nivået for regi-

onale næringsutviklingsmidler til Blilyst og Kysten er klar. 

- Er overføring av overskudd i 2010 til et driftsfond OK løsning? 

- Synspunkt på regnskapsopplegg? 

 

 3.  Programområder 

 Arbeidsgruppa opprettholder i utgangspunktet de fem programområdene fra 2010 og stiller 

spørsmål ved om Samferdsel bør inntas som eget område. Det vises til gjeldende utviklingsplan, 

her er noen drøftingstema: 

 A: Videreføring av SNP: 

- Her vil næringsrådets utarbeiding av årlige handlingsplaner bli førende.  

- Det er drøftet en inndeling i forhold til ”underrammer” i forhold til delmålene, å bruke del-

målene er sannsynligvis ikke hensiktsmessig. 

- Daglig leder har tatt opp at det er uheldig at Orkdalsområdet ikke er inne i de forbereden-

de/besluttende organene i tilknytning til næringsplanen, og foreslår at Orkdal kommune går 

inn i sekretariatet for næringsrådet – tilsvarende som Trondheim kommune.  

 B: Videreføring av IKAP/boligprosjektet 

- Dette programområdet er godt avklart i de vedtatte retningslinjene. 

- Flere av videreføringsprosjektene i IKAP ligger også under SNP – jf. vedtatte delmål og stra-

tegier. Budsjett/rammemessig kommer derfor mye innefor SNP-rammen. 

 C:  Profilering/informasjonsarbeid:  

- Det vises til sak RF 49/10. 

 D:  Videreutvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid 

- RF har tidligere signalisert at tjenestesamarbeid ikke er en hovedsak for Trondheimsregio-

nen. 

- Vi bør like fullt ha som utgangspunkt at Trondheimsregionens organisasjon kan bidra med 

utredningskapasitet for tilrettelegging/utvikling av tjenestesamarbeid der det er naturlig, også 

i konstellasjoner som omfatter bare et utvalg av medlemskommunene. 

 E:  Videre organisering/operasjonalisering av Trondheimsregionen. 

- Arbeidsgruppa peker på en oppfølging i forhold til å ta i bruk bestemmelse i kommunelovens 

28b for å formalisere Trondheimsregionens virksomhet bedre 

- Internasjonalt engasjement ble tatt opp i arbeidsgruppa – det er fastsatt at delmål/strategier i 

SNP er utgangspunktet. 
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Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 51/10 Rapportering/evaluering av IKAP: Status skal evalueres et halvt år etter vedtaket.  

Sak: I strategimeldingen inngår det i de vedtatte strategiene (4a og b) at hver kommune skal følge opp 

forpliktende retningslinjer fastsatt i IKAP umiddelbart etter sluttbehandlingen, med sikte på å 

gjennomføre prosess for å tilpasse gjeldende planer slik at IKAP gis nødvendig rettsvirkning. 

Det skal gjennomføres felles rapporterings og evalueringspresentasjon 6 måneder etter sluttbe-

handling av IKAP hvor hver kommune redegjør for igangsatte prosesser. Videre felles oppføl-

ging fastsettes i tilknytning til denne presentasjonen. 

 Retningslinjene ble endelig vedtatt 11. 06.2010, ut fra dette bør evalueringen gis i desembermø-

tet i Trondheimsregionen. Imidlertid er det kort tid til valget 2011 – og slik sett svært viktig at 

de pågående prosessene i de respektive kommunene – spesielt i forhold til arealdelene – er  på 

skinner nå, derfor foreslår jeg å starte drøfting av en slik rapportering/evaluering, jf. at Trond-

heimsregionen også vedtok følgende i sin behandling av strategiene:  

Trondheimsregionen som styre for IKAP oppfordrer kommunene til løpende gjensidig samord-

ning mellom IKAP og pågående prosesser, samt å tilrettelegge prosesser for tilpassing av eksis-

terende planer innen kommunevalget 2011. 

Vedlegg 3:  Vedtatte retningslinjer 11.06.2010 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

52/10 Deltakelse i tema-innstikk i Teknisk ukeblad – Norskehavsregionen?  

Sak:  Trondheimsregionen er kontaktet av Teknisk ukeblad i forhold til deltakelse i innstikk i bladet 

19. november. Et innstikk med tema : Norskehavsregionen, på ca 30 sider. Sperrefrist 

22.oktober.  Noen utdrag fra forespørselen:  

 ”Vi vil presentere næringslivet i regionen med de aktører som er naturlige å presentere i et slikt 

innsikts-magasin i TU: Innsikt Norskehavsregionen. Ser på dere som en naturlig og spennende 

samarbeidspartner med tanke på hvilke bransjer vi vil presentere.  

