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INNKALLING, MØTE TRONDHEIMSREGIONEN – 10.12.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 07/36120-13 Dato 03. desember 2010  
 

Sted: Klæbu kommune, NB: Selli rehabiliteringssenter – se kart under 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900-1500 

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann 
Observatører 
Deltakere i transportsaker 

Kopi: Varamedlemmer 

Kart, Svebergtunet med gul pil:          

 Ved møtets start vil vi gjennomføre fotografering av ordførergruppen. 

 I forlengelsen av lunsjen blir det arrangert bedriftsbesøk i Selli rehabiliteringssenter. 

 NB: Det kan bli endring av rekkefølge på sakene av hensyn til innlederene. 

 

TR 32/10 Utviklingsplan for Trondheimsregionen 2011-2015 

Sak: Forslag til Utviklingsplan 2011-15 er utarbeidet av egen arbeidsgruppe og drøftet i rådmannsfo-

rum i de to siste møtene samt i næringsrådet og i AU. Utviklingsplanen er styringsdokumentet 

for den samlede virksomheten i Trondheimsregionen. Det er utsendt nyhetsbrev om innholdet i 

utviklingsplanen til alle kommunestyre-/bystyremedlemmer.   

 Virksomheten i Trondheimsregionen er inndelt i fire programområder med angitt budsjettram-

me. For hvert programområde er det formulert et mål for å angi profil og retning på ressursbru-

ken. 

 Samlet ressurs for 2011 er satt til 8,7 mill kr. Fylkeskommunen og kommunene forutsettes å bi-

dra med uendrede beløp i forhold til 2010. I 2011 vil fylkesmannen bidra med skjønnsmidler til 

regionrådssekretariatene i fylket. Trondheimsregionen er tildelt 1 mill kr i 2011.  

 Utviklingsplanen foreslår en tydeliggjøring av funksjonene i Trondheimsregionen, herunder at 

det politiske organet Trondheimsregionen benevnes som Trondheimsregionens regionråd. 

 Det forutsettes at det gjøres vedtektsendring som forankrer samarbeidet i kommuneloven. Ved-

tektsendring skal behandles i alle kommunestyrer. 

 Det vises til utviklingsplanen, vedlegg 1. 

Vedlegg 1: Utviklingsplan 2011-15, Utkast revidert 01.12.2010. 

E6-Rv 704 Fra Sandmoen 
Fra Trondheim via 
Bratsbergvegen 

Vegkart til Selli rehabilite-
ringssenter vist med gul pil, 

på nordsiden av vegen: Selli 
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AUs tilrådning til vedtak i Trondheimsregionen: 

Trondheimsregionen slutter seg til forslag til utviklingsplan 2011-15 datert 01.12.2010. 

 

TR 33/10 KVU nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen 

 Orientering ved prosjektleder Raymond Siiri 

Sak:  Jernbaneverket er nå i sluttfasen i arbeidet med konseptvalgutredning for nytt logistikknute-

punkt for Trondheimsregionen. Det ble sist orientert om arbeidet i Trondheimsregionens møte 

11. juni. De konseptene som ble presentert da er vurdert videre i forhold til krav og samfunns-

økonomisk analyse. Det vil foreligge en samlet evaluering av alternativene som legges fram for 

styret i prosjektet 09.12. Trondheimsregionen vil følgelig bli orientert om denne evalueringen 

umiddelbart etter prosjektstyret. Videre saksgang er at Jernbaneverket vil ferdigstille KVU-

dokumentet i etterkant av prosjektstyrets behandling. Dokumentet oversendes Samferdselsde-

partementet til administrativ kvalitetssikring før det legges ut til offentlig ettersyn, sannsynligvis 

i februar 2011. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

TR 34/10 Jernbaneverkets høyhastighetsutredning 

 Orientering ved leder for utreningen Tom Stillesby 

Sak: Jernbaneverket utreder høyhastighetsbaner i Norge på seks hovedstrekninger. I tillegg er det 

også bedt om å utrede ulike alternativer for å videreutvikle dagens jernbanenett. Det er følgelig 

flere alternativer for framtidas jernbane i Norge som utredes, inkludert separate høyhastighets-

baner: 

A.  Referansealternativet, - en videreføring av dagens jernbanepolitikk 

B.  En mer offensiv videreutvikling av eksisterende jernbaneinfrastruktur, også utenfor InterCi-

ty-området 

C.  Høyhastighetskonsepter som delvis bygger på eksisterende nett og InterCity-strategi 

D. Hovedsaklig separate høyhastighetslinjer 

 Trondheimsregionen har behandlet høyhastighetsprosjektet i tidligere møter sist i Trondheims-

regionens møte 11.06.2010, og har besluttet å utarbeide en argumentsamlig for at Trondheim-

Oslo kommer som første prosjekt uansett konsept. Vi ønsker også å etablere en allianse for å 

fronte dette.  

