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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 03.02.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-1 Dato: 29. januar 2011  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: Samordnes med ordførermøte innkalt kl 1200, total mulig tidsramme 1200-1600. 

Innkalt: Terje Bremset Granmo, Rita Ottervik, Jon P Husby, Gunnar Hoff Lysholm 

 

Det serveres enkel matbit, møtet samordnes med innkalt ordførermøte. 

Orienteringsvedlegg:  

 Vedlegg 1: Nærings-NM – notat fra NHO, se http://multimedia.dn.no/archive/00203/N_rings-

NM_2010_med_203943a.pdf  

 Vedlegg 2: Referat fra møte med andre samarbeidsorgan i Trøndelag 11.01.2011. 

 Vedlegg 3: Fylkestingets saksfremlegg/vedtak om tildeling til næringsfond i Trondheimsregionen 2010, sak 

123/10  

 Vedlegg 4: Fylkesutvalgets saksfremlegg/vedtak om fordeling av regionale utviklingsmidler i 2011 

AU 01/11 Referat/protokoll AU-møte 25.11. 2010 og Rådmannsforum 24.01.2011. 

Vedlegg 5: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 25.11.2010 

Vedlegg 6: Referat/protokoll Rådmannsforum 24.01.2011 

Forslag til vedtak:  

Referat/protokoll Arbeidsutvalget 25.11.2010 godkjennes. 

Referat/protokoll Rådmannsforum 24.01.2011 tas til etterretning. 

 

AU 02/11 Vedtektsendringer for Trondheimsregionen  

Sak: Som tatt opp i tidligere må vedtektene endres for å få forankring i kommunelovens bestemmel-

ser om interkommunalt samarbeid §§ 27-28. Dette må fastsettes entydig for å forankre Trond-

heim kommunes vertskapskommunerolle, både for å ha rettsgrunnlag for regnskaps- og rappor-

teringsordning 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 me-

ner at det ikke er nødvendig å definere Trondheimsregionen som eget rettssubjekt. Vedtektene 

er drøftet i rådmannsforum 16.11.2010 og 24.01.2011 og AU 25.11.2011, daglig leder har drøf-

tet nærmere utforming med juridisk kompetanse. De aktuelle vertskapskommunefunksjonene 

blir ikke definert som lovpålagte tjenester. Dermed er det tilstrekkelig å ta utgangspunkt i §27. 

Dette forenkler prosessen gjennom at det da ikke kreves separat behandling i alle kommunesty-

rer av samarbeidsavtale – som kreves dersom det dreier seg om lovpålagte oppgaver etter §28b. 

 Vedtektsendring må behandles i alle kommunestyrene. Jeg mener at det er tilstrekkelig at saken 

tas via AU og sendes direkte til kommunene for behandling, at det ikke er nødvendig å ta det via 

Trondheimsregionen-regionrådet før kommunene behandler det, jf. gjeldende vedtekts § 6. På 

bakgrunn av vedtak i rådmannsforum har daglig leder klargjort felles saksfremlegg til kommu-

nene, vedlagt. 

Vedlegg 7: Utkast, felles saksfremlegg: Endringer i vedtektene for Trondheimsregionen, datert 29.01.2011. 

Vedlegg 8:  Forslag vedtektsendringer datert 29.01.2011. 

 Forslag til vedtak: 

Felles saksfremlegg med forslag til endrede vedtekter (vedlegg 7-8) oversendes kommunen for 

http://multimedia.dn.no/archive/00203/N_rings-NM_2010_med_203943a.pdf
http://multimedia.dn.no/archive/00203/N_rings-NM_2010_med_203943a.pdf
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behandling i kommunestyrene før vedtektsendring legges fram for Trondheimsregionen-

regionrådet. 

 

AU 03/11 Sak om Trondheimsregionen i de gjeldende kommunestyrene 

Sak: Gjeldende vedtekt fastsetter følgende i §3, Forankring:  

”Kommunestyrene behandler en sak om samarbeidet i Trondheimsregionen i slutten av hver 

valgperiode. Saken med vedtak tas opp av nytt kommunestyre i starten av valgperioden. Ut fra 

evaluering av perioden skal saken drøfte hva som er de viktigste aktuelle utfordringene regio-

nen står overfor og hvordan arbeidet skal legges opp for å møte disse.”  

 I 2007 ble det gjennomført en intervjuundersøkelse blant medlemmene i Trondheimsregionen, 

se vedlegg.  Undersøkelsen ga et meget nyttig utgangspunkt for videre utvikling og satsing på 

samarbeid i Trondheimsregionen. Det ble gjennomført en omfattende prosess i etterkant av eva-

lueringen gjennom flere møtebehandlinger, hvor rådmannen i Trondheim på oppdrag la fram 

forslag til endringer i møte 05.12.2008. Saken ble så sendt til alle kommunestyrer med likely-

dende saksfremlegg, kommunene sluttet seg til og Trondheimsregionen vedtok endringene i 

møte 27.02.2009, etterfulgt av vedtektsendringer som ble vedtatt i møte 24.04.2009. 

 Jeg anser at sluttføringen av denne omfattende runden ligger så pass nært tilbake i tid at det ikke 

er grunnlag for å igangsette tilsvarende evaluering nå. Det kan nå utarbeides et grunnlagsmateri-

ale hvor det tas utgangspunkt i evalueringen i 2007 og gjennomgås hvilke endringer som faktisk 

er gjort. Så bør dette ses i sammenheng med framtidsplanene for utviklingen i Trondheimsregi-

onen slik dette framgår gjennom først og fremst utviklingsplanen, næringsplanen og IKAP. 

 Rådmannsforum sluttet seg til en slik framgangsmåte. Jeg tilrår at formen og innholdet i saken 

introduseres i Trondheimsregionens møte (formannskapene inviteres) 04.03.2011, og at konkret 

sak legges fram i Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.04.2010 med behandling i kommu-

nestyrene i mai/juni. 

Vedlegg 9: Notat evaluering 2007 

 Forslag til vedtak: 

Daglig leder forbereder saken i henhold til opplegg i saksframlegget. 

 

AU 04/11 Orientering om andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 04.03.2011 

Sak: Det er kartlagt mulighet for å invitere formannskapene til dette møtet. Alle tilbakemeldinger til-

sier at dette er mulig. Jeg tilrår at det nå fastsettes at møtet blir et ”felles” møte for formannska-

pene. Det er tidligere signalisert i AU at det er ønskelig med et slikt møte tidlig på året for å for-

ankre utviklingsplan og handlingsplan for næringsplanen. Det kan også være aktuelt å ta en sek-

vens om IKAP, på bakgrunn av møtene i rådmannsforum og ordførermøtet.   

 I tillegg ligger det an til flere samferdselssaker som det er nyttig med informasjon til formann-

skapene om: 

- Endelig KVU for logistikknutepunkt forutsettes å foreligge 

- Regional transportplan 

- KVU for E6 nord og sør for Trondheim er under sluttføring som innspill til NTP. 

 Tar gjerne imot innspill i forhold til ”større” saker/tema som egner seg, eventuelt forslag på eks-

tern kjent person med relevant tema. 

Forslag til vedtak: 

Formannskapene inviteres til møtet 04.03.2011. 

 

AU 05/11 Orienteringer: 

- Videreføring av grafisk profil for Trondheimsregionen. 

- Det er foreslått forbedring av internettportalen i et studentprosjekt med to studenter (Pro-

sjekt: Humanister i praksis) som har hospitert i tre uker. 

- Årsmelding for Trondheimsregionen under arbeid, aktuell behandlingsrutine ønskes drøftet. 
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AU 06/11 Eventuelt 

 

Jon Hoem 
Daglig leder Trondheimsregionen  
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NOTAT ETTER MØTE MED REGIONALE SAMARBEIDSORGAN 11.01.2011  

Se alle presentasjonene som ble vist i møtet på www.trondheimsregionen.no . 

PRESENTASJONER  AV REGIONSAMARBEIDENE:  

TRONDHEIMSREGIONEN: 

Orientering ved leder: Terje Granmo - terje.granmo@malvik.kommune.no:  

(presentasjon på www.trondheimsregionen.no) 

 Hensikt å styrke Trondheimsregionen i nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon 

 10 medlemskommuner og STFK 

 Regionråd hvor ordfører, opposisjon og rådmann deltar, AU med fire ordførere 

 Næringsråd og rådmannsforum 

 Sekretariat med daglig leder og tre prosjektmedarbeidere 

 Medlemmer som også er medlem i Orkdalsregionen, Værnesregionen og Fosenregionen 

 Ang. samhandlingsreformen har kommunene delt seg inn annerledes, det er helt greit. 

 Trondheimsregionen inviterer til samhandling/allianser med alle deler av landsdelen 

 Utviklingsplan med fire programområder 

 

SAMARBEIDSKOMITEEN FOR OKDALSREGIONEN 
Orientering ved leder Ivar Syrstad - ivar.syrstad@meldal.kommune.no 

 Lederverv på omgang – 2 år. Møter hver 2. måned, politisk styring 

 Samferdselsprosjekt har vært hovedaktivitet 

 9 kommuner er medlemmer, 13 kommuner deltar i samarbeid om samhandlingsreformen som er 

godt i gang, herunder prosjekt om interkommunale styringsformer 

 4 årsverk i sekretariat/prosjekt 

 

SAMARBEIDSKOMITEEN FOR VÆRNESREGIONEN 
Orientering ved varaordfører Selbu Kolbjørn Uthus og Ola Aursand - kuthus@neanett.no  

 Lederverv på omgang – 2 år. 

 Tjenestesamarbeid om blant annet: Barneverntjenester, skatt, lønn/regnskap, legevakt, innkjøsordning 

 Ikke alle kommunene er med på alt 

 Ny felles nettside er åpnet – ser bra ut. 

 Samhandlingsreformen og DMS er en stor utfordring som vi nå er engasjert i forhold til. 

 Samarbeidet om barnevern framheves som spesielt vellykket og positivt. 

 

FOSEN REGIONRÅD 
Orientering ved daglig leder Vidar Daltvedt - Vidar.Daltveit@fosen.net  

 Etablert i 1989 med 9 kommuner, hele tida med faste stillinger i sekretariat.  

 Nå er det 7 kommuner og 3 ansatte, en kommune i NTFK. 

 Utstrakt tjenestesamarbeid, etablert gode og stabile fagmiljø. 

 Fosen DMS er utviklet fra 2003, steg for steg – er en modell for samhandlingsreformen. 

http://www.trondheimsregionen.no/
mailto:terje.granmo@malvik.kommune.no
http://www.trondheimsregionen.no/
mailto:ivar.syrstad@meldal.kommune.no
mailto:kuthus@neanett.no
mailto:Vidar.Daltveit@fosen.net
jmj
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 Utstrakt samarbeid om samferdsel. Fosenvegene hadde aldri lyktes dersom vi ikke har stått 

sammen. Prosjektet er nå i gang med utbygging. Vi lykkes når vi snakker med en tunge. 