 Innsikt er et kvalitetsmagasin i Teknisk Ukeblad som tilbyr leserne dybdefokus om aktuelle tema 

innen næringslivet. Dette gir mulighet til å profilere prosjekter, næringslivet og regionen gene-

relt mot 302 000 ukentlige lesere på nasjonalt plan gjennom Teknisk Ukeblad. Tu når 117 500 

ingeniører/teknikere i Norges land. 

 Formål med magasinet:  

- Magasinet vil presentere og synliggjøre næringslivet i regionene  

- Samle regionens næringsliv i en felles profilering  

- Sørge for at bedrifter som helhet fremstår som attraktiv med gode produkter og tjenester for 

en av Norges sterkeste målgruppe  

- Fokus på regionens omdømme og attraksjon” 

 Jeg drøfter eventuell deltakelse og opplegg med flere – og ønsker synspunkter fra rådmannsfo-

rum. Pris er i overkant av 20.000 kr per side. Eksempler på tidligere utgivelser, priser og forma-

ter her: www.magnetmedia.no 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 53/10 Samhandlingsreformen 

Sak: Leder i rådmannsforum Kristian Rolstad gir en orientering vedrørende status i samarbeidsdrøf-

tingene. 

http://www.magnetmedia.no/
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Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 54/10 Orienteringssaker 

- Ansettelse prosjektleder næringsplan 

- Lyntog – avtale med nasjonal prosjektleder 

- Logistikknutepunkt – status, ev. presentasjon i neste møte i Trondheimsregionen. 

 

RF 55/10 Eventuelt 

 
 
 
 

Kristian Rolstad   Jon Hoem 

leder rådmannsforum  daglig leder  
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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 31.08.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-9 Dato 06.09.2010  
 

Sted: Rådhuset i Trondheim, Storsalen 

Tidsrom: 1300-1530 

Til stede: Kari Lindseth Øfsti (Stjørdal), Kristian Rolstad, Elin Rognes Solbu, Morten Wolden, Olaf Løberg, 
Kathrine Lereggen, Morten Granmo (Midtre Gauldal), Oddbjørn Ressem, Erlend Myking, Jon 
Hoem, Sigmund Knutsen, Birger Elvestad (sak 26-28) 

Forfall: Milian Myraunet, Roy Jevard, Grethe Metliaas  

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.  
 

RF 36/10 Forslag fra fylkeskommunen om forvaltning av næringsfond for Trondheimsregio-

nen. 

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 fylkeskommu-

nen 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 til-

skuddene 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 utviklingsopp-

gaver 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: Notat til sak 36/10 

Fra møtet: - Sigmund Knutsen redegjorde for møter avholdt med STFK, notatet (vedlegg 1) represente-
rer et omforent forslag fra fylkesrådmannen og Trondheimsregionen. Det skal behandles 
politisk i fylkeskommunen. 

- Det er meget positivt at det nå legges opp til en årlig fondsavsetning og at dette forvaltes 
med Næringsstyret som fondsstyre.  

- Trondheimsregionens utfordring er å følge opp 3,3 mill kr i rent næringsfornd med en 
50/50-fordeling med kommunale midler og samtidig ha tilstrekkelig midler til andre utvik-
lingsoppgaver og sekretariat. Ved å sette næringsfondet til 2,8 mill kr og at 0,5 mill kr er til 
andre utviklingsoppgaver, blir dette enklere. 

- Daglig leder opplyste at det i møte med fylkesmannen i dag bekreftes at fylkesmannen vil 
foreslå skjønnsmidler til regionrådssekretariatene, dette vil lette situasjonen.   

Vedtak: 
Rådmannsforum tilrår at Trondheimsregionen slutter seg til opplegg for finansiering i ved-
legg 1 som utgangspunkt for fylkeskommunens videre behandling av saken.  
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RF 37/10 SNP – igangsetting av prosjekt.   

Sak: 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 Trond-

heimsregionens 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/delresultater 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 næringsrådgivere 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 nærings-

rådet 03.09.2010. 

Vedlegg 2: Foreløpig notat – Igangsetting av nye felles prosjekt høst 2010 

Vedlegg 3:  Referat fra møte 11.08.2010 med næringsrådgivere. 

