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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 16.11.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-12 Dato 12. november 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 Børge Beisvåg, Oddgeir Myklebust, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, Birger Elvestad, Hilde 
Christin Larssen 

RF 56/10 Referat fra møte 05.10.2010 

Vedlegg 1: Referat protokoll rådmannsforum 05.10.2010 

 Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

RF 57/10 Møteplan 2011 

Sak: Det foreslås fem møter i Trondheimsregionen i 2011, rådmannsforum legges ca 4 uker før disse 

møtene, arbeidsutvalget ca 2 uker før. Vedlagt følger forslag til møteplan, tirsdager kl 1300-

1600 er prioritert som møtetidspunkt for rådmannsforum, med ett avvik pga 17. mai. Ber om 

tilbakemelding i møtet. 

Vedlegg 2: Møteplan Trondheimsregionen, foreløpig forslag 12.11.2010. 

 Forslag til vedtak: 

Møtetidspunkter for rådmannsforum gis tilslutning. 

 

RF 58/10 Utviklingsplan 2011-15 

Sak: Utviklingsplan 2011-15 er drøftet tidligere i sak RF 50/10. Signalene fra rådmannsforum er 

drøftet videre i arbeidsgruppa. Vedlagt følger utkast til utviklingsplan med sikte på behandling i 

Trondheimsregionens møte 10.12.2010. Det vises til utkastet. 

 Rådmannsforum har tidligere signalisert at det ikke er nødvendig med formell behandling i 

kommunene, ut fra at tilskuddene fra kommunene allerede ligger inne i de respektive økonomi-

planene. Jeg er opptatt av forankringen mot politikerne i kommunene, og har tatt opp med AU 

hvordan dette best kan gjøres, en mulighet er å sende ut ”nyhetsbrev” om forslaget. 

Vedlegg 3: Utviklingsplan 2011-15, Utkast 12.11.10 jh 

 Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum slutter seg til forslag til utviklingsplan 2011-15 datert 12.11.2010. 

 

RF 59/10 Innspill til Handlingsplan 2011 for næringsplanen 

Sak: Prosjektleder Børge Beisvåg vil introdusere saken. Han startet i 50% stilling (fram til årsskiftet, 

så full stilling) 08.11 og hovedprioritet framover vil være handlingsplan 2011 for næringspla-

nen. Handlingsplan blir drøftet i sekretariatet for næringsrådet i møte mandag 15.11.2010 og 

møte i næringsrådet er 22.11.2010. Rådmannsforum inviteres til å komme med innspill til hand-

lingsplanen. Jeg viser for øvrig til sak RF 37/10 med vedlegg hvor rådmannsforum drøftet 

igangsetting av oppstartsprosjekt i næringsplanen. 
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Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 60/10 Opplegg for evaluering av IKAP ½ år etter vedtak. 

Sak: Saken ble tatt opp i siste møte, men ble ikke realtetsbehandlet. Prosjektleder Oddgeir Mylkebust 

legger fram saken og tar opp organisering av evelueringen - som rådmannsforum bør avklare, jf. 

vedlegg 5. 

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 4:  Vedtatte retningslinjer11.06.2010 

Vedlegg 5: Notat til Rådmannsforum datert 03.11.2010 

Forslag til vedtak: 

Evaluering gjennomføres i Trondheimsregionens møte 10.12.2010.  

 

RF 61/10 Opplegg for informasjon i Trondheimsregionens møte 10.12.2010 om de ulike samar-

beidskonstellasjonene ang. Samhandlingsreformen 

Sak: De respektive forløpige samarbeidsområdene i samhandlingsreformen er nå avklart: Fosenregi-

onen, Orkdalsregionen, Værnesregionen og kommunene rundt Trondheim. I AU-møte 

18.10.2010 ble det uttrykt at det er ønskelig med en orientering fra hver av disse samarbeidene, i 

forhold organisering, prioriterte utredningsoppgaver og framdrift. Primær hensikt er å gi gjensi-

dig nyttig kunnskapsoppdatering. Jeg ønsker å drøfte med rådmannsforum hvordan dette kan 

gjøres slik at hensikten oppnås.  