 Vi ser nå mer nyansert på at Rissa og Leksvik også gikk inn i Trondheimsregionen, at det kan gi 

fordeler for ”restfosen”. 

 

INNHERRED SAMKOMMUNE/ INVEST: INNHERREDSPROGRAMMET  

Orientering ved ordfører Levanger/Samkom. Robert Svarva - robert.svarva@levanger.kommune.no 

ordfører Verdal Bjørn Iversen - bjorn.iversen@verdal.kommune.no (presentasjon på 

www.trondheimsregionen.no), ordfører Inderøy Ole Tronstad -ole.tronstad@inderoy.kommune.no.  

 Politisk styring i samkommunen. Har også ført til uformelle samarbeid – blitt bedre og mer raus. 

 Innherredsprogrammet har 5 kommuner som forvalter et regionalt fond: Skogprosjekt med prosjektleder, 

også landbruk og reiseliv samt fokus på næring og å sikre god nok kompetanse. 

 Vi må tenke strategisk sammen om sammenslåing av havneselskapene. Indre Trondheimsfjord havn har 

utviklingspotensial og trenger noen som er profesjonell på sjørelatert utvikling. Trondheim havn får til 

mye, bla på Orkanger. 

 Verdal næringspark er et bra case ang. samhandling, med kobling FoU og fullskala industrimiljø. 

 Krisen med Aker Verdal for 10 år siden ga trykk på utviklingsarbeid og utnytting av FoU. Kommunen som 

tilrettelegger ble viktig. Nå er situasjonen konsolidert med god sysselsetting og investeringer. 

 Vindklyngen viser at regional samhandling er nødvendig.  

 Sammenfatningen er at Innherredsprogrammet ønsker bedre samhandling med Trondheimsregionen.  

 INVEST er et primært et tjenestesamarbeid mellom Verran, Inderøy og Steinkjer. Samarbeidsområder: 

Økonomi, DMS, barnevern og tekniske tjenester. Ingen ansatte og ordførerne er styringsgruppe – 

tiltakene styrer seg selv gjennom  vertskommuner.    

 

BLILYST  

Orientering ved leder konst. leder Thorleif Thorsen - thorleif.thorsen@stfk.no og nytilsatt leder Unni 

Myklevold - unni.myklevoll@stfk.no  (presentasjon på www.trondheimsregionen.no) 

 Er et utviklingsprogram som det deltar nå 6 kommuner, har vært 10. De som vil er med. 

 Finansiere 50/50 mellom fylkeskommunen og kommunene totalt ca 7 mill kr. 

 Tema: Stedsutvikling, kompetanse og næringsutvikling, samarbeid er suksessfaktoren. 

 Omdømmebygging og næringsutvikling er tema som kobler mot Trondheimsregionen. 

 

KYSTEN ER KLAR 
Orientering ved daglig leder Leif Harald Hansen - leif.harald@kystenerklar.no  (presentasjon på 

www.trondheimsregionen.no) 

 Er et utviklingsprogram hvor det deltar 11 kystkommuner i STFK. De som vil er med. 

 SINTEF har hatt prosjektansvar i startperioden, nå egen daglig leder og 3 prosjektmedarbeidere. 

 3 satsingsområder: Omdømmebygging, kompetanse og arealforvaltning, programstyre hvor næringslivet 

deltar. Småkommuneprosjekt, reiseliv 

 Vi har befolkningsvekst med mye innvandring, spesielt til Frøya. Ønsker å få studenter ut i regionen og 

øke studiekompetansen i befolkningen. 

 Skråfotograferer hele kystlinja for å etablere lik plattform for regional kystsoneplan. Blir fotomntasje hvor 

du kan ”fly” over regionen. 

 

mailto:robert.svarva@levanger.kommune.no
mailto:bjorn.iversen@verdal.kommune.no
http://www.trondheimsregionen.no/
mailto:ole.tronstad@inderoy.kommune.no
mailto:thorleif.thorsen@stfk.no
mailto:unni.myklevoll@stfk.no
http://www.trondheimsregionen.no/
mailto:leif.harald@kystenerklar.no
http://www.trondheimsregionen.no/
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FYLKESKOMMUNENE/FYLKESMENNENE: 

Ingvild Kjerkol: NTFK samhandler ganske utstrakt med regionene gjennom at kommunalrådene fordeler 

seg på regionene, og vi utarbeider RUP med betydelig involvering, bla. møter med alle regionrådene. I 

RUP fordeles regionalt næringsfond. 

Olav Huseby: STFK har satset på de regionale programmene. Når departementet åpnet mulighet for 

regionale utviklingsmidler utenfor virkemiddelområdet har vi fordelt midler til Trondheimsregionen. Vi 

ser at Trondheimsregionen nå utvikles i et omfang som kan få positive ringvirkninger for resten av fylket. 

Karen Espelund: Vi konstaterer stor glidende overgang av oppgaver i regionene til utviklingsoppgaver.  

Jørn Arve Flått: Trøndelagsrådets viktigste rolle er å være et forum for dialog, slik kan vi spille sammen 

med regionsamarbeidene. 

Odd Inge Mjøen: Vi ser at det skjer en utvikling av aktiviteten mot utviklingsarbeid, og vi ser forskjeller 

mellom Nord- og Sør-Trøndelag. Samhandlingsreformen styrker samarbeidet og gir utfordringer 

vedrørende politisk styring. Vi jobber sammen med FMNT med veiledere angående dette, og det 

foreligger utkast. Vi vil understøtte regionsamarbeid framover. 

 

PRESENTASJON AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN. 

Prosjektleder Børge Beisvåg (presentasjon på www.trondheimsregionen.no): 

 Hovedhensikt å styrke Trondheimsregionen i internasjonal og nasjonal konkurranse. 

 Suksess at planen ble utarbeidet av Næringsalliansen i en involverende prosess. 

 Ett hovedmål og seks strategiske mål som er vedtatt av kommunene og Trondheimsregionen. 

 Det arbeides med handlingsplan og er etablert et næringsråd som styrer denne. Næringsrådet 

består av nøkkelpersoner innen FoU, næringsliv og offentlig. 

 Det prioriteres fortsatt tett dialog. 

 Vi kan og ønsker å samarbeide om konkrete prosjekt/tiltak med andre aktører, også aktører 

utenfor Trondheimsregionen. 

 

PRESENTASJON AV INTERKOMMUNAL AREALPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN. 

Prosjektleder Oddgeir Myklebust (presentasjon på www.trondheimsregionen.no): 

 Hovedhensikt er næringsareal og felles boligpolitikk, vi er enig om å samarbeide om dette. 

 Vi har fokus på statlige mål: Feks. reduserte klimautslipp og omdisponering av dyrka mark.  

 Planen fastsetter forpliktende retningslinjer for kommunenes videre planlegging i 

kommuneplanene. 

 Det er beregnet koter for boligbygging i alle kommunene, Trondheimsregionen har mye avklart 

boligareal og vi kan derfor prioritere de beste områdene først. 

 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/
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OPPSUMMERENDE DRØFTING: 

Jon Hoem: I prosessene med IKAP og næringsplanen fikk vi spørsmål utenfra om vi ville lukke oss inne i 

Trondheimsregionen. Trondheimsregionens hovedhensikt er positiv utvikling av storbyregionen 

gjennom å utnytte vårt fortrinn. Da verken kan eller vil vi lukke en boble rundt Trondheimsregionen, 

stimulering av samarbeid med FoU har ikke skarp geografiske avgrensing. Vi kan i konkrete prosjekt 

knytte oss opp mot kommuner i andre geografiske områder, en annen mulighet er at andre regioner tar 

utgangspunkt i vår næringsplan og viderefører denne for sin region. Dette ønsker vi drøftings rundt. 

Dette kan være en løpende prosess. Også prinsipper i IKAP har overføringsverdi.  

Morten Wolden: Næringsutvikling er mest aktuelt, også ut fra Trøndelagsmøtet – slikt samarbeid har 

ikke klare geografiske grenser.  Her må vi prøve oss fram, sammen med fylkeskommunene. For 

eksempel er havbruk et felt som strekker seg også til Trondheimsmiljøene i forhold til FoU. Går det 

dårlig med havbruk så går det dårligere for Trondheim.  

Rita Ottervik: Regionsamarbeidene endres gradvis, med mer politisk samarbeid og næringsutvikling. 

Dette krever at vi kjenner hverandre. Hvordan skal vi holde dørene åpne for hverandre? Vi må 

samarbeide tettere når vi har mer politisk fokus, samtidig må vi ha et åpent blikk utover. Den store 

utfordringen er å få næringsaktivitet koblet mot kunnskapsmiljøene i Trondheim. Vi får til dette best i 

regionsamarbeidene gjennom å ha dørene og ørene åpen for hverandre og i ulike prosjekter jobber 

sammen. Vi trenger ikke å etablere en regionrådsorganisasjon, men det er fint at vi kjenner hverandre 

og vi kan ha uformelle kontaktlinjer. Vi vil jo hverandre vel. Begrunnelsen for å oppgradere samarbeidet 

i Trondheimsregionen er at det ikke ble noen regionreform.  

Ivar Syrstad: Vi har overlappende samarbeider og ulike utgangspunkt, både regionprogram og regionråd. 

Er dette effektivt og jobber vi på denne måten nok målrettet?  

Terje Granmo: Kan det være en modell at lederne i regionrådene kan knytte kontakt og identifiserer 

saker som vi kan stå sammen om? Eksempel: Havnesamarbeidet. Det kan inviteres til innspill i forhold til 

et slikt ledersamarbeid. 

Vidar Daltvedt: Er vi rett organisert, har vi for mange møtepunkt? Det burde vel være fylkeskommunen 

som hadde rollen i å samle regionene. 

Bodil Vekseth: Vi bør tenke på næringslivets måte: Hva er de gode prosjektene som vi kan samarbeide 

om. Noen er mer åpenbar, eks vindklybngen i Verdal. Eller jakten på kompetanse. 

Ivar Syrstad: Når vi er så vidløftig organisert som vi faktisk er trenger vi treffpunkt for å være effektiv og 

unngå dobbeltarbeid. Dette kan regionrådene ta selv uten hjelp fra fylkeskommunen. 

Børge Beisvåg: Næringsrådet i Trondheimsregionen er på jakt etter de gode prosjektene. Vindklyngen er 

et godt eksempel, mange aktører i Vindklyngen ligger langt utenfor Verdalsområdet, men Verdal er 

utgangspunktet, og likedan med Leksvik og vann. Ting har sine naturlige sentra, men virker over et stort 

område. 
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Ståle Vaag: Næringsutvikling og boligbygging i sentrumsområdene utfordrer jordvernet, skulle vi sett på 

dette i fellesskap? Agdenes opplever det samme i forhold til 100-meterbeltet. Helsreformen krever 

samordning av IKT, men hjelper det at regionene kommuniserer, når regionene fortsatt ikke 

kommuniserer med hverandre. Dette burde vi se på i fellesskap. 