 Det er etter dette orientert i rådmannsforum og AU om videreføring av vårt arbeid. Det er lagt til 

grunn at prosjektleder Tom Stillesbys orientering om status i prosjektet og forutsetninger som 

blir vektlagt i utredningen vil være vesentlig for å prioritere retning/innhold og framdrift for ar-

gumentsamling og videre konkretisering av alliansebygging.  

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

TR 35/10 Det regionale busstilbudet 

 Orientering/innledning ved administrerende direktør i AtB, Ada Myhren. 

Sak: AtB vil gi en orientering i forhold til trafikkutviklingen (det er registrert betydelig vekst) og hva 

den forslåtte takstreduksjonen kan innebære. Det arbeides også med ny rutestruktur som vil 

være avgjørende for forbedring av kollektivtilbudet. AtB utfordres på å gi innspill i forhold til 

hva kommunene kan bidra med i forhold til videre overgang fra bilbruk til kollektivtrafikk.  

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

http://www.trondheimsregionen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=75:mote-11-juni-2010&catid=26:moter-2010&Itemid=53
http://www.trondheimsregionen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=75:mote-11-juni-2010&catid=26:moter-2010&Itemid=53
http://www.trondheimsregionen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=75:mote-11-juni-2010&catid=26:moter-2010&Itemid=53
http://www.trondheimsregionen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=75:mote-11-juni-2010&catid=26:moter-2010&Itemid=53
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TR 36/10 Samhandlingsreformen: Gjensidig informasjon fra de ulike samarbeidskonstellasjo-

nene om sine utredninger.   

Sak: Det er avklart i rådmannsforum og AU at hver samarbeidskonstellasjon presenterer kort hvordan 

utredningsarbeidet er lagt opp og hva som er sentrale tema. 

 Det blir gitt orienteringer fra Orkdalsregionen, Værnesregionen, Fosenregionen og Trondheim 

og omlandskommunene. 

 Hensikten er kunnskapsformidling mellom de ulike regionale utredningene. 

 Kommunene og samarbeidsgrupperingene er invitert til å gi uttalelse vedrørende høringsgrunn-

lag for nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-15. AU har pekt på at kommunene bør ha kontakt i 

forhold til at en er samstemt i innfallsvinkler og signaler i sine uttalelser.  

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

TR 37/10 Evaluering av IKAP ½ år etter vedtak. 

 Prosjektleder IKAP Oddgeir Myklebust vil gi en samlet gjennomgang av innkomne evalue-

ringsskjema. 

 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, og 

at det skal gjennomføres felles rapporterings og evalueringspresentasjon 6 måneder etter slutt-

behandling av IKAP hvor hver kommune redegjør for igangsatte prosesser. 

 Det er kort tid til valget 2011 – og slik sett viktig at de pågående prosessene i de respektive 

kommunene – spesielt i forhold til arealdelene – er på skinner. Alle kommunene har vedtatt at 

retningslinjene er gjensidig forpliktende.  

 Saken ble drøftet i rådmannsforum 16.11.2010. Der la man opp til at det sendes ut skjema som 

kommunene fyller ut, med sikte på at sekretariatet gir en samlet oversikt i Trondheimsregionens 

møte.  

 Vi tar også opp hvordan videre rapportering bør skje. Det foreslås årlig rapportering. 

Forslag til vedtak: 

Evaluering av igangsatte prosesser i kommunene tas til orientering. 

 Det gis ny orientering om ca ett år. 

 

RR 38/10 Eventuelt 

 

 

 
 

Terje B. Granmo Jon Hoem   

Leder Trondheimsregionen   Daglig leder Trondheimsregionen  
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Utkast revidert 01.12.2010 jh 

UTVIKLINGSPLAN 2011-15 FOR  

TRONDHEIMSREGIONEN – SAMARBEID FOR UTVIKLING 

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

mannsforum, næringsrådet og arbeidsutvalget.  

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

STFK. Gruppa har hatt to møter.  