Fra møtet - Daglig leder gikk gjennom de omtalte prosjektene. Det er Næringsrådet som anbefaler for 
Trondheimsregionen i henhold til sak TR 17/10, rådmannsforums drøfting nå blir innspill til 
Næringsrådet. Under gjengis kommentarer til de prosjektene som rådmannsforum anser 
som best egnet for rask oppstart: 

- 1.1 …koble næringsliv og FoU: VRI-prosjekt er aktuelt, avventer oppsummering av 
workshop. Erlen Mykling viste til Arena-prosjekt. 

- 2.1…etablere Triple Heix: Vi kan snart kvittere ut dette målet ved etablering av Næringsråd 
og ansettelse av prosjektleder. 

- 3.3…flere kommunestyremedlemmer med næringspolitisk bakgrunn: Rådmannsforum me-
ner at AU må vurdere dette, og at næringsorganisasjonene har ansvar. Ev kommunalt enga-
sjement ang rammevilkår for politisk arbeid må gjelde alle yrkesgrupper og ev kan KS være 
en samarbeidspart 

- 3.4….alle politikere skal besøke min. en bedrift per år: Enighet om at dette vil være en fin 
”kick-off” for næringsplanen som vil synes. Kommuner som ikke har egnede store bedrifter 
kan ev heller invitere noen bedrifter til et kommunestyremøte. Det var enighet om å satse 
på et felles opplegg for alle kommunene i november. 

- 4.1…Prosjekt lyntog er i gang. 
- 4.3… IKAP-prosjektene i henhold til retningslinjene inngår i dette målet i næringsplanen og 

er igangsatt. 
- 4.7… Avklare studentarbeidet for ev. prioritering av dette. 
- 6.3… StudiebyEN: Prosjektet er i gang. Bred enighet at dette har betydnig gjennom viktige 

ringvirkninger for hele regionen. 
- Rådmannforum ba om at referat fra Næringsrådet formidles til rådmannsforum. 

 
Vedtak:  Saken videreføres i næringsrådet 

 

RF 38/10 Krav fra Fagforbundet om arbeidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen 

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

beidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen, jf. sak i RF 20/10.  

 Rådmannsforum 19.05.2010, stiller spørsmål om omfanget av tjenestesamarbeidssaker i Trond-

heimsregionen, og ønsket at leder i rådmannsforum og daglig leder tar et møte med Fagforbun-

det 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. 
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Fra møtet: Kristian Rolstad orienterte om møte med Fagforbundet.  

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 

Vedtak: Det oppnevnes to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene i de respektive kommune-
ne 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 Orientering og drøfting: KVU Steinkjer - Trondheim  

Sak: Det skal utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning på strekningen Trond-

heim-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. Ut-

redningen 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 fer-

digstille KVU–arbeidet i løpet av mars 2011.  

 Trondheimsregionen er koblet inn i prosessen i referansegruppe. Jeg ser det som viktig å spesi-

elt fronte de signaler vi har gitt tidligere angående prioritering av Trønderbanen med elektrifise-

ring og dobbeltspor til Stjørdal. 

Fra møtet: - Oddgeir Myklebust har deltatt på orienteringsmøte. 
- Malvik påpeker at det kan bli kapasitetsutfordringer i E6-kryss på Sveberg. 
- Poenget må være å skille mellom ulike konsept, også parsellmessig – samfunnsmessig kan 

det være ulike utfordringer for Stjørdal-Trondheim og Stjørdal-Stinkjer. 
- Elektrifisering av Trønderbanen og tosporsutvikling Trondheim-Stjørdal er framhevet av 

Trondheimsregionen. 
- Forborfjellet tunnel kan gi dilemma i forhold til tidsperspektiv for elektrifisering til Steinkjer. 
- Trondheimsregionen må delta i referansegruppen, vurdere også å delta i arbeidsgruppe? 

 
Vedtak: Saken legges fram til orientering for Trondheimsregionen. 

 

RF 40/10 Drøfting i forkant av fylkesmannens dialogkonferanse 2-3 

Sak: Det er spesielt to tema som berører oss som region i programmet for dialogkonferansen: Kon-

sultasjon 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?  
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Med én fot i begge leire  

Fører utviklingen av Trondheimsregionen til at vi får A- og B-kommuner?  

 

Vedtak:  Saken tatt til orientering 

 

RF 41/10 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 

Fra møtet:  Daglig leder opplyste at JBV ikke har kommet langt nok til ny presentasjon. 