Odd Inge Mjøen: IKAP er et svar på å bruke arealene rett i forhold til ulik virksomhet. Statlige mål er et 

tema som vi må ha differensiert tilnærming til. Vi oppfordrer til samarbeid rundt arealplanlegging. 

Olav Huseby: Departementet har tatt opp dette med felles IKT. Vi må ikke gå for langt nå uten god 

samhandling med det regionale helseforetaket.  

Robert Svarva: Jordvern er høyt på dagsorden. Det fokuseres ensidig på nedbygging. I NT overoppfyller 

vi halveringskravet. Vi kunne hatt en bytteordning med nydyrking. Vi har for mange møteplasser, vi må 

komme videre på konkrete strategiske saker. Vi kan ha kontaktnett for å ha raushet og backe opp 

hverandre for eksempel for store arrangement. 

Jon Hoem: Er det aktuelt å samarbeide mer i påvirkningsarbeid? Vi kan få større ”trykk” når flere 

stemmer sier det samme. Det er Trøndelagsrådet og fylkeskommunene som har hovedansvaret, men 

regionrådene kan følge opp. 

Terje Granmo: Vi kan finne linker slik at vi kan ta kontakt og eventuelt kan vi finne noen tema som vi kan 

jobbe videre med. 

 

OPPSUMMERING AV DRØFTINGEN: 

 Den store utfordringen er å koble næringsaktivitet med FoU.miljøene. 

 Trondheimsregionen er åpen for samarbeid i med andre regioner i prosjekt i næringsplanen, det 

kan prøves ut former i samarbeid sammen med fylkeskommunene.  

 Vi bør holde ører og dører åpne for hverandre, når vi arbeider politisk, men det trenger ikke å 

innebære en ny organisering. 

 Har vi for mange møtepunkt? Vi har overlappende samarbeider og ulike utgangspunkt, både 

regionprogram og regionråd. Er dette effektivt og jobber vi på denne måten nok målrettet? 

 Regelmessig kontakt mellom ledere kan vurderes. 

 Burde vi sett sammen på jordvernutfordringen? 

 Hvorfor samordne IKT i regionene når regionene likevel ikke kommuniserer seg imellom? 

 

Referent: 

Jon Hoem 



SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
 

SAKSPROTOKOLL 
 
 

Trondheimsregionens utviklingsplan - etablering av regionalt næringsfond 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Nærings- og nyskapingskomitéen 24.11.2010 58/2010 
Fylkestinget 08.12.2010 123/2010 
 
Saksbehandler: Ole Harris Hanssen 
Arkivsak:  200908924 
 
Fylkestinget har behandlet saken i møte  08.12.2010 sak  123/2010 
 
 
Protokoll 
Følgende forslag ble fremmet: 
 

1. SV,SP.DNA v/Solveig Kvidal(DNA): 
 
Nytt punkt 6: 
 
Det forutsettes at bruken av midlene skjer etter en dialog med de kommunale 
næringsetatene/næringsselskapene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
Forslag 1 ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak 
 

1. Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker å ta en aktiv rolle i gjennomføringen av 
utviklingsplan for Trondheimsregionen. Dette ivaretas gjennom politisk deltakelse i 
Trondheimsregionen og administrativ deltakelse (fylkesrådmannen) i Næringsrådet. 

2. Fylkestinget gir sin tilslutning til at Sør-Trøndelag fylkeskommune bidrar til 
etablering av regionalt næringsfond i Trondheimsregionen 

3. For 2010 benyttes tidligere bevilgede beløp (FT-sakene 97 og 100/2009) som følger: 
a) 2,3 mill.kr. tildeles til etablering av regionalt næringsfond for Trondheimsregionen. 
Midlene tildeles med bakgrunn i at 6 av kommunene ligger i sone 1 og 2, og ikke 
tidligere har blitt tildelt næringsfondsmidler.  
b) 0,5 mill.kr bevilges til regionalt næringsfond som tilleggsbevilgning 
c) 0,5 mill.kr. bevilges til gjennomføring av øvrige relevante tiltak i utviklingsplanen 

4. Fylkestinget slutter seg til framlagt forslag til finansieringsmodell 2011 for regionalt 
næringsfond for Trondheimsregionen med følgende tillegg: Det forutsettes at 
kommuner fra Nord-Trøndelag bidrar med midler på lik linje med kommuner i Sør-
Trøndelag og at NTFK bidrar med en forholdsmessig fylkeskommunal andel for de 
nordtrønderske kommunene (evt. kan dette dekkes av de berørte kommuner). 
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5. Framtidig finansiering fra Sør-Trøndelag fylkeskommune forutsettes å bli vurdert i 
forbindelse med den årlige fordelingen av regionale utviklingsmidler. 

6. Det forutsettes at bruken av midlene skjer etter en dialog med de kommunale 
næringsetatene/næringsselskapene. 

 
 



 

 

Saksutredning: Trondheimsregionens utviklingsplan - etablering av regionalt 
næringsfond 
 
 
FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 
 

1. Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker å ta en aktiv rolle i gjennomføringen av 
utviklingsplan for Trondheimsregionen. Dette ivaretas gjennom politisk deltakelse i 
Trondheimsregionen og administrativ deltakelse (fylkesrådmannen) i Næringsrådet. 

2. Fylkestinget gir sin tilslutning til at Sør-Trøndelag fylkeskommune bidrar til 
etablering av regionalt næringsfond i Trondheimsregionen 

3. For 2010 benyttes tidligere bevilgede beløp (FT-sakene 97 og 100/2009) som følger: 
a) 2,3 mill.kr. tildeles til etablering av regionalt næringsfond for Trondheimsregionen. 
Midlene tildeles med bakgrunn i at 6 av kommunene ligger i sone 1 og 2, og ikke 
tidligere har blitt tildelt næringsfondsmidler.  
b) 0,5 mill.kr bevilges til regionalt næringsfond som tilleggsbevilgning 
c) 0,5 mill.kr. bevilges til gjennomføring av øvrige relevante tiltak i utviklingsplanen 

4. Fylkestinget slutter seg til framlagt forslag til finansieringsmodell 2011 for regionalt 
næringsfond for Trondheimsregionen 

5. Framtidig finansiering fra Sør-Trøndelag fylkeskommune forutsettes å bli vurdert i 
forbindelse med den årlige fordelingen av regionale utviklingsmidler 

 
 
 
 
 
VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 
Nummererte vedlegg som følger saken 
-Ingen 
 
Uttrykte vedlegg i saksmappen 
-Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 
-Vedtak i Trondheimsregionen 18.09.2010 m vedlegg (sak TR 27/10) 
 
 
GJELDENDE FORUTSETNINGER 
-FT-sak 97/2009, Trondheimsregionen – utviklingsplan og videre arbeid 
-FT-sak 100/2009, Regionale utviklingsmidler, fordeling 2010 
-FT-sak 32/2010, Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen – fylkeskommunens 
  tilslutning til regional sluttbehandling 
-Vedtatt Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 
-Nærings- og nyskapingskomiteen, sak 44/2010, Trondheimsregionen -etablering av regionalt  
  næringsfond 
-FT-sak 89/2010, Strategiplan 2011-2014 
 
 
BAKGRUNN 
For første gang har kommunene i Trondheimsregionen gått sammen om å utarbeide en 
regional strategisk næringsplan (SNP). Planen ble vedtatt 11.06.2010 av Trondheimsregionen, 
som er et felles samarbeidsorgan for kommunene rundt Trondheim. I tillegg til STFK er flg 
10 kommuner med i samarbeidet: 
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Sør-Trøndelag: Trondheim, Malvik, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre-Gauldal, Rissa 
 
Nord-Trøndelag: Stjørdal, Leksvik 
 
Næringslivet med NiT i spissen, har hatt prosjektledelse og gjennomføringsansvar for SNP, 
gjennom Næringsalliansen (en sammenslutning av næringsforeningene i Tr.heimsregionen). 
 
I sak 13/10 i Trondheimsregionens møte 11.06.2010 ble det fattet flg enstemmige vedtak : 
 
1. Trondheimsregionen anser forslag til strategisk næringsplan for Trondheimsregionen som et viktig 
verktøy for økt verdiskaping og bærekraftig næringsliv. 
2. Overordnet mål, delmål og tilhørende strategier legges til grunn for å konkretisere hand-
lingsplaner og tiltak. Trondheimsregionen understreker at mål og strategier også omfat-ter å utvikle 
og sikre eksisterende næringsliv. 
3. Det ansettes en prosjektdriver i Trondheimsregionen og etableres et næringsråd som beskrevet i 
planforslaget.  
4. I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har relevans til 
næringslivet, skal det redegjøres særskilt for om dette er i tråd med strategisk nærings-plan.  
5. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen ferdigstilles som dokument i samsvar med dette 
vedtaket og momenter som framgår av felles saksframlegg.  
 
STFK har også gitt tilslutning til dette gjennom sitt vedtak i FT-sak 32/2010. 
 
I FT-sak 97/2009 bevilget FT inntil 1 mill kr fra de regionale utv. midlene i 2010 til relevante 
deler av utviklingsprogrammet for Trondheimsregionen. Det ble samtidig vedtatt å komme 
tilbake med en egen sak for å ta stilling til hva som er å anse som relevant samt hvordan 
STFK skal følge opp arbeidet videre. 
 
På samme møte, FT-sak 100/2009, ble fordeling av de regionale utviklingsmidlene for 2010 
behandlet. Gjennom FTs vedtak ble det bevilget 12,7 mill kr til Kommunale næringsfond, 
derav 2,3 mill.kr til oppfølging av strategisk næringsplan i Trondheimsregionen. Det ble 
forutsatt at midlene skal nyttes til samarbeidstiltak og fylkesrådmannen lovte å komme tilbake 
med konkret forslag til tildelingskriterier og praktisk gjennomføring. 
 
Fylkesrådmannen har vurdert det som mest hensiktsmessig å se disse sakene under ett og 
fremmer derfor dette som én sak i forhold til oppfølging av SNP for Trondheimsregionen. 
 
Saken ble opprinnelig fremmet i komite for Næring og nyskaping i møte 07.10.2010, sak 
44/2010, der det ble fattet slikt vedtak: 
”Nærings- og nyskapingskomiteen viser til vedtak i Fylkestingssakene 97/2009 Utviklingsplan 
og videre arbeid og sak 100/2009 Regionale utviklingsmidler –fordeling 2010.  
Nærings- og nyskapingskomiteen ber om en ny sak som omhandler/klarerer de 
spørsmål/vurderinger som er vedtatt.”  
 