Det legges til grunn 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 - rådmannsforum  

 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 

 

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 skal fastsettes entydig. Den primære hensikten er å forankre Trondheim kommu-
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nes vertskapskommunerolle, slik at ressursforvaltning og personalhåndtering er delegert entydig. Det legges 

fram egen sak om vedtektsendring. 

 

4.   Nærmere om programområdene 

4.1 P1: Strategisk 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: 

Strategisk næringsutvikling er Trondheimsregionens desidert tyngste satsingsområde i 2011. Det er tilsatt 

egen prosjektleder og etablert et næringsråd med sentral deltakelse fra næringslivet, FoU-miljøene og kom-

munene/fylkeskommunen. Programområdet skal avklares nærmere gjennom årlige handlingsplaner basert på 

vedtatt strategisk næringsplan. Handlingsplan 2011 utarbeides med utgangspunkt i utvinklingsplan 2011 og 

legges fram for Trondheimsregionen i februarmøtet 2011. 

Budsjett 2011: 5,8 mill kr.  

Vedtatt næringsplan omfatter også strategier i forhold til arealutvikling og profilering/kommunika-

sjon/påvirkning. Dette innebærer at det vil være aktuelt at budsjett for disse programområdene styr-

kes fra budsjett næringsutvikling. 
 

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 i 2011 mulighetsstudie Sveberg, fortettingsanalyse for næringsareal i Stjørdal 

og Orkdal 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: 1,2 mill kr.  

I tillegg vil det være aktuelt å benytte ressurser fra budsjett næringsutvikling. 

 

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 bør avsettes 

relativt mye ressurser med sikte på en økt profilering parallelt med at de tunge satsingene konkretiseres/reali-

http://www.trondheimsregionen.no/


3 

 

seres. Det forutsettes at det må foreligge en god portalløsning/mottaksapparat både i forhold til gründere, 

bedriftsetableringer og andre interesserte før tunge markedsføringstiltak igangsettes.  

Budsjett: 1,0 mill kr.  

I tillegg vil det være aktuelt å benytte ressurser fra budsjett næringsutvikling. 

 

4.4 P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid 

Mål: 

Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid 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 som ønsker et slikt samarbeid. 

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  Opplegg behandles i desembermøtet fylkestinget 

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

 SUM   8,7 mill kr  

Kommentar: Tilskudd fra kommunene fordeles 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  

 

Ressurstilgangen til programområdene Næringsarbeid og IKAP/andre utviklingsoppgaver fra kommunene og 

fylkeskommunen er i samsvar med sak TR 27/10 om næringsfond. Opplegg for fylkeskommunens tildeling 

til Trondheimsregionen behandles endelig i fylkestinget i desember. I utviklingsplan 2011 er STFKs tildeling 

for 2010 lagt til grunn. 

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

andel på ledelse/samarbeid. 

 

5.3  Næringsfond – programområde strategisk næringsplan – budsjett næringsutvikling 

”Næringsfondet” er så langt omtalt som fond fordi Sør-Trøndelag fylkeskommune bevilger hoveddelen av 

dette fra sine næringsfondstildelinger. Imidlertid er det presisert fra fylkeskommunen at dette i sin helhet er 

tilskudd og ikke fondsmidler. Det er enighet om at totale ressurser til programområde strategisk næringsut-
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vikling skal etableres med 50 % fra fylkeskommunen og 50 % fra kommunene. Dette omtaler vi i fortsettel-

sen som ”Budsjett næringsutvikling”.  

Næringsrådet får en særlig rolle i forhold til budsjett næringsutvikling i henhold til retningslinjer fastsatt i 

Trondheimsregionen sak TR 16/10 og forutsetningene for næringsfondet behandlet i sak TR 27/10: Ressurs-

messige rammer fastsettes av Trondheimsregionen RR i utviklingsplanen, Næringsrådet utarbeider forslag til 

årlig handlingsplan innbefattet disposisjon av budsjett næringsutvikling i samsvar med mål og strategier i 

næringsplanen. Handlingsplanen legges fram for Trondheimsregionen RR. Med dette utgangspunktet er næ-

ringsrådet beslutningstaker i forhold til disponering av budsjett næringsutvikling.  

5.4  Driftsfond 

Trondheimsregionen vil i 2010 ikke bruke alle midler som er tildelt fra kommunene, fylkeskommunen og 

fylkesmannen. Det forutsettes at disse midlene settes på et særskilt driftsfond for Trondheimsregionen som 

reserveres dels for spesielle satsinger og dels som buffer for uforutsette situasjoner.  

5.5  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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