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 62/10 Vedtektsendringer  

Sak: Som tatt opp i utviklingsplan 2011 må vedtektene enders i forhold til at de ikke er forankret i 

kommunelovens bestemmelser om interkommunalt samarbeid §§ 27-28. Dette må fastsettes en-

tydig for å forankre Trondheim kommunes vertskapskommunerolle, både for å ha rettsgrunnlag 

for regnskaps- og rapporteringsordning og for at personalhåndtering er delegert entydig. Det må 

i denne sammenhengen også tas stilling til om det er aktuelt at Trondheimsregionen skal være 

eget rettssubjekt. Jeg mener at det ikke er nødvendig å definere Trondheimsregionen som eget 

rettssubjekt, dermed er både §§ 27 og 28b aktuell. Daglig leder tar sikte på å legge fram konkre-

te problemstillinger til drøfting i møtet. 

 

RF 63/10 Orientering om andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 10.12.2010 

Sak Aktuelle saker i tillegg til de som rådmannsforum drøfter i dette møtet: 

- Lyntog – prosjektleder Tom Stillesby kommer 
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- Godsterminal/logistikknutepunkt, styremøte i prosjektet er 09.12.2010.  

- Regional kollektivtransport - en nærmere redegjøring fra AtB i forhold til utviklingstrekk 

(det er registrert betydelig vekst) og hva den forslåtte takstreduksjonen kan innebære. Og at 

de utfordres på hva kommunene kan bidra med i forhold til overgang fra bilbruk til kollektiv-

trafikk. Kanskje skulle NSB og Fosen også utfordres? 
- Arbeidet med regional transportplan fremlegges av fylkeskommunen 

- Ev en egenpresentasjon av rv704 (Klæbu)?  

- Fylkesplan - arbeidet med ny planstrategi for Trøndelag og samhandlingsprogrammet 2011. 

Sigmund Knutsen deltar i dette arbeidet og kan ev ta en redegjørelse i dette rådmannsforu-

met hvis tiden gir rom for det. 

 

 

RF 55/10 Eventuelt 

 
 
 
 

Kristian Rolstad   Jon Hoem 

leder rådmannsforum  daglig leder  
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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 05.10.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-11 Dato 08.10.2010  
 

Sted: Rådhuset i Trondheim, Storsalen 

Tidsrom: 1300-1530 

Til stede: Kjell Fosse, Kristian Rolstad (til sak 50/10), Elin Rognes Solbu, Morten Wolden, Olaf Løberg, 
Grethe Metliås, Oddbjørn Ressem, Erlend Myking, Milian Myraunet (fra sak 49/10), Jon Hoem, 
Sigmund Knutsen Hans Kringstad 

Forfall: Kathrine Lereggen, Knut Dukane 

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem 
 

Saksframlegg, vedlegg og presentasjoner finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å kom-
me direkte til møtet, klikk her. 

Leder i rådmannsforum Kristian Rolstad ønsket velkommen og ledet møtet, Elin Rognes ledet møtet fra sak 
50/10. Ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 

RF 44/10 Referat fra møte 31.08.2010 

Vedtak:  Referatet godkjennes.  
 

RF 45/10 Mulig samarbeid om skjenkekontroll 

Orientering:  Gunhild Donali orienterte om Trondheim kommunes opplegg, se presentasjon på 
www.trondheimsregionen.no.   

- Trondheim kommune har 255 skjenkebevilgninger og 100 salgsbevilgninger, i 2009 ble det 
gjennomført 1032 kontroller, det er en samordning med politiet. Det er nå 13 kontrollører, 
mange av dem jus-studenter. De bør være lik de besøkende for ikke å skille seg ut. 

- Kontrollen gjøres anonymt, men uansett gir en seg til kjenne før en forlater lokalet med en 
muntlig melding om utfall og ev rapportering.  

Fra møtet: - Flere kommuner (bl a Malvik, Klæbu, Melhus, Orkdal) ønsker å drøfte evt. samarbeid med 
Trondheim kommune om skjenkekontroll i kommunene. Det er en utfordring for de små 
kommunene at kontrollørene er kjent i et lite lokalsamfunn. 

- Elin Solbu signaliserte åpenhet for å drøfte dette, men det er kapasitetsbegrensninger i dag, 
så saken må utredes nærmere.  

- Kommunene undersøker status og behov nærmere på hjemmebane. Daglig leder sender en 
felles e-post til kommunene om dette.  

Vedtak:  Tilbakemeldinger fra kommunene til daglig leder gir grunnlag for videre vurdering av et mu-
lig samarbeid. 
 

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

Fra møtet: Det ble gitt følgende rapportering fra kommunene om status: 
- Stjørdal:  Under planlegging 
- Malvik:  Ønsker å ta det i slutten av november, det blir på Nortura og de bør komme skikke-

lig på plass først. 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=85:mote-radmannsforun-05-oktober-2010&catid=28:radmannsforum-2010&Itemid=54
http://www.trondheimsregionen.no/
jmj
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- Trondheim: planlegger at bystyret reiser ut i fire grupper til fire bedrifter kl 1400-1600 før 
bystyremøte 21. oktober, jf. saksframlegget. 