Saken er bearbeidet videre etter komiteens behandling 07.10.2010 og fremmes nå for ny 
behandling. Det er også tatt hensyn til bestilling fra Fylkestinget ihht vedtatt forslag som ble 
fremmet under behandling av Strategiplan 2011-2014 den 28.10.2010, sak 89/2010. 
 
 
FAKTISKE OPPLYSNINGER 
Finansiering 
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For 2010 er det i de deltakende 10 kommuners økonomiplaner, vedtatt å avsette en årlig 
finansiering på tilsammen 4,4 mill.kr. til gjennomføring av Utviklingsplan for 
Trondheimsregionen. Kommunenes bidrag er beregnet ut fra 50% flatt bidrag pr kommune og 
50% etter folketall. Trondheim kommune bidrar med 2 mill kr av totalen. Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag har tildelt 0,5 mill.kr. for 2010 og 1 mill.kr for 2011 i skjønnsmidler til 
delfinansiering av tjenestesamarbeid og sekretariatsarbeid. Så langt er det imidlertid ikke 
fremlagt noe vedtatt budsjett som viser hvordan midlene er tenkt benyttet, men for 
programområde SNP er det lagt til grunn en totalramme på 5,6 mill.kr. (inkl midler fra 
STFK).  
 
I forhold til kommunale næringsfond med årlig tildeling fra KRD, så omfattes i denne 
sammenheng Midtre-Gauldal og Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag. I tillegg 
mottar Stjørdal kommune midler fra NTFK. 
 
De øvrige 6 kommunene i Trondheimsregionen har tidligere ikke mottatt midler fra 
fylkeskommunen til kommunale næringsfond. 
 
Utviklingsplan for Trondheimsregionen 
Hensikten med utviklingsplanen er formulert som følger: 
”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.  
Samarbeidet i Trondheimsregionen og Utviklingsplanen er ikke å betrakte som et eget 
geografisk program.  
Utviklingsplanen er delt inn i 5 programområder. Videreføring av SNP er ett av  områdene og 
det mest relevante for STFKs del. De andre områdene som kan være relevante er IKAP 
(interkommunal arealplan) og til en viss grad profilering/informasjonsarbeid/andre 
utviklingstiltak. Det foreslås derfor at STFK i hovedsak konsentrerer sine midler rundt 
oppfølging av SNP gjennom finansiering av samarbeidstiltak. Midlene skal gå til konkrete 
utviklingstiltak og omfatter ikke sekretariatsarbeidet (drift). 
 
I SNP er det fastsatt at det skal etableres en nettverks-organisasjon mellom næringslivet, FoU-
miljøene og kommunene/fylkeskommunen i Trondheimsregionen, også kalt ”triple helix”. 
Dette er nå opprettet i form av et eget næringsråd som skal utarbeide forslag til årlige 
handlingsplaner. Næringsrådet er bemannet fra adm. ledernivå og består av 3 repr fra 
kommune/STFK, 3 fra næringsliv og 3 fra FoU. Fylkesrådmannen er STFKs representant i 
næringsrådet. De politiske styringssignalene vedr føringer, strategier og ressursbruk vil 
næringsrådet få fra Trondheimsregionen. Dette er et samarbeidsorgan for de 10 kommunene 
og fra hver kommune møter ordfører og opposisjonsleder sammen med rådmannen. Fra 
STFKdeltar fylkesutvalgsmedlemmene Karianne Tung og Morten Ellefsen samt 
fylkesrådmann Milian Myraunet. I tillegg er det nå tilsatt en prosjektleder for oppfølging av 
SNP. 
 
 
DRØFTING 
I FT-sak 100/2009 ble det fra potten til kommunale næringsfond, avsatt midler til de seks 
kommunene som ikke tidligere har mottatt midler til kommunalt næringsfond og som inngår i 
Trondheimsregionen: ”I tillegg avsettes den resterende rammen, 2,3 mill kr, til oppfølging av 
næringsutviklingsarbeidet i Trondheimregionen i tråd med vedtatt næringsstrategi for 
kommunene i sone 1; Trondheim, Melhus, Klæbu, Malvik, Skaun og Orkdal (sone 2). Det 
forutsettes at midlene skal nyttes til samarbeidstiltak og fylkesrådmannen vil komme tilbake 
med konkret forslag til tildelingskriterier og praktisk gjennomføring”.  
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3 alternative forslag til gjennomføring ble lagt fram i forannevnte FT-sak. Det ble konkludert 
med at det mest hensiktsmessige var å avsette en egen fellespott i STFK som knyttes til 
oppfølging av næringsstrategien for Trondheimsregionen, og som kommunene kan søke støtte 
fra i forbindelse med gjennomføring av felles utviklingstiltak. Dette forslaget er i ettertid 
vurdert på nytt av fylkesrådmannen som er i tvil om det er hensiktsmessig at fylkeskommunen 
skal forvalte disse midlene. Momenter i denne sammenheng er særlig eierskap, 
saksbehandlerkapasitet i fylkeskommunen, hensiktsmessighet ved en slik modell, samt  
hvordan denne type regionale næringsfond forvaltes andre steder. 
 
En alternativ modell ble presentert i Nærings- og nyskapingskomiteens møte 07.10.2010. På 
bakgrunn av de signaler komiteen ga og vedtaket som ble fattet i saken, anses denne modellen 
som uaktuell. Fylkesrådmannen foreslår derfor en ny modell, som forhåpentligvis vil kunne 
ivareta de synspunkter og kommentarer som ble drøftet ved forrige gangs behandling av 
saken.  
 
For 2010 foreslås det å se bevilgningen på 1 mill kr (FT 97/2009) i sammenheng med 
bevilgningen til regionalt næringsfond på 2,3 mill kr. Det foreslås at det settes krav til 
Trondheimsregionen om å ”matche” fylkeskommunens midler 50/50, slik at kommunenes 
totale bidrag da blir 3,3 mill.kr. Dette er samme prinsipp som er lagt til grunn for finansiering 
av BliLyst og Kysten er Klar. Selv om Trondheimsregionen ikke er et geografisk program og 
dermed ikke direkte sammenlignbart, så vurderes finansieringsmodellen å være fornuftig i 
forhold til regional samhandling og konsentrasjon av midler rettet mot prioriterte 
utviklingstiltak.  
 
På bakgrunn av nødvendig finansiering også til andre utviklingstiltak i den vedtatte 
utviklingsplanen, har Trondheimsregionen gitt uttrykk for at det vil bli vanskelig å klare en 
samfinansiering av 3,3 mill kr kun øremerket programområdet SNP. Det er derfor foreslått at 
halvparten av STFKs bevilgning på 1 mill kr går inn i fondet og at den andre halvparten 
øremerkes til andre utviklingstiltak ihht utviklingsplanen.  
 
STFKs tildeling på 2,3 mill kr til et regionalt næringsfond i Trondheimsregionen er tildelt på 
bakgrunn av at seks av kommunene ikke tidligere har mottatt midler fra KRD/STFK til 
kommunale næringsfond (FT-sak 100/2009). I tråd med det som er anført i forrige avsnitt, 
foreslås det at STFK bidrar med ytterligere kr 500.000,- til det regionale næringsfondet. Dette 
innebærer at samlet støtte som skal samfinansieres av kommunene i Trondheimsregionen vedr 
det regionale næringsfondet (50/50) blir 2,8 mill.kr. for 2010.  
Alle kommunene må bidra i forhold til egenfinansieringen av 2,8 mill kr som skal matche 
STFKs samlede tilskudd.  
 
Forslag til finansiering av regionalt næringsfond 2010 
STFK, tildeling næringsfond (6 kommuner ligger i sone 1 og 2) 2.300’ 
STFK, tilleggsfinansiering 2010 500’ 
Egenfinansiering fra kommunene i Trondheimsregionen 2.800’ 
SUM regionalt næringsfond  5.600’ 
 
Midlene foreslås gitt som tilskudd på lik linje med de øvrige kommunale næringsfond og 
betraktes derfor ikke som fondsmidler i vanlig betydning. Fondet er å anse som en ”fellespott” 
med tilskuddsmidler. Det overlates til Trondheimsregionen å bestemme endelig fordeling når 
det gjelder egenfinansiering fra kommunene. SNP for Trondheimsregionen gjelder for 
perioden 2010-2020 og intensjonen er at det skal være årlige tildelinger fra 
STFK/kommunene til næringsfondet. Det må være årlig resultatvurdering av fondets 
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virksomhet og konkrete beløp vil bli foreslått i sammenheng med den årlige saken der de 
regionale utviklingsmidlene fordeles. 
 
For 2011 og senere foreslås det å fastsette et likt beløp til hver av kommunene som skal 
legges inn i fondet. For de seks sør-trønderske kommunene i sone 1 og 2 foreslås det av 
praktiske årsaker at midlene blir tildelt samlet til regionalt næringsfond også i 2011, og ikke 
til den enkelte kommune. For Rissa og Midtre-Gauldal forutsettes det at midlene dekkes 
gjennom delvis bruk av de midlene som mottas fra STFK til kommunalt næringsfond. Dette 
kan enten gjøres ved at STFK tildeler aktuelt beløp direkte til det regionale næringsfondet og 
at kommunen får overført det resterende, eller at kommunene mottar hele bevilgningen og 
deretter overfører avtalt beløp til regionalt næringsfond. Det må tas stilling til om det skal 
være et krav fra fylkeskommunens side, eller om det skal være frivillig, om kommunene skal 
bidra inn i det regionale fondet med midler fra eget næringsfond. Fylkesrådmannen vil ut fra 
de premissene som er lagt til grunn for samarbeidet om SNP i Trondheimsregionen, anbefale 
at det settes som en forutsetning at kommunene skal bidra gjennom å prioritere bruk av 
kommunale næringsfond til dette formålet. 
 
Det legges stor vekt på at SNP er en omforent felles plan for utvikling av hele 
Trondheimregionen. Når det gjelder de nord-trønderske kommunene Leksvik og Stjørdal så 
vil det være naturlig at disse bidrar med samme beløp som de øvrige. Fylkesrådmannen er 
imidlertid kjent med at disse kommunene fra før også har felles næringsfond med andre 
kommuner. Egenfinansiering fra kommunene i Nord-Trøndelag, evt bruk av kommunale 
næringsfondsmidler og evt også midler fra Nord-Trøndelag fylkeskommune må etter 
fylkesrådmannens vurdering overlates til disse aktørene selv og til Trondheimsregionen. 
Trondheimsregionen har for øvrig en policy på at samarbeidsområdet ikke skal utvides og 
NTFK har i dag en observatørrolle.  
 
For 2011 legges det opp til at kommunene i Trondheimsregionen utenfor sone 1 og 2 (dvs 
Rissa og M-Gauldal), får tildelt et større beløp til kommunale næringsfond enn de ellers ville 
ha fått, forutsatt at de legger deler av dette ( avtalt beløp) inn i det regionale næringsfondet. 
Distriktskommunene vil da fortsatt ha et visst årlig beløp som kan benyttes lokalt ihht 
ordinære retningslinjer. Dette er for øvrig en modell som også kan være aktuell ved evt 
etablering av andre regionale næringsfond i fylket.  
 