RF 42/10 Orienteringssaker 

 Ansettelsesprosess prosjektleder SNP 

 Lyntog 

 Forberedelse drøftingsmøte med andre regionsamarbeid i Trøndelag. 

Fra møtet: Daglig leder orienterte om sakene 

 

RF 43/10 Eventuelt 

Fra møtet: Det ble tatt opp at det bør oppnevnes varamenn til rådmennenes representanter i næringsrå-
det. 

Vedtak: Kjell Fosse og Oddbjørn Ressem oppnevnes som varamenn til næringsrådet 

Fra møtet: Til neste møte i rådmannsforum bes kommunene vurdere behov/ønske om samarbeid hva an-
går skjenkekontroll. 

 

 
 

Kristian Rolstad   Jon Hoem 

leder rådmannsforum  daglig leder  

 

 
 

 



Notat fra Hans K – utkast til kommunikasjonsstrategi for Trondheimsregionen 

 

Overordnet strategi: 

Trondheimsregionen fører en åpen og offensiv kommunikasjonsstrategi. 

Informasjon fra Trondheimsregionen skal være lett forståelig. Vi bruker et enkelt språk for å 

nå flest mulig.  

Trondheimsregionen er et forum for samarbeid, men åpenhet gjelder også ved indre uenighet.  

En åpen holdning ved uenighet kan være en belastning på kort sikt, men vil vekke tillit over 

tid. Åpenhet om kryssende interesser kan motivere medlemmene til å finne 

konsensusløsninger. 

 

Målet for kommunikasjonsarbeidet: 

Vi skal: 

1. Skape økt forståelse for betydningen av regionalt samarbeid, og stimulere interessen 

for dette arbeidet. 

2. Synliggjøre regionens utviklingsmuligheter ved å sette fokus på: 

 Trondheimsregionen som en merkevare som forener hjernekraft og handlekraft. 

 Innsats for utvikling av framtidsrettede arbeidsplasser. 

 Samarbeid mellom forsknings- og utviklingsmiljøene, næringslivet og offentlig sektor. 

 Utvikling av et bærekraftig og effektivt utbyggingsmønster og transportsystem. 

 

3. Synliggjøre overfor sentrale myndigheter behovet for å styrke infrastruktur og 

rammevilkår i Trondheimsregionen. 

 

Det er en kommunikasjonsmessig utfordring å vise hvordan langvarige prosesser gir konkrete 

resultater. 

 

Forankring: 

 

Målet for kommunikasjonsarbeidet er forankret i regional strategisk næringsplan, 

interkommunal arealplan og regionens utviklingsplan.  

Jon og andre vurderer om dette skal presiseres ved å vise til konkrete mål. 
 

 

Målgrupper: 

Politikere lokalt, regionalt og nasjonalt.  

Forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljøene. 



Næringslivet lokalt, regionalt, nasjonalt og delvis internasjonalt. 

Offentlig administrasjon. 

Befolkningen for øvrig. 

 

Om interne målgrupper: Trondheimsregionen er et konsensusorientert forum. For å utvikle 

samarbeidet er det særlig viktig å opprettholde en tett dialog med medlemmene i 

kommunestyrene, bystyret og på fylkestinget. 

Om eksterne målgrupper: Det er viktig å holde god kontakt med eksterne målgrupper for å 

oppnå forståelse for Trondheimsregionens muligheter og behov. God kommunikasjon eksternt 

er en forutsetning for å kunne gjennomføre ønskede tiltak. 

Virkemidler: 

Internett: 

Trondheimsregionens hjemmeside er den viktigste kanalen ut til samfunnet. Hjemmesiden 

presenterer regionens formål, planer, saklister, vedtak og møtereferater.  

Elementer vi skal innføre: 

 Lett forståelig informasjon om mål og midler for Trondheimsregionens arbeid: ”Dette 

vil vi.” ”Slik gjør vi det.” 

 Poengterte nyheter om regionens virksomhet, samt nyheter fra andre kilder som 

direkte berører arbeidet til Trondheimsregionen. 

 En serviceportal for næringslivet med oversikt over næringsarealer, kontakter og 

prosjekter i FoU-miljøene, herunder informasjon om bistand ved 

etablering/innflagging mm.  

 

Bør noe mer med her? 

Mulige tilleggselementer: 

 Et forum der kommunene og fylket orienterer om egen aktivitet knyttet til 

næringsutvikling og arealplanlegging.  