- Klæbu: Det blir i tilknytning til kommunestyrets møte 28.10.2010 
- Melhus: Hele kommunestyret har nettopp vært på bedriftsbesøk. 
- Orkdal: Det blir sannsynligvis i november 
- Rissa:  I tilknytning til kommunestyret i oktober. 
- Leksvik: Det blir 4. november, temamøte avholdes i Næringshagen. 

- Mediadekning ble drøftet, kommunene skal selv følge opp mot lokalavisene. 
- Det er ønskelig at prosjektleder for næringsplanen blir med på de besøkene som som han 

har mulighet for. 

Vedtak:  Kommunene rapporterer tilbake til daglig leder endelig dato og hvilke bedrifter som skal be-
søkes, samlet opplegg distribueres til kommunene. 
 

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

Fra møtet: - Daglig leder ga en introduksjon i forhold til hvordan dette bør fungere i kommunene. Kon-
takten er forutsatt både mot NTNU/HiST/Sintef og mot videregående skoler i kommunene.  

- Initiativet til dette kommer fra NTNU/HiST/Sintef 
- Om ønskelig kan næringshagene brukes. 
- FoU-kontaktene bør ha et klart oppdrag, og bør ha samarbeid med hverandre. 

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 

Orientering:  Morten Wolden informerte. NTNU arbeider for at det avsettes 8 mill kr årlig til før-såkorn-
fase ved nyetableringer av bedrifter, for å unngå at nye bedrifter flytter ut av regionen. Det 
ønskes bidrag fra kommunene/fylkeskommunen til dette.  

Fra møtet - Dette vil være en naturlig oppgave for FoU-kontaktene.  
- Prosjektleder bør følge opp dette gjennom besøk i formannskapene. 
- Eventuell ressusrbruk til stipend etc bør drøftes i næringsrådet. 
- Lokale banker kan bidra i tidligetableringer i sine kommuner med lån – bedre en storbanke-

ne på dette. 

Vedtak:  Rådmannsforum ber Næringsrådet og AU drøfte dette nærmere med grunnlag i Strategisk 
næringsplan. 

  

RF 49/10 Kommunikasjonsstrategi for Trondheimsregionen  

Orientering:  Hans Kringstad orienterte om forslag til kommunikasjonsstrategi, jf vedlegg 2.   
Fra møtet - Åpenhet er viktig og lurt – og kan være incitament til å bli enig. 

- Vi må starte med forankring, det er utviklingsplanen som er arbeidsordren. 
- Skille mellom kommunikasjonsstrategi og markedsføringsplan? Tiltak og virkemidler vil bli 

tatt opp i utviklingsplanen. 
- En markedsplan vil bety ressursbruk og en bevisst kjøp av annonser mm. Det kan også vur-

deres eksterne samarbeidspartnere.  
- Vi må vurdere aktuelle medium ut fra målgruppene, også sosiale medier kan vurderes ift 

gründere og andre unge.  
- Vi må prioritere målrettet og offensivt i forhold til den ressursen vi har – vi er på et annet 

nivå enn Oslo tecnopool etc. 
- Miljøpakken har 1. prio. på internettsidene, 2. prio. på medieoppfølging. 
- Vi må starte opp så får vi perfeksjonere etter hvert. 
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Vedtak:  Synspunktene i møtet legges til grunn for videre arbeid med forslaget til kommunikasjons-
strategi. 

 

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

Fra møtet: - Roy Jevard orienterte om fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler som ble presentert i til-
knytning til statsbudsjettet. Trondheimsregionen for 0,5 + 1,0 mill kr til regionrådssekretari-
at i hhv 2010 og 2011. 

- Det ble presisert at det forutsettes at alle kommunene avsetter sine andeler til Trondheims-
regionen i sin økonomiplan. 

- Daglig leder orienterte om at det nå legges opp til en drøfting i rådmannsforum med sikte 
på at arbeidsgruppa jobber videre fram mot endelig framlegging i Trondheimsregionens de-
sembermøte. De økonomiske rammene ble gjennomgått ut fra signaliserte tildelinger og de 
stillinger som er opprettet. Det foreslås å inndele i fire rammeområder, og det ble presen-
tert et oppsett hvor ressursbruken til de opprettede stillingene ble fordelt til rammeområ-
dene. 