Prinsippet om samfinansiering 50/50 foreslås videreført. Dette vil innebære at sum 
næringsfondsmidler (som tildeles fra fylkeskomm.) skal matches med øvrig finansiering fra 
kommunene. 
 
Modellen som foreslås fra 2011 blir som følger: 
 
Finansiering Andel  Kommentar 
Kommunale næringsfond  50% Tildelt fra fylkeskommunen 
Bidrag fra kommunene ihht egen 
fordelingsnøkkel 

50% Finansiering gjennom kommunenes 
ordinære budsjett 

Regionalt næringsfond 
Trondheimsregionen 

100% Sum midler til bruk for gjennomføring 
av tiltak i SNP 

 
Fylkesrådmannen vil komme tilbake med forslag til konkrete beløp i forbindelse med saken 
om fordeling av regionale utviklingsmidler 2011.  
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I forbindelse med tildelingen av midler til kommunale næringsfond til de 8 kommunene i Sør-
Trøndelag, foreslås det å sette forutsetninger om hvilket beløp som skal inngå i regionalt 
næringsfond for Trondheimsregionen. 
 
Kriterier for bruken av midlene  
Midlene må benyttes i tråd med målsettingene i nasjonal næringspolitikk, samt de mål og 
retningslinjer som ligger i felles fylkesplan samt i vedtatt strategiplan for Sør-Trøndelag 
fylkeskommune.  
 
Videre må:  

a) midlene benyttes i hht fondets retningslinjer 
b) prosjektene må være i tråd med SNP for Trondheimsregionen og vedtatt handlingsplan 
c) støtte kun gis til samarbeidsprosjekter mellom flere kommuner  
d) eget rapporteringsopplegg utarbeides  
 

Når det gjelder pkt d så må dette tilfredsstille de nye rapporteringskravene som KRD stiller i 
forhold til bruken av regionale utviklingsmidler og må utarbeides i samråd med STFK. 
 
Mht. organisering og bruk av regionalt næringsfond foreslås følgende: 
 
Forvaltningsansvar:  Trondheimsregionen v/sekretariatet 
 
Vedtekter / retningslinjer: Utarbeide retningslinjer for bruken av midlene. Fastsette 

rapporteringskriterier ihht nye krav fra KRD. Forslag skal 
utarbeides av Trondheimsregionens sekretariat i samarbeid med 
STFK. 

 
 
FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON 
Som en del av utviklingsplan for Trondheimsregionen har kommunene samordnet sitt 
engasjement for næringsutvikling og nyskaping i felles strategisk næringsplan, og det er en 
forventning til at dette vil skape ringvirkninger og komme hele fylket til gode. Samlet 
innebærer forslaget at et relativt stort beløp stilles til disposisjon for oppfølging av SNP og 
disse midlene bør bli et viktig verktøy for å gjennomføre tiltakene i vedtatt næringsplan for 
Trondheimsregionen.  
 



  
 

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
 

SAKSPROTOKOLL 
 
 

Fordeling av regionale utviklingsmidler 2011 
Behandlet av Møtedato Saknr 
Nærings- og nyskapingskomitéen 12.01.2011 6/2011 
Fylkesutvalget 18.01.2011 9/2011 
 
Saksbehandler: Ole Harris Hanssen 
Arkivsak:  201011565 
 
Fylkesutvalget har behandlet saken i møte  18.01.2011 sak  9/2011 
 
 
Protokoll 
 
Følgende froslag ble fremmet: 
 
1. SV, SP og DNA v/ Solveig Kvidal(DNA): 
 
Nærings-og nyskapingskomiteens vedtak i sak 2 fra møtet 12.01.2011 fremmes med følgende 
endringer: 
 
tillegg til pkt 1: 
• Under pkt 7 Attraktivitet, livskvalitet og helse i bygd og by (7.5 Synliggjøre mangfold og 
styrke toleransen) flyttes Aajege fra kolonne C til B. 
 
Endring pkt 3: 
Febr/mars endres til mars/april 
 
Tilknytning til saken: 
Fylkesutvalget ber om en orientering om hvordan Fylkestingets vedtak vedrørende Aajege er 
behandlet. 
 
Votering: 
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag 1 ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
 
1. Nærings- og nyskapingskomiteen anbefaler Fylkesutvalget å vedta følgende rammer for 
fordeling av de Regionale utviklingsmidlene i 2011: 

 
(tall i tusen kr) 
Innsatsområder   Øk. ramme 
    
R. Regionale program 12 990 000 
1. Klima som utfordring og mulighet 1 000 000 
2. Energiproduksjon 1 500 000 
3. Arbeidskraft 1 000 000 
4. Fou 17 058 000 
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     -inkl. internasjonal strategi              2 788 000   
5. Bruk av naturressurser 6 500 000 
     -inkl. marin strategiplan                    2 800 000   
     -inkl. landbruks-/matstrategi            1 980.000   
6. Kommunikasjoner 1 600 000 
7. Attraktivitet i bygd og by 16 500 000 
     -inkl. reiselivsstrategi                      7 843 000   
     -inkl. kulturnæringsstrategi             1 760 000   
     -inkl. filmsatsing                              2 667 000   
     -inkl. pilegrimsatsing                       1 610 000   
8. Dir. bedriftsrettede tiltak via Innovasjon Norge 36 600 000 
9. Kommunale næringsfond 16 100 000 
10. Adm. 700 000 
11. Avsetning til konkurransepott, pilot 1 000 000 
Sum           112 548 000  
 
Økningen i 9. Kommunale næringsfond går til økning Sone -3 kommuner (Ørland, Selbu) til 
475’ pr kommune. 
 
Fordeling jfr kolonne A og B i vedlegg 1A og 1B vedtas med følgende endringer: 

• 9.   Kommunale næringsfond økes til    16 100 000 
10. Adm. støtte forvaltning av virkemidler reduseres til       700 000 

• Under pkt 1 Klima som utfordring og mulighet 
Endres pkt 1.3 oppfølging av klima- og energiplan  fra 100.000 til 200.000, kol B. 
Disponibelt beløp endres fra 440.000 til 340.000. 

• Under pkt 7 Attraktivitet, livskvalitet og helse i bygd og by (7.5 Synliggjøre mangfold 
og styrke toleransen) flyttes Aajege fra kolonne C til B. 

 
2. Det settes av inntil 1 mill.kr. til en pilot med konkurransepott innenfor en av de politisk 
vedtatte strategiene. Fylkesrådmannen bes fremme egen sak til Nærings- og 
nyskapingskomiteen om retningslinjer og rammeverk for piloten før gjennomføring. 
 
3. Det legges fram en sak i NN-komite/Fylkesting i mars/april som drøfter forvaltningen av 
næringsrettede midler til regional utvikling (”RDA-midler”). Kommunenes erfaringer med 
nåværende ordning må framgå av saken. 
 
4. STFK ønsker å stimulere til etablering av regionale næringsfond og bevilger egne midler til 
formålet for 2011. Det forutsettes at fylkesrådmannen kommer tilbake med egen sak 
vedrørende bruken av midlene i løpet av høsten 2011.  
 
5. IKT-programmet videreføres i 2011 med innsatsområder som tidligere vedtatt. 
 
6. Midler på restrammen (c-kolonnen i vedlegg 1a) disponeres i henhold til gjeldende 
delegasjonsfullmakter. Det forutsettes at Nærings- og nyskapingskomiteen involveres aktivt i 
dette arbeidet. 
 
7. Omfordeling mellom innsatsområdene kan skje i Fylkesutvalget etter innspill fra Nærings- 
og nyskapingskomiteen.  
 
8. Utkast til Regionalt utviklingsprogram (RUP) 2011 vedtas og legges til grunn for en 
bredere prosess som i løpet av 2011 skal gi grunnlag for et omforent program for 2012. 
 



 
 

 3

 
Fylkeskommunen viser til det åpenbare behovet for øke satsing for å øke rekrutteringen innen 
fiskerinæringen. 
Fylkeskommunen bes tatt initiativ for å igangsette tiltak for en bedring på dette området. 
 
Tilknytning til saken: 
Fylkesutvalget ber om en orientering om hvordan Fylkestingets vedtak vedrørende Aajege er 
behandlet. 
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 25.11.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12623-10 Dato: 29. november 2010  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1000-1200 

Til Stede: Terje Bremset Granmo, Rita Ottervik, Gunnar Hoff Lysholm 

Forfall Jon P Husby 

Referent: Jon Hoem 

 

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

Leder Terje Granmo hadde forfall, nestleder Rita Ottervik ledet møtet. 

AU 43/10 Referat/protokoll AU-møte 18.10.2010 og Rådmannsforum 16.11.2010. 

Vedlegg 1: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 18.10.2010 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Rådmannsforum 16.11.2010 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 18.10.2010 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 16.11.2010 tas til etterretning. 

 

AU 44/10 Møteplan 2011 

Fra møtet: - AU anser perioden etter sommeren og fram til valget som uaktuell for møter. Møtet etter 
valget bør komme etter konstituering. 

- Daglig leder pekte på at det i vedtektene er fastsatt at det skal fremmes en sak om samar-
beidet i Trondheimsregionen i de respektive kommunetyrer/bystyret i slutten av valgperio-
den som tas opp igjen av nytt kommunestyre/bystyre. AU ønsket at saken går i sittende 
Trondheimsregion RR i junimøtet. 

- Første AU-møte etter sommeren flyttes til 13. oktober, med dagens AU. 
- Høstmøtet i Trondheimsregionen RR flyttes til 28. oktober, hvor det velges nytt AU.  

Vedtak: Møtetidspunkter for AU og Trondheimsregionen gis tilslutning med følgende endring: 

 AU møte i september flyttes til 13. oktober med dagens AU. Trondheimsregionens møte i 
september flyttes til 28. oktober. 

 

AU 45/10 Utviklingsplan 2011-15 

Fra møtet - Daglig leder orienterte om arbeidet med utviklingsplanen i arbeidsgruppa, rådmannsforum 
og næringsrådet. I næringsrådet ble det drøfting om de bindingene som forslaget anviste i 
forhold til bruk av midler fra ”næringsfondet” til de to programområdene IKAP og Profile-
ring. Det er videre vesentlig å få fram at det ikke er snakk om ”næringsfond”, men en bud-
sjettramme for gjennomføring av strategiene i næringsplanen. Daglig leder foreslår at utvik-
lingsplanen bør forenkles, også i forhold til at en synliggjøring av personalutgifter for pro-
sjektmedarbeidere lett kan misoppfattes som byråkratisering. Det ble omdelt et endret for-
slag til utviklingsplan, datert 25.11.2010. Tabellen med omfordelinger mellom programom-
rådene og fordeling av personalkostnader er tatt ut. Det er tatt inn en redegjørelse i forhold 

http://www.trondheimsregionen.no/
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til ”næringsfondet” hvor mulige overføringer ut fra næringsplanens strategier beskrives, vi-
dere at ”næringsfondet” omtales som ”budsjett næringsutvikling”.  