 Faktabank om medlemskommunene. 

 

Nyhetsbrev: 

Alle politikere med e-postadresse får nyhetsbrev fra Trondheimsregionen med forenklet 

sammendrag fra møtene i regionen.  

 

Pressemeldinger: 

Mediene i regionen får nyhetsbrev i form av pressemelding etter møtene i 

Trondheimsregionen. Meldingene tilpasses de enkelte mediers nedslagsfelt.  



Annen mediekontakt: 

Trondheimsregionen tilstreber god dialog med lokale medier. Det er særlig viktig å formidle 

suksesshistorier som kan inspirere det regionale samarbeidet og ha overføringsverdi for 

næringsliv, forskning og offentlige myndigheter. 

Åpne møter: 

Møtene i Trondheimsregionen er åpne.  

Alle presentasjoner legges ut på regionens hjemmeside med mindre den som har laget 

presentasjonen reserverer seg. 

Mediene får varsel om møtene i en kort pressemelding med sakliste. Mediene får grundigere 

informasjon når vi forventer at saker vil ha særlig stor interesse.  

 

Påvirkning av beslutningstakere: 

Trondheimsregionen arbeider for å styrke infrastrukturen i regionen ved å legge fram 

veldokumenterte argumenter for sentrale myndigheter. Argumentsamlinger og 

problemstillinger formidles til mediene. 

Jeg synes det er vanskelig å skrive om lobbyvirksomhet i kommunikasjonsstrategien. Vi får 

diskutere dette. 

Grafisk profil: 

Trondheimsregionen utarbeider en grafisk profil med noen få lett gjenkjennelige illustrasjoner 

som symboliserer regionen og dens fortrinn. 

 

 

 





 

1 IKAP-retningslinjer for store regionale 

næringsareal 

Retningslinje 1.1 Nye Sveberg prioriteres som aktuelt område for etablering av langsiktig stort 

regionalt næringsområde i 1.-utkast IKAP. 

  Det settes umiddelbart i gang videreføring gjennom en mulighetsstudie av Nye 

Sveberg, med primært siktemål: 

- Å avklare nærmere terrengmessig tilpassing samt hensynet til biologisk 

mangfold og friluftsliv. 

- Å klargjøre for en førsteetappe på ca 1.000 daa gjennom 

kommuneplanavklaring og tilrettelegge videreføring i reguleringsplan. 

Retningslinje 1.2 Følgende områder skal bidra i næringsarealtilbudet for store regionale 

næringsetableringer i et kortsiktig perspektiv: 

- Deler av Løvåsområdet (jf. vurderinger i kap Feil! Fant ikke referansekilden.), 

størrelse er avhengig av resultat av grunnundersøkelser/analyse og tilpassing 

til friluftsinteressene. 

- Deler av Tulluanområdet. 

- Deler av Stormyra, med vekt på eventuelle spesielle etableringer. 

Retningslinje 1.3 Utgår i henhold til vedtak TR 12/10.  

Retningslinje 1.4 Grønøra vest er et landbruksareal med høy kvalitet, hvor det forutsettes 

tungtveiende regionalt behov for å forsvare omdisponering.  Områdets regionale 

betydning for videreutvikling av Orkdal som industrikommune med havn 

vektlegges.  

- IKAP tilrår at planavklaring av Grønøra vest igangsettes. 

  For å sikre at det ivaretas en samlet effektiv arealdisponering i havneområdene i 

Orkdal forutsettes innført rekkefølgebestemmelse med følgende hensikt: 

- Å avvente igangsetting av utbygging på Grønøra vest inntil eksisterende 

næringsareal på Grønøra er avklart utnyttet.  

- Nye etableringer skal ha regional betydning. 

Retningslinje 1.5 For å dempe arealbehov for nye næringsareal i regionen, og dermed omdisponering 

av jordbruksareal mm, skal både eksisterende og nye næringsområder utnyttes på 

en god måte. Det må legges opp til høy utnyttingsgrad. 

  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. 

Retningslinje 1.6 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. Der hvor det vil ha betydning for å oppnå gjennomføringskraft, skal 

alle kommuner i regionen inviteres til å delta i slike selskap.  

- 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. 

Retningslinje 1.7 Umiddelbart etter at det foreligger nærmere sikkerhet om valg av lokaliseringssted 

for godsterminal og havn skal disse retningslinjene tas opp til nærmere vurdering, 

uansett må ny vurdering igangsettes senest sommeren 2012. 