- Møtet drøftet forholdet mellom rene sekretariatstjenester/administrasjon og prosjektar-
beid. Virksomhet som er prosjektrettet bør angis som dette. Enighet om å at det er viktig å 
forenkle kontor/regnskapstjenester mest mulig.  

- Eventuelle endringer i kommunale andeler skal vurderes når vi kan evaluere næringsplanen 
og andre utviklingsoppgaver.  

- 50/50-fordeling mellom kommunene og fylkeskommunen bør ikke være tema nå. 
- Overskudd for 2010 må overføres til 2011, enighet om å etablere et driftsfond med minst 

mulig føringer. 
- Programområdene ble raskt gjennomgått. Samferdsel er et viktig tema for Trondheimsregi-

onen, men kan inngå i eksisterende programområder.  

Vedtak: 1. Kommunene forutsettes å ivareta at andel til Trondheimsregionen inntas i økonomiplan 
2011-15. 

 2. Arbeidsgruppa følger opp arbeidet med utviklingsplan ut fra signalene gitt i møte. 

 

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

Fra møtet: - Daglig leder ga en kort orientering – det siktes mot en evalueringsgjennomgang i Trond-
heimsregionens desembermøte.  

 

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

Fra møtet: - Daglig leder redegjorde for henvendelsen om deltakelse og viste eksempler på tidigere inn-
stikk i Teknisk ukeblad. Har hatt kontakt med STFK, de samarbeider med Nordland, NTFK og 
M&RFK om to sider, vi kan drøfte å samordne noe om oss der. 

- Vi har ikke kommet langt nok i vår markedsføringsstrategi til at vi skal gå inn med et større 
beløp i dette prosjektet, det er andre media som kan prioriteres. 

- ”Norskehavsregionen” er ikke en overskrift som gir umiddelbar kobling til Trondheimsregi-
onen. 

- Innstikkene er ganske annonsepreget, lesertallene er sikket vesentlig lavere enn for bladet 
for øvrig.  

Vedtak: Trondheimsregionen ønsker ikke å kjøpe annonseplass i innstikk om Norskehavsregionen 

 

RF 53/10 Samhandlingsreformen 

Fra møtet: - Roy Jevard orienterte om status. Malvik, Klæbu og Melhus vil samarbeide mot Trondheim. 
Midtre Gauldal har gjort henvendelse om at de vil tiltre denne gruppen. For øvrig er det 
samarbeid i Orkdals-, Værnes- og Fosenregionen. Trondheim kommune forbereder Bystyre-
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sak om samhandlingsreformen, de tre andre kommunene vil utarbeide egne kommunesty-
resaker.  

- Det kan bli forvirrende å omtale dette som et samarbeid i Trondheimsregionen. 
- Bystyresaken i Trondheim kommune er prinsipiell, den åpner for samarbeid med andre 

kommuner der det er felles nytte. I fortsettelsen bør det forankeres i alle kommunene 
hvem som skal samarbeide. 

 

RF 54/10 Orienteringssaker 

Ansettelse prosjektleder næringsplan 

Fra møtet: Børge Beisvåg er tilsatt og vil starte i ca 50% stilling medio november og ut året, så full stilling. 
Se nyhet på hjemmesiden. 

Lyntog – avtale med nasjonal prosjektleder 

Fra møtet: Prosjektleder i det nasjonale prosjektet, Tom Stillesby, kommer i Trondheimsregionen 29. ok-
tober. Prosjektet har nå fokus på å avklaret forutsetningene for vurderingene. Disse vil være 
viktige premisser i forhold til vår argumentsamling, derfor avventes ”trykket” på dette arbeidet 
til etter møtet i Trondheimsregionen. Henvendelse fra Nord-Trøndelag og andre geografiske 
områder angående å utvide lenkene som skal utredes har ikke ført fram. Stillesby er klar på at 
prosjektet omfatter lyntog mellom storbyene i Norge, Intercitysatsing rundt byene er egne 
prosjekt. 

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

Fra møtet: Daglig leder redegjorde for prosessen som pågår. Det tas sikte på at JBV presenterer i ett av de 
kommende møter i Trondheimsregionen. 

 

RF 55/10 Eventuelt 

 Daglig leder tok opp avklaring av møtested for neste møte i Trondheimsregionen. Videre at vi 
det kan være en ide at også Trondheimsregionen foretar et bedriftsbesøk i tilknytning til dette 
møtet, fortrinnsvis at møtet holdes på en egnet bedrift. Klæbu står for tur, men Leksvik er så 
langt ikke inne på lista – har ikke hatt møte etter at de gikk inn i samarbeidet. 