- AU sluttet seg til det justerte utviklingsprogrammet. 
- AU tar sikte på sluttbehandling av utviklingsplanen i Trondheimsregionens møte 

10.12.2010. Kommunestyre-/bystyrerepresentanter orienteres gjennom nyhetsbrev. 

AUs tilrådning til vedtak i Trondheimsregionen: 
Trondheimsregionen slutter seg til forslag til utviklingsplan. Legges fram for Trondheimsre-
gionen RR 10.12.2010. 

 Det sendes ut nyhetsbrev til kommunestyre/bystyre/fylkesting om forslag til utviklingspla-
nen før 01. desember. 

 

AU 46/10 Opplegg for evaluering av IKAP ½ år etter vedtak. 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at det i henhold til rådmannsforums opplegg er utsendt evalue-
ringsskjema til kommunene og at det tas sikte på at sekretariatet gir en samlet gjennom-
gang av kommunenes svar. Enkeltkommuner kan gi utfyllende informasjon. 

- AU sluttet seg til at det gis en samlet presentasjon.  

Vedtak:  Evaluering gjennomføres i Trondheimsregionens møte 10.12.2010. 

 

AU 47/10 Vedtektsendringer  

Fra møtet: - Daglig leder har drøftet vedtektsforslag med ulik ekspertise, og det er noe motstridende 
signaler om korrekt henvisning til kommuneloven. Det er behov for å kvalitetssikre dette 
videre med jurister. Vedtektsendring må behandles i alle kommunestyrene/bystyret/fyl-
kestinget.  

- AU ønsker at det velges enkleste forsvarlige løsning. Det er ikke hast – unødvendig å forsere 
dette til kommende møte i Trondheimsregionen. 

Vedtak: Saken utsettes for videre avklaring. 

 

AU 48/10 Samling for regionsamarbeidene i Trøndelag – forholdet til Trøndelagsmøtet 

Fra møtet: - Trøndelagsrådet sikter mot at FoU-perspektivet blir belyst på et relativt overordnet plan, 
det blir i utgangspunktet en for stor og overordnet ramme i forhold til det opplegget som er 
tenkt for Trondheimsregionen med dialog mellom regionsamarbeid i Trøndelag.  

- AU kan tenke seg at det gjennomføres en halvdagssamling i etterkant av Trøndelagsmøtet, 
da er de aktuelle deltakere allerede til stede og vi kan følge opp også innspillene fra Trønde-
lagsmøtet. 

Vedtak: Daglig leder følger opp å vurdere en samling for regionsamarbeid i Trøndelag som oppføl-
ging av Trøndelagsmøtet 11. januar 2011. Tidligere opplegg 21. januar utgår. 

 

AU 49/10 Orienteringssaker: 

 Innspill til Handlingsplan 2011 for næringsplanen i rådmannsforum og næringsrådet  
- Daglig leder orienterte om arbeidet. Det er mange spennende innspill som nå vurderes vi-

dere. 
- Det siktes mot at handlingsplan legges fram i Trondheimsregionen i februarmøtet. 
- AU påpekte at det må vektlegges prosjekt/aktivitet som ivaretar at alle kommunene invol-

veres. 
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Opplegg for informasjon i møte 10.12.2010 om arbeidet med Samhandlingsreformen 
- Det er avklart i rådmannsforum at hver samarbeidskonstellasjon presenterer kort hvordan 

utredningsarbeidet er lagt opp og hva som er sentrale tema. Rådmenn i de aktuelle samar-
beidsområdene avklarer hvem som presenterer.  

- Hensikten er kunnskapsformidling mellom de ulike regionale utredningene. 
- Gunnar Lysholm framhevet at Orkdalsregionen er godt i gang med to ansatte. Samarbeids-

området utgjør 13 kommuner med til sammen 50.000 innbyggere. 
- Rita Ottervik tok opp at det nå gis uttalelser fra kommunene vedrørende høringsgrunnlag 

for nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-15. Kommunene bør ha kontakt i forhold til at en 
er samstemt i innfallsvinkler og signaler. Sekretariatet bes skjekke ut status angående dette. 

 

AU 50/10 Orientering om andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 10.12.2010 

Fra møtet: - Daglig leder gikk gjennom tidsplan og aktuelle tema. Det prioriteres å ha tilstrekkelig tid i 
forhold til de ”store temaene” angående høyhastighetstog og godsterminal/havn. 

- Dette innebærer at det blir krevende å få inn regional kollektivtrafikk, regional transport-
plan og fylkesplan. 

- AU sluttet seg til de temaene som er prioritert og ønsker i tillegg at regional kollektivtrafikk 
tas i dette møtet. Det kan om nødvendig gjennomføres ved å starte 0830. 

- Dersom det ikke er avgjørende for framdriften, kan regional transportplan utsettes til feb-
ruarmøtet. 

- AU sluttet seg til at det gis enkel gave til eksterne foredragsholdere.  

Vedtak:  Møte 10.12.2010 gjennomføres i samsvar med AUs drøfting. 

 

AU 51/10 Eventuelt 

Sak: Næringsforeningens annonser: 
- Gunnar Lysholm tok opp at det er sterke reaksjoner på annonsene som Næringsforeningen i 

Trondheim nå har trykt i Adresseavisen. Han pekte spesielt på at nabokommunene reagerer 
på formuleringen om at Trondheim kommune må finne 2.000 dekar næringsareal i egen 
kommune før de henviser til areal i nabokommunene. Dette er stikk i strid med det samar-
beidet som er gjennomført i IKAP. 

Vedtak: AU ber om at sekretariatet utformer et utkast til avisinnlegg som tar opp de regionale reak-
sjoner og effekter av annonsene. Slikt utkast legges fram for Trondheimsregionen i møtet 
10.12.2010. 

 
Sak: Fylkeskommunenes behandling av sak om Trondheimsregionens utviklingsplan 

- Daglig leder orienterte om behandlingen i nærings- og nyskapingskomiteen hvor det er tatt 
inn et tillegg i vedtaket vedrørende kommunene i Nord-Trøndelag hvor det forutsettes at 
kommunene i NTFK bidrar med forholdsvis fylkeskommunal andel for de nordtrønderske 
kommunene. Dette vil kunne gi implikasjoner i forhold til STFKs bidrag og i forhold til egen-
andelene fra kommunene. 

- Forslaget fra STFK forutsetter at støtte bare kan gis til samarbeidsprosjekt mellom flere 
kommuner. Videre er det foreslått at STFKs tilskudd til de seks kommunene i fylket som ikke 
har eget næringsfond tildeles samlet som regionalt næringsfond og at de to kommunene 
som har næringsfond får økt tildeling forutsatt at et avtalt beløp legges inn i næringsfondet. 

Vedtak: AU støtter at det settes trykk på at NTFK, på vegne av de nordtrønderske medlemskommu-
nene, bør bidra med ressurser til realisering av strategisk næringsplan for Trondheimsregio-
nen.  
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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 24.01.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-2 Dato 28.01.2011  
 

Sted: Fylkeshuset, møterom Kvarts 

Tidsrom: 1600-1800 

Til stede: Kjell Fosse, Elin Rognes Solbu, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard, Ove Snuruås, Bodil 
Alsvik, Oddbjørn Ressem, Erlend Myking, Sigmund Knutsen, Børge Beisvåg, Oddgeir Myklebust, 
Jon Hoem 

Forfall: Kristian Rolstad, Kathrine Lereggen, Milian Myraunet 

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem  
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til mø-
tet, klikk her. 

Nestleder Elin Rognes Solbu ledet møtet i leders fravær. Ingen merknader til innkalling og saksliste. Sak 09/11 
ble behandlet først. 

 

RF 01/11 Referat fra møte 16.11.2010 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 
 

RF 02/11 Vedtektsendringer 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om gjennomgang av vedtektene med juridisk ekspertise, det er 
konkludert med at §27 er korrekt forankring ut fra at vertskommunefunksjonene ikke er 
lovpålagte oppgaver. For øvrig vises til gjennomgang i siste møte. 

- Rådmannsforum ønsket at det utarbeides et felles saksfremlegg. 

Vedtak: Rådmannsforum slutter seg til endringene i vedtekten slik de framgår av vedlegg 5.  

 Det utarbeides felles saksfremlegg som AU oversender kommunene for behandling i kom-
munestyrene før saken legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet. 

 

RF 03/11 Orientering om handlingsplan 2011 SNP 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at STFK har lagt til grunn at det utarbeides retningslinjer for bru-
ken av ”budsjett næringsutvikling”. Det er også tatt inn som vedtak at det forutsettes at 
bruken av midlene skjer etter en dialog med de kommunale næringsetatene/nærings-
selskapene. Total bevilgning fra STFK i 2011 er 2,4 mill kr, i sum 0,9 mill kr mindre enn i 
2010.  

- Det ble opplyst at Rita Ottervik har tatt opp finansiering fra NTFK med kommunalråd i NTFK 
Ingvild Kjerkol. Foreløpig signal er at NTFK vil kunne støtte enkelttiltak/prosjekt der Stjørdal 
og Leksvik er involvert. Vi kan ev identifisere slike prosjekt for å følge opp dette. 

- Liste over prinsipper for arbeid med tiltak i SNP (ettersendt vedlegg) ble gjennomgått 
punktvis, to kommentarer: 
o 3. pkt ”regional betydning” bør defineres tydelig 
o Nest siste pkt: Kan forsterkes: Skal isteden for bør.  

- Tiltakslisten (ettersendt vedlagg) ble gjennomgått av Børge Beisvåg. Forslaget er basert på 
innspill gjennom en omfattende møteserie med partene, listen er ikke prioritert. Til næ-
ringsrådet vil det også bli med prosjektforslag om bruk av forskningsmidler – hva bidrar til 

http://www.trondheimsregionen.no/
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at en kommune blir en suksess mht næringsetablering? Her vil SINTEF komme med eksemp-
ler. 

- Det blir viktig å synliggjøre/dokumentere det kommunene oppnår gjennom næringssamar-
beidet, både kortsiktig og gjennom å fastholde langsiktige satsinger. 

- Signalprosjekt som Innovasjonssenter på Hesthagen og Ocean space center bør vurderes, 
sett i forhold til andres engsjement. 

- Rådmannsforum ga tilslutning til tiltakslisten og framhever prosjektene med studenter og 
forskere ut i kommuner/bedrift som aktuelle for høy prioriteritet. 

- Bør vi kunne forvente at næringslivet og FoU deltar med midler/finansiering? Det ville bi-
dratt til sterkere forpliktelser.  