 



2 IKAP-retningslinjer for besøks- og 

arbeidsplassintensiv virksomhet   

Retningslinje 2.1 ”Rett virksomhet på rett sted” og fortetting/omforming vektlegges gjennom at 

besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet prioriteres lokalisert til kollektivbuen og 

avlastningssentrene i Trondheim og senterområdene i region/kommunesentrene. 

Retningslinje 2.2 Sentrene skal fortettes gjennom samling av arbeidsplasser, handel, sosialt liv og 

kulturaktiviteter, med sikte på samvirke innenfor næringsliv og annet fellesskap.  

Retningslinje 2.3 For å sikre tilstrekkelig potensial for besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet 

skal maksimalt 30 % av ny utbygging i kollektivbuen og 40 % av ny utbygging i 

sentrumskjerner i øvrige kommunesentra avsettes til boliger  

Retningslinje 2.4 Det skal husholdes godt med arealene i senterområdene. Maksimalt 25/35 % av 

tomtearealet for henholdsvis kontor og forretning skal nyttes til bakkeparkering, for 

Trondheim: 15/25 %. 

Retningslinje 2.5 Det skal ikke etableres nye sentra for besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet i 

regionen. IKAP legger gjeldende kjøpesenterstopp til grunn for 

handelsetableringer. Retningslinjene for handel og tjenester i fylkesdelplan Ny Giv 

gjelder fortsatt, herunder retningslinje og utfyllende kommentarer om 

senterstruktur og omland. 

 

3 IKAP-retningslinjer for næringsareal ut 

fra kommunenes egne behov   

Retningslinje 3.1 Det er en regional prioritering at alle kommuner skal ha tilrettelagt gode 

næringsarealer ut fra egne fortrinn og behov. Alle kommuner skal utvikle sine 

kommuneplaner med dette særskilt for øyet. 

Retningslinje 3.2 IKAP tilrår at innsigelsene i forhold til jordvern for arealene på Torgård II i 

Trondheim og Kleiva i Skaun vurderes på nytt ut fra at arealsituasjonen til egne 

behov er kritisk i disse kommunene. For Trondheim forsterkes dette behovet dersom 

Løvås blir redusert på grunn av rasrisiko. 

Retningslinje 3.3 For å dempe arealbehov for nye næringsareal i regionen, og dermed omdisponering 

av jordbruksareal mm, skal både eksisterende og nye næringsområder utnyttes på 

en god måte. Det må legges opp til høy utnyttingsgrad for disse områdene. 

Fortettingspotensialet i eksisterende næringsareal må vurderes.   



 

4 IKAP-retningslinjer for boligbygging 

Retningslinje 4.1: Det legges til grunn at regionen skal utvikle en felles boligpolitikk basert på at 

framtidig befolkningsvekst (prognose moderat høy) skal fordele seg relativt likt 

mellom kommunene som tidligere. Dette innebærer at kommunene skal legge til 

grunn i sine kommuneplaner å dimensjonere og tilrettelegge for boligbygging i 

henhold til årlig gjennomsnittlig boligtall angitt i tabell 1, side 19.  

Retningslinje 4.2: Hver kommune skal prioritere sine framtidige boligfelt (IKAPs boligfeltbase) slik at 

klima-, miljø- og landbrukshensyn ivaretas, samtidig som det etableres attraktive og 

miljøvennlige boligområder i samsvar med framtidige innbyggeres preferanser. 

Områdene i boligfeltbasen prioriteres av kommunene ut fra IKAPs 

kunnskapsgrunnlag: 

- Vedlegg 4 IKAP-analyse av reisekonsekvens og konfliktgrad landbruk for 

boligfelt 

- IKAP-analyse om boligtypefordeling – kap Feil! Fant ikke referansekilden. 

- IKAP-analyse av skolekapasitet, eksempel i vedlegg 6  

  I tillegg kommer kommunens egne registreringer om natur- og friluftsinteresser 

samt vurderinger i forhold til gode oppvekstvilkår. 

Retningslinje 4.3 Boligfelt som ikke prioriteres innenfor det anslåtte behovet (retningslinje 1) tilrås 

avventet. Kommunen skal bruke de planmessige/juridiske virkemidler som den selv 

anser som mest hensiktsmessig for å porsjonere boligbyggingen, for eksempel 

rekkefølgebestemmelser.   
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