 Rådmannsforum konkluderte med at en i utgangspunktet følger lista med Klæbu som neste ar-
rangør, men at dette fastsettes endelig av arbeidsutvalget etter at Klæbu og Leksvik har sjekket 
mulighet for å gjennomføre et slikt opplegg. 

 
 
 

Kristian Rolstad   Jon Hoem 

leder rådmannsforum  daglig leder  

 

 
 
 



FORELØPIG forslag 12.11.2010 

MØTEPLAN TRONDHEIMSREGIONEN 2011  

 

Rådmannsforum tirsdag 11.01.2011 kl 1300-1600 

Næringsrådet tirsdag 19.01.2011 kl 1200-1500 

Politisk arbeidsutvalg onsdag 26.01.2011 kl 1300-1500  

Trondheimsregionen fredag 11.02.2011 kl 0900-1500 

 

Rådmannsforum tirsdag 15.03.2011 kl 1300-1600 

Næringsrådet onsdag 23.03.2011 kl 1200-1500 

Politisk arbeidsutvalg torsdag 31.03.2011 kl 1300-1500  

Trondheimsregionen fredag 15.04.2011 kl 0900-1500 

 

Rådmannsforum onsdag 18.05.2011 kl 1300-1600 

Næringsrådet onsdag 25.05.2011 kl 1200-1500 

Politisk arbeidsutvalg onsdag 01.06.2011 kl 1300-1500  

Trondheimsregionen fredag 17.06.2011 kl 0900-1500 

 

Rådmannsforum tirsdag 30.08.2011 kl 1300-1600 

Næringsrådet onsdag 07.09.2011 kl 1200-1500 

Politisk arbeidsutvalg torsdag 15.09.2011.2011 kl 1300-1500  

Trondheimsregionen fredag 30.09.2011 kl 0900-1500 

 

Rådmannsforum tirsdag 08.11.2011 kl 1300-1600 

Næringsrådet onsdag 16.11.2011 kl 1200-1500 

Politisk arbeidsutvalg torsdag 24.11.2011 kl 1300-1500  

Trondheimsregionen fredag 09.12.2011 kl 0900-1500 
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Utkast 12.11.2010 jh 

UTVIKLINGSPLAN 2011-15 FOR  

TRONDHEIMSREGIONEN – SAMARBEID FOR UTVIKLING 

Arbeid med utviklingsplan 2010 er utført i henhold til opplegg og signaler fra Trondheimsregionen, arbeids-

utvalget og rådmannsforum, spesielt vises til sakene: 

 TR 01/10 Utviklingsplan 2010 

 RF 20-21/10 ang økonomi og organisasjonsutvikling,  

 RF 24/10 ang utviklingsplan 2011 

 TR16/10 ang retningslinjer næringsrådet 

 TR 17/10 ang internasjonal satsing 

 TR 27/10 angående forvaltning av næringsfond 

 RF 50/10 ang Utviklingsplan 2011.15 

 AU37/10 ang Kommunikasjonsstrategi.  

Det er nedsatt en arbeidsgruppe for utviklingsplanen med deltakelse fra Melhus, Orkdal, Trondheim og 

STFK. Gruppa har hatt to møter.  

Det legges opp til at utviklingsplanen har et fire-årig perspektiv i forhold til ressursbruk. 

 

1. Hensikt  

Formuleringen fra tidligere utviklingsplan foreslås opprettholdt: 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon, slik at regio-

nen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og tjenester til be-

folkningen.  

 

2. Begrepsbruk 

2.1 Fora i Trondheimsregionen – samarbeid for utvikling:  

Begrepet Trondheimsregionen brukes i flere ulike sammenhenger. Det kan være nødvendig å klargjøre hva 

som menes i de ulike sitasjonene. Det ble i forbindelse med opptrappingen av virksomheten i 2008 fastsatt at 

Trondheimsregionen – samarbeid for utvikling skulle erstatte den tidligere betegnelsen Samarbeidsutvalget 

for Trondheimsregionen. Forkortelsen SUTR ble da uaktuell. Etter som aktiviteten har økt, med både ulike 

aktiviteter og flere underutvalg er det behov for forenkling og tydeliggjøring gjennom begreprsbruk. Det 

foreslås at Trondheimsregionen – samarbeid for utvikling, eller forenklet: Trondheimsregionen brukes som 

betegnelse for hele virksomheten. De ulike fora betegnes som følger: 