- Rapportering om bruk/disponering av midlene bør bli fast innslag på Trondheimsregionen-
regionrådets møter. 

Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering 

 

RF 04/11 FoU-kontaktene i kommunene – videreføring SNP 

Fra møtet: - Oppnevningen er gjennomført etter initiativ fra næringsrådet. Foreløpig er det ikke avklart 
tilsvarende kontaktpersoner i FoU-miljøene. Hensikten er at FoU-miljøene skal komme tet-
tere på bedriftene i kommunene, at bedriftene skal komme bedre i kontakt med FoU-
miljøene og at trepartssamarbeid offentlig-næringsliv-FoU skal avspeiles i hver enkelt 
kommune. Rådmannsforum har fastsatt at FoU-kontaktene er kommunenes kontaktledd 
mot prosjektleder for næringsplanen. 

- Flere kommuner signaliserer at de oppnevnte FoU-kontaktene er usikre på rollen de skal 
ha. I praksis vil rollen som FoU-kontakt og rollen som næringsrådgiver være sammenfallen-
de i de fleste kommunene. Det signaliseres også at det blir mange ulike kontaktfora. 

- Det blir en drøfting i næringsrådet 26.01. om dette, med utgangspunkt i SINTEFs erfaringer i 
andre regioner. 

- Det bør opprettes kjøreregler/mandat som klargjør rollen etter møtet i Næringsrådet 
26.1.11.  

Vedtak: Det utarbeides mandat for FoU-kontaktene ut fra denne drøftingen og næringsrådets vurde-
ringer. 

 

RF 05/11 Næringsplanens vedtak pkt 4 angående særskilt redegjørelse om næringsmessige 

konsekvenser i relevante saker for politisk behandling 

Fra møtet - Dette er et konkret vedtak, og det forutsettes at alle kommunene kvitterer ut dette. 
- Ingen av kommunene har igangsatt faste rutiner i forhold til dette vedtaket. I flere av kom-

munene viser kommuneplanene til næringsplanen – og dette er relativt oversiktlig.  
- I tillegg vil reguleringsplaner og andre planer være relevante for næringslivet.  Det er behov 

for en avklaring av saker som vedtaket angår. 
- Behovet for kjøreregler for hvordan dette håndteres er størst i Trondheim, hvor saksmeng-

den er svært stor. Trondheim lager et svar til egne politikere, som kan være et utgangs-
punkt for de øvrige kommunene. 

Vedtak: Opplegg for Trondheim kommune legges fram for rådmannsforum til oppfølging i de andre 
kommunene i neste møte. 

 

RF 06/11 Borgerundersøkelsen 

Fra møtet - Sentio har utsatt ferdigstilling av samlerapport for Trondheimsregionen til etter at det er 
avklart om flere kommuner vil melde seg på i denne omgangen. Stjørdal, Malvik, Trond-
heim og Melhus deltar så langt i undersøkelsen.  
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- Stjørdal orienterte om at kommunen har lagt fram resultatene i kommunestyret. Rapporten 
ble drøftet i grupper som presenterte i plenum. Dette var vellykket og skapte interessante 
og nyttige diskusjoner. 

- Melhus har vurdert undersøkelsen som nyttig og en naturlig oppfølging av tidligere opini-
onsundersøkelser. Vi ser at denne undersøkelsen vil gi tydeligere indikasjoner på hva vi kan 
faktisk kan gjøre noe med. 

- Rådmannsforum var enig om at eventuelle kommuner som ønsker å slutte seg til må avgjø-
re dette meget fort, slik at analysene ferdigstilles.  

Vedtak: Kommunene får frist til onsdag 26.01 å melde deltakelse, da bestilles sluttføring av de kom-
munene som deltar. 

 

RF 07/11 Sak om Trondheimsregionen i de gjeldende kommunestyrene 

Fra møtet: - Daglig leder anbefalte at det tas utgangspunkt i evalueringen i 2007 og gjennomgås hvilke 
endringer og tiltak som faktisk er gjort. Så kan dette ses i sammenheng med framtidsplane-
ne for videre utvikling i Trondheimsregionen slik dette framgår gjennom først og fremst ut-
viklingsplanen, næringsplanen og IKAP. Det tas sikte på at saken kommer i Trondheimsregi-
onen-regionrådets møte 15.04.2010 med behandling i kommunestyrene i mai/juni. 

Vedtak: Rådmannsforum slutter seg til beskrevet opplegg og at det utarbeides et felles saksfremlegg 
for kommunestyrenes behandling 

 

RF 08/11 IKAP – løpende forankring 

Fra møtet: - Enighet om at det er viktig å sikre at IKAP følges opp i alle kommunene, slik at kommunene i 
sine planer ikke fatter vedtak i strid med forpliktelsene i IKAP.  

- Det ble presisert at IKAP er kommunenes egen plan, gjennom at hvert kommunestyre selv 
har vedtatt retningslinjene som forpliktende for kommunens arealplanlegging. 

- Daglig leder tok opp at det er lite ønskelig praksis at Trondheimsregionen skal være uttale-
organ i forhold til kommunenes kommuneplaner, det må isteden holdes en løpende dialog 
med kommunene som ivaretar at IKAPs intensjoner tydeliggjøres både i oppstart og i løpet 
av prosessen, initiativ til dette er primært kommunenes ansvar.  Rådmannsforum var enig i 
at Trondheimsregionen ikke skal være uttaleorgan. 

- Flere ga uttrykk for at deres planarbeid ikke avvek i vesentlig grad fra retningslinjene i IKAP: 
IKAP følges tettere opp i administrasjonen enn noen annen overordnet plan tidligere, også 
når IKAP ”utfordrer” den enkelte kommune. Politiske forslag styrer en ikke over. 

- Det ble også pekt på at overordnede sektormyndigheter signaliserer at IKAP legges til 
grunn. Regionale myndigheter har en viktig rolle når det gjelder forankring av IKAP i kom-
munene. 

- Klæbu uttrykte at en økning i boligtallet fra 50 til 60 ikke kan være et avgjørende avvik. 
- Daglig leder orientert om prosessen med regionalt næringsareal på Sveberg (Malvik hadde 

forfall). Malvik kommune forbereder i 2. gangs utlegging av arealdelen å avgrense bygge-
areal på ca 1000 daa, dette er i samsvar med retningslinjen i IKAP. Offentlig styring av bruk 
av arealene er en utfordring framover. 

- Det var tilslutning til at felles møter med kommuneplanleggerne om IKAP vil være viktig. 
Det avholdes møte med alle ordførerne 03.02.2011, hvor IKAP er et tema.  

Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering 

 

RF 09/11 Interkommunalt arbeidsmiljøsamarbeid i Trondheimsregionen (IKAST) - viderefø-

ring 

Fra møtet: Orientering: dagens leder av etablert forum for erfarings- og kompetanseutvikling innenfor 
HMS-området: Turid Aas orienterte: 
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- Deltakelse og innkomne forslag tyder på svakt engasjement i nettverket. Om nettverket skal 
videreføres trenger nettverket tydeligere styringssignaler. 

- Trondheim og Stjørdal signaliserer at de har beskjedent utbytte av nettverket, de andre 
kommunene har bla. hatt utbytte av kompetansen i Trondheim. 

 Drøfting:  
- Mye har skjedd siden oppstart i 2004, det ble ikke noe av det interkommunale samarbeidet 

om bedriftshelsetjeneste. 
- Det er mange fagnettverk i aktivitet, her kan det rasjonaliseres.  
- Prinsipielt: Skal fagnettverk være i regi av Trondheimsregionen? Vedtektene muliggjør at 

slikt samarbeid kan være del av Trondheimsregionen.  
- Alternativ mulighet er å reetablere nettverket slik at det omfatter de kommunene som øns-

ker å delta. Dette kan både skje innenfor eller utenfor rammen av Trondheimsregionen. 
- Flere ønsket å drøfte dette med sine medarbeidere.  

Vedtak:  Kommune vurderer behovet for videre deltakelse i IKAST-nettverket og melder tilbake til 
daglig leder før saken tas opp til realitetsbehandling i neste møte i rådmannsforum. 

 

RF 10/11 Orientering om andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 04.03.2011 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om opplegg for neste møte med invitasjon av formannskapene.  
Næringsplanen er et sentralt tema, ellers er det flere samferdselssaker: KVU logistikknute-
punkt foreligger, KVU E6- sør og E6 nord vil ikke være sluttført, men orientering/innspill er 
likevel aktuelt. Tenk gjerne gjennom eventuelle ”eksterne” kapasiteter med interessant 
budskap. 

- Tre-partsamarbeidet i næringsplanen kan utdypes. 
- Petter Stordalen om vegen fra City Syd til i dag? 
- Aktuelt å invitere eksterne til synspunkt om IKAP, for eksempel sektormyndigheter? 
- Hvordan involvere politikerne mer i drøftinger/innlegg? 
- Ytterligere forslag om saker kan meldes daglig leder så snart som mulig. 

Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering 

 

RF 11/11 Orienteringer: 

Fra møtet: - Enighet om at annonsebilag i svenske Teknisk ukeblad i mars/april ikke er aktuelt. 
- Årsmelding for Trondheimsregionen bør gjøres kortfattet, gjerne som trykksak. Ulike syns-

punkt på behandling i kommunestyrene. Sees i sammenheng med sak om Trondheimsregi-
onen, jf sak RF 07/11. 

  

RF 11/11 Eventuelt 

- Sekretariatet sender ut 100 stk av hefte næringsplanen til kommunene for fordeling til poli-
tikere, administrasjon og eget næringsliv.  Ønskes flere er det bare å melde fra. 
 



Felles saksfremlegg til kommunene – utkast datert 29.01.2011 

ENDRINGER I VEDTEKTENE FOR TRONDHEIMSREGIONEN. 

 

Innstilling til vedtak: 

………. kommune slutter seg til endret vedtekt for Trondheimsregionen, endringsforslag 

datert 28.01.2011. 

 

Saksopplysninger: 

Det er behov for endringer i vedtektene for samarbeidet i Trondheimsregionen. Formelt 

gjennomføres dette gjennom at hver kommune slutter seg til vedtektsforslaget, som vedtas 

endelig i Trondheimsregionen-regionrådet. Det er tre forhold som gjør det påkrevet at 

vedtekt for Trondheimsregionen endres/suppleres: 

 Det har de siste årene skjedd en styrking av aktiviteten i Trondheimsregionen 

gjennom å tilrettelegge ressurser til virksomheten med kommunale tilskudd, 

regionale utviklingsmidler/næringsfond fra fylkeskommunen og skjønnsmidler fra 

fylkesmannen. Forsvarlig forvaltning av midlene krever formalisering av samarbeidet 

i henhold til kommunelovens bestemmelser om interkommunalt samarbeid, spesielt 

for å ivareta ansvar for budsjett, regnskap, og rapportering/revisjon.  