 Trondheimsregionens regionråd: Trondheimsregionen-RR - regionrådet  

 Trondheimsregionens arbeidsutvalg: Trondheimsregionen-AU, - arbeidutvalget  

 Trondheimsregionens rådmannsforum: Trondheimsregionen-RF - rådmannsforumet  

 Trondheimsregionens næringsråd: Trondheimsregionen-NR - næringsrådet 

 

2.2 Programområder: 

Det foreslås å inndele virksomheten i fire programområder i forhold til aktivitet og bud-

sjett/regnskap/rapportering: 

 P1: Næringsutvikling 

 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver (IKAP/AUO) 

 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning (Profilering) 

 P4: Ledelse/samarbeid 
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2011 blir et oppstartsår for systematisk styring og rapportering for Trondheisregionen. Det vil være aktuelt å 

vurdere underdeling av programområdene, og det forutsettes en evaluering før utviklingsplan 2012-16. 

  

3.   Tilknytning til kommuneloven 

Vedtektene til Trondheimsregionen er ikke forankret i kommunelovens bestemmelser om interkommunalt 

samarbeid §§ 27-28. Dette bør fastsettes entydig. Den primære hensikten er å forankre Trondheim kommu-

nes vertskapskommunerolle, slik at ressursforvaltning og personalhåndtering er delegert entydig. Det legges 

fram egen sak om vedtektsendring. 

 

4.   Nærmere om programområdene 

4.1 P1: Næringsutvikling 

Mål: 

Gjennom å realisere mål og strategier i vedtatt strategisk næringsplan for Trondheimsregionen skal Trond-

heimsregionen sammen med næringslivet og kunnskapsmiljøene forene hjernekraft og handlekraft slik at 

dette gir vekst og ytterligere attraktivitet for regionen og landsdelen. 

 

Utdyping: 

Programområdet skal avklares nærmere gjennom årlige handlingsplaner, handlingsplan 2011 utarbeides pa-

rallelt med utvinklingsplan 2011. 

Budsjett 2011: 5,0 mill kr 

 

4.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 

Mål: 

Trondheimsregionen skal med utgangspunkt i vedtatte retningslinjer i IKAP ivareta at regionen skal tilby 

attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur – tilpasset morgendagens behov og utford-

ringer. Trondheimsregionen skal være rollemodell for attraktivt og bærekraftig regionalt utbyggingsmønster. 

 

Utdyping: 

For IKAP er de tunge sakene mulighetsstudie Sveberg, fortettingsanalyse for næringsareal i Stjørdal og Ork-

dal samt utvikling av portal for næringsareal. Rissa og Leksvik skal kobles inn i IKAP.  

Trondheimsregionen skal delta sammen med Trondheim kommune i et prosjekt støttet av Transnova angåen-

de transportskaping ved bolig- og næringslokalisering. Prosjektet er en direkte videreføring av boliganalyse-

ne i IKAP, utvidet med også næringslokalisering. Dette blir nyttig i forhold til neste fase i IKAP angående 

store næringsarealer. Nye og bedre reisevanedata gir også mulighet for forbedringer.   

Boligprognosearbeidet er nå i hovedsak over i en driftsfase, og det synes hensiktsmessig at deler av arbeidet 

for kommunene utføres av kompetansen i Trondheim kommune. Det tas sikte på å tilrettelegge løpende sta-

tistikk og prognosegrunnlag som tilgjengelig informasjon på www.trondheimsregionen.no, etter hvert innen-

for en fane om generell info om kommunene.  

Budsjett: 1,5 mill kr. 

 

4.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning 

Mål: 

Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og hensynstatt gjennom å framstå utad og innad som et dynamisk 

samarbeid for å skape positiv utvikling i regionen. Fokus skal være strategisk næringsutvikling ut fra regio-

nens store fortrinn, attraktivitet, arealutvikling og å styrke regionens totale rammebetingelser for utvikling. 

 

Utdyping: 

Det er utarbeidet egen kommunikasjonsstrategi for Trondheimsregionen som utgangspunkt for programom-

rådet. Kommunikasjonsstrategien videreutvikles gjennom en markedsføringsplan for 2011. Det avsettes rela-

tivt mye ressurser med sikte på en økt profilering parallelt med at de tunge satsingene konkretise-

res/realiseres. 

Budsjett: 1,5 mill kr. 

 

http://www.trondheimsregionen.no/
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4.4 P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid 

Mål: 

Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid tett forankret til kommunens 

politiske og administrative ledelse, og i samhandling med andre samfunnsutviklere. 

 

Utdyping: 

Trondheimsregionen skal utvikles videre gjennom samhandling og kontaktnett med andre samfunnsutviklere, 

spesielt med næringslivet og kunnskapsinstitusjonene.  

Trondheimsregionen kan ivareta iverksetting og tilrettelegging av samarbeidsordninger for aktuelle kommu-

ner.  

Ledelse og styringsdokumenter/rapportering skal operasjonaliseres mest mulig effektivt. Det siktes mot en 

ryddig og oversiktlig tilrettelegging av saksdokumenter og møteaktiviteten. Personalhåndtering ivaretas 

gjennom vertskommunens regelverk og apparat for dette.  

Budsjett: 0,7 mill kr. 

 

5. Ressurser, budsjett og styringssystem 

5.1  Ressurstilgang 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 desembermøtet fylkestinget 

 Fylkesmannen ST 1,0 mill kr   Skjønnsmidler til sekretariat/oppgaver 

 SUM   8,7 mill kr  

Kommentar: Tilskudd fra kommunene fordeles innbyrdes som fastsatt for 2010, og det forutsettes at dette er 

inntatt i de respektive kommuners økonomiplaner 2011-15.   

 

5.2  Ressurstilgang fordelt på programområdene:  

  Næringsutv. IKAP/AUO Profilering Ledelse/samarb. SUM 

Kommunene       2 800 000           500 000           800 000           300 000      4 400 000  

Fylkeskommunen       2 800 000           500 000          3 300 000  

Fylkesmannen          200 000           200 000           200 000           400 000      1 000 000  

SUM     5 800 000      1 200 000      1 000 000         700 000      8 700 000  

 

Kommentarer: 

 Ressurstilgangen til programområdene Næringsarbeid og IKAP/andre utviklingsoppgaver er i samsvar 

med sak TR 27/10 om næringsfond.  

 Fylkesmannens tildeling forutsettes benyttet til hele virksomheten, den er fordelt ut fra dette, med dobbel 

andel på ledelse/samarbeid. 

 

5.3  Stillinger/lønnsressurser 

Trondheimsregionen har i 2011 følgende tilsatte: Daglig leder (1/1 stilling), prosjektleder næringsplan (1/1 

stilling), prosjektleder IKAP (2/3 stilling), kommunikasjonsmedarbeider (1/3 stilling) . I tillegg innleies tje-

nester knyttet til statistikk/prognoser. 

Sumtall lønns-/overheadkostnader:  

 Netto lønn: 1 925 000 kr 

 Sosiale utgifter: 525 000 kr 

 Overhead 550 000 kr 

 Totalt lonn/sos/overhead 3 000 000 kr 
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5.4  Budsjett 2011-15 – årlig ressursbruk:  

Tilordninger til budsjett 2011-15: 

 Det er foretatt en fordeling av personal- og overheadkostnadene på programområdene ut fra antatt faktisk 

tidsbruk, herunder at del av daglig leders ressursbruk fordeles på programområdene.  

 5.600.000 kr skal avsettes som næringsfond for realisering av strategisk næringsplan. Imidlertid innbefat-

ter næringsplanen også mål og strategier i forhold til å ivareta også programområdene IKAP og Profile-

ring. Derfor gjøres følgende tilordning:  

I budsjettet overføres 300.000 fra Næringsutvikling til IKAP/AUO og 500.000 kr til Profilering (Midlene 

inngår fortsatt i næringsfondet.) 

 Programområde sekretariat/ledelse dekker generell ledelse og saksforberedelse og ivaretakelse av møte-

virksomheten i Trondheimsregionen. 

 

Næringsutv IKAP/AUO Profilering Ledelse/samarb. SUM

Personalkostnad         1 200 000            800 000         500 000               500 000        3 000 000 

Til disp/andre utg.         3 800 000            700 000      1 000 000               200 000        5 700 000 

SUM        5 000 000        1 500 000     1 500 000              700 000        8 700 000  

 

5.5  Driftsfond 

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

ne, fylkeskommunen og fylkesmannen for 2010. Det forutsettes at disse midlene settes på et særskilt drifts-

fond for Trondheimsregionen som reserveres dels for spesielle satsinger og dels som buffer for uforutsette 

situasjoner.  

5.6  Rapportering/revisjon 

Fra og med regnskapsavslutning 2010 etableres det tertialrapportering for Trondheimsregionens ressursbruk, 

inklusive årsrapportering. Opplegg for regnskap/rapportering/revisjon forutsettes ordnet budsjett og regn-

skapsmessig som eget ansvarsområde innenfor Trondheim kommunes systemer.  
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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.   

 

 



 

  Side 1 av 3 

 

 
 
NOTAT 
 

Til: Rådmannsforum  

Fra: Oddgeir Myklebust  

Tema: IKAP-rapportering – hvordan følges IKAP opp i kommunene? 

 
 

Dato: 03.11.2010  

 

 

Det skal gjennomføres felles rapporterings- og evalueringspresentasjon 6 måneder  
etter sluttbehandling av IKAP hvor hver kommune redegjør for igangsatte prosesser. Videre felles 
oppfølging fastsettes i tilknytning til denne presentasjonen (jf Strategi 4b felles rapportering, i 
melding om strategiske valg). 
 
 Hver kommune skal følge opp forpliktende retningslinjer for regionen fastsatt i  
IKAP umiddelbart etter sluttbehandlingen, med sikte på å gjennomføre prosess for å tilpasse 
gjeldende planer slik at IKAP gis nødvendig rettsvirkning ( jf Strategi 4a retningslinjene skal følges 
opp, i melding om strategiske valg). 
 
 
Hva skal det rapporteres på? 
 

 Igangsatte prosesser for å innlemme IKAP-retningslinjene i eget planverk. 

 Oppfølging av de vedtatte retningslinjene i 1.utkast IKAP (grå boks).  

 Oppfølging av melding om strategiske valg (grå boks) 
 
Retningslinjer i 1.utkast IKAP 
Kommunene skal i utgangspunktet rapportere på hvordan de har fulgt opp/skal følge opp alle de 
vedtatte retningslinjene i 1. utkast IKAP. Noen retningslinjer er allikevel bare aktuelle for 
enkeltkommuner/sekretariatet (se oversikt under). 
 
Retningslinje  IKAP      Hvem rapporterer 
Store, regionale næringsareal  
1.1  Nye Sveberg       Malvik  
 
1.2  Løvåsområdet      Trondheim 

Tulluanområdet     Klæbu 
Stormyra      Stjørdal 
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1.3  Utgår 
1.4  Grønøra       Orkdal  
  
1.5  Utnyttingsgrad 
 Metodikk fortetting av næringsområder 
 - havneområdet i Orkdal    Orkdal 
 - Sutterø      Stjørdal  
 
1.6  Utviklingsselskap for næringsområdene  Sekretariatet 
 Felles regional portal for markedsføring 
 
1.7  Vurdere retningslinjene etter valg 

av lokalisering for godsterminal    Sekretariatet 
 
Besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet 
2.1  Rett virksomhet på rett plass/fortetting  Alle 
2.2  Fortetting av sentrene    Alle 
2.3  Sikre potensial for besøks- og 
 arbeidsplassintensiv virksomhet sentralt  Alle 
 
2.4 Makskrav til bakkeparkering i senterområdene Alle 
2.5 Kjøpesenterstopp     Alle 
 
Næringsareal ut fra kommunenes egne behov 
3.1 Alle kommuner skal tilrettelegge gode 
 næringsareal ut fra egne fortrinn/behov  Alle  
 
3.2  Vurdere innsigelser på nytt 
 - Torgård II      Trondheim 
 - Kleiva       Skaun 
 
3.3 Høy utnyttingsgrad i eksisterende og nye 
 næringsområder.     Alle 
 
Boligbygging 
4.1  Dimensjonering av boligbygging i tråd med IKAP Alle 
4.2 Prioritering av fremtidige boligfelt som ivaretar 

 klima-, miljø- og landbrukshensyn   Alle 
 
4.3 Virkemidler for porsjonering av boligbygging. Alle 
 
 For utdyping av retningslinjene vises det til 1. utkast IKAP.  
 
Bestillinger i melding om strategiske valg 
De fleste av strategiene er fulgt opp gjennom retningslinjer i 1. utkast IKAP.  Det er allikevel ett par 
strategier som kommunene bør rapportere på.  
 
Strategi       Hvem rapporterer 
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3c  Trondheim tar større ansvar for familieboliger Trondheim 
 
3d  Trondheim skal opprettholde sine  

tetthetsbestemmelser     Trondheim 
      

Omegnskommunene skal øke vektlegging av  

effektiv arealbruk       Alle 
 

For utdyping av strategiene vises det til melding om strategiske valg.       

 

Opplegg for rapportering 
 

- Drøftes i rådmannsforum 

- Kommunene rapporterer i desembermøtet 

- Skal vi sende ut et formelt brev, eller skal vi gjøre det mer uformelt med e-post til 

rådmennene og planleggerne? 

- Vet ikke om vi trenger skriftlige tilbakemeldinger? 
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