 Gjennom opprettelse av stilling som daglig leder i 2010 ble det iverksatt endringer i 

ansvar for saksbehandlingen ved at daglig leder fikk ansvaret for framlegging av saker 

og vedtaksforslag til rådmannsforum og arbeidsutvalg/Trondheimsregionen-

regionrådet. I gjeldende vedtekt og tidligere praksis var dette uavklart, ved at ansvar 

for sekretariat og rådmannsforumet var ulikt. Sekretariatet i samarbeid med politisk 

leder forberedte saker for Trondheimsregionen, mens rådmannen i Trondheim 

kommune i praksis var ansvarlig for rådmannsforumet. 

 Trondheimsregionen har gjennom konkrete vedtak endret praksis og lagt til grunn at 

kommuner ikke kan delta som observatør. I dag har Nord-Trøndelag 

fylkeskommunen, fylkesmannen i Sør Trøndelag samt representant fra næringslivet 

og fra FoU-institusjonene observatører. I tillegg innkalles også observatører i forhold 

til konkrete saker. 

Det ansvar som nå fastsettes for vertskommunen er ikke ”lovpålagte oppgaver” eller 

oppgaver av ”prinsipiell betydning” – som er kriterier for å benytte §28 i kommuneloven – 

derfor er det mest hensiktsmessig å fastsette samarbeidet i henhold til § 27. §27 angir i fem 

punkter hva vedtekten skal inneholde, disse er ivaretatt i forslaget. Det er lagt til grunn at 

ordførerne gjennom sin stemmerett i Trondheimsregionen-regionrådet utgjør styret for samarbeidet, 

videre er det tatt inn at Trondheimsregionen ikke har myndighet til å pådra kommunene økonomiske 

forpliktelser ut over avtalt kontingent. 
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Foreliggende forslag bygger på gjennomgang i rådmannsforumet og avklaringer med juridisk 

ekspertise og fylkesmannen. Vedtekten er justert språklig og i forhold til begrepsbruk. Det er 

endret struktur med ny inndeling i paragrafer/overskrifter tilpasset kommuneloven. 

Konkrete innholdsmessige endringer er angitt med kursiv i vedlagt endringsforslag. 

 

Vurdering: 

Når Trondheimsregionen nå forvalter betydelige ressurser og har egne ansatte, er det helt 

påkrevet med forsvarlig håndtering og ansvarsforhold i forhold til dette. Rådmannen anser 

det som en god løsning at det fastsettes at Trondheim kommune tar 

vertskapskommuneansvar for budsjett, regnskap og rapportering/revisjon samt 

personalansvar for ansatte. Det er også gjort en vurdering av om Trondheimsregionen bør 

være selvstendig rettssubjekt. I samarbeidet har det vært en klar intensjon at 

Trondheimsregionen skal forankres tett mot kommunenes politiske og administrative 

ledelse, og ikke utvikles som ”selskap”. Dette underbygger at en nå fastsetter samarbeidet i 

henhold til kommunelovens §27, med avklart ansvar for vertskommunen og med ordførerne 

som styre for virksomheten gjennom sin stemmerett i Trondheimsregionen-regionrådet. 

Det er på denne bakgrunn vesentlig at samarbeidet er selvstendig gjennom at 

vertskommunen ikke har særskilt styrings- eller instruksjonsmyndighet i forhold til 

samarbeidet.  Derfor er det prinsipielt korrekt at daglig leder nå formaliseres som 

administrativt ansvarlig for Trondheimsregionens virksomhet, med fastsatt ansvar for 

saksframlegg og vedtaksforslag. Gjennom dette klargjøres det at vertskommunens ansvar og 

myndighet er begrenset til kontorhold, ansettelses-, lønns- og personalansvar for ansatte 

samt ivaretakelse av regnskap og revisjon. Det vil fortsatt være aktuelt at 

Trondheimsregionen benytter ansatte i alle kommunene gjennom frikjøpsordninger eller 

hospitering. 

§6 i forslaget, som angir området Trondheimsregionens virksomhet, er uendret fra gjeldende 

vedtekt. Dette innebærer en klar vektlegging av samfunnsutviklingsperspektivet, og at 

eventuelle avtaler om interkommunalt tjenestesamarbeid ikke er et hovedanliggende. 

Eventuelle tjenestesamarbeid forutsettes avgrenset/samordnet i forhold til aktivitetene i de 

overlappende regionsamarbeidene. 

Rådmannen anbefaler at ………. kommune slutter seg til vedtektsendringene slik de foreligger 

i forslag datert 28.02.2011. 

 

 



 
 

 

VEDTEKTER FOR TRONDHEIMSREGIONEN  

ENDRINGSFORSLAG  Datert 28.01.2011. 

 

Vedtekten er justert språklig og i forhold til begrepsbruk. Det er endret struktur med ny innde-

ling i paragrafer/overskrifter. Konkrete innholdsmessige endringer er angitt med kursiv. 
 

§1 Forankring i kommuneloven  
Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens § 27om interkommunalt samarbeid til løsning av 

felles oppgaver.  

§2 Medlemmer  
Trondheimsregionen er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæ-

bu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

Andre kommuner og fylkeskommuner kan etter vedtak i Trondheimsregionen tas inn som medlemmer.  

§ 3 Styrets sammensetning og utpeking av medlemmer i Trondheimsregionen 
Ordførerne i medlemskommunene og fylkeskommunen utgjør gjennom sin stemmerett i Trondheimsre-

gionen-regionrådet styret for samarbeidet i henhold til kommunelovens §27. Sør-Trøndelag fylkes-

kommune kan oppnevne representant som fylkesordføreren bemyndiger. 

Ordfører og en representant for opposisjonen oppnevnes av kommunene og fylkeskommunen for valg-

perioden og deltar sammen med rådmannen som medlemmer i Trondheimsregionen-regionrådet.  

Trondheimsregionen-regionrådet velger arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og inntil to øvrige 

ordførere fra medlemmene. 

§ 4 Stemmerett og ledelse 
Det politiske flertallet i den enkelte kommune og fylkeskommunen, representert ved ordføreren, for-

valter kommunens og fylkeskommunens stemmerett i Trondheimsregionen-regionrådet. 

Representanten for opposisjonen deltar med møte- og talerett. Rådmannsforum for Trondheimsregio-

nen består av rådmennene fra medlemskommunene og fylkeskommunen. Rådmennene deltar i Trond-

heimsregionen-regionrådets møter med møte- og talerett. Det kan oppnevnes observatører til Trond-

heimsregionen-regionrådet og rådmannsforum med møte- og talerett. 

Leder og nestleder i Trondheimsregionen-regionrådet velges for valgperioden blant ordførerne.  

§ 5 Samarbeidets avgjørelser 

Konsensusprinsippet legges til grunn. Den enkelte kommunene har reservasjonsrett i saker eller pro-

sjekt der de ikke ser det som aktuelt å delta. 

Arbeidsutvalget kan opptre på vegne av Trondheimsregionen-regionrådet i hastesaker.   

§ 6 Området for styrets virksomhet  
Trondheimsregionen-regionrådet skal være medlemskommunenes felles drøftings- og samordningsor-

gan og har som formål å ivareta felles interesser og å styrke regionens utvikling i en nasjonal og inter-

nasjonal konkurransesituasjon. 

Trondheimsregionen-regionrådet kan selv initiere handlingsprogram, prosjekter og utredninger i saker 

av regional karakter, herunder fastsette og følge opp intensjonsavtaler om interkommunalt samarbeid.  

Trondheimsregionen-regionrådet kan fungere som styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle utred-

ningsarbeider og opprette arbeidsgrupper knyttet til særskilte saker etter behov.  

§ 7 Forankring  
Kommunestyrene behandler en sak om samarbeidet i Trondheimsregionen i slutten av hver valgperio-

de. Saken med vedtak tas opp av nytt kommunestyre i starten av valgperioden. Ut fra evaluering av 
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perioden skal saken drøfte hva som er de viktigste aktuelle utfordringene regionen står overfor og 

hvordan arbeidet skal legges opp for å møte disse. 

§ 8 Sekretariat  
Trondheimsregionen skal ha en egen sekretariatsordning med daglig leder. Trondheim kommune er 

vertskommune med kontorhold for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Vertskommunen har 

ansettelses-, lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon. 

Trondheimsregionen-regionrådet fastsetter sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk etter 

behov. 

§ 9 Saksbehandling  
Saker til rådmannsforum, arbeidsutvalg og Trondheimsregionen-regionrådet skal behandles på grunn-

lag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved daglig leder. I saker som krever 

beslutning om handling/ressursbruk innstiller arbeidsutvalget til vedtak i Trondheimsregionen-

regionrådet. 

Saker som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap skal sendes disse for tiltredelse før saken 

tas opp til vedtak i Trondheimsregionen.   

§ 10 Innskudd i virksomheten/økonomiske forpliktelser 
Kommunenes bidrag til finansiering av virksomheten skjer ved at medlemmene betaler en nærmere 

fastsatt årlig kontingent. Trondheimsregionen har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte 

pådra medlemmene økonomiske forpliktelser. 

§ 11 Uttredelse  
Den enkelte kommune og fylkeskommune kan tre ut av Trondheimsregionen etter vedtak i kommune-

styre/bystyre eller fylkesting. Uttredelse får virkning fra utgangen av kommende budsjettår etter at 

melding om uttredelse er gitt. 



NOTAT 18.09.07 jh 
 
EVALUERING AV SAMARBEIDSUTVALGET FOR TRONDHEIMSREGIONEN 
- hovedtrekk fra spørreundersøkelse. 
 
Det kom inn 23 svar hvorav 18 fra faste medlemmer, 5 fra varamenn/observatører. Sett i 
forhold til at det er totalt 24 faste medlemmer, anses svarandelen som meget god og 
representativ. Under 20% av de som har svart sier at de møter sjelden. 
 
Er det riktige sakstyper som tas opp? 

 

Delvis Ja 
57% svarer ja, resten delvis og ingen 
svarer nei. Det er gitt en kommentar om 
at vekstproblematikk i regionen i større 
grad bør tas opp – å kanalisere mer av 
veksten utenom Trondheim. 
 
 
 

 
Hvor politisk er sakene som tas opp - konsensusprinsippet? 
 
 

Politisk Orientering Politisk Orientering 

Bør være 

I dag 

Det er kanskje overraskende at såpass mange mener at sakene i utvalget i dag er relativt 
politisk – det er imidlertid ganske tydelig at en ønsker at utvalget bør ”politiseres” mer.  
Det er en overvekt på 65% som mener at konsensusprinsippet skal opprettholdes, 35% mener 
at dette kan endres til at det voteres over saker. 
 
Medlemmenes myndighet når det deltar i Samarbeidsutvalget 

 
Her deler svarene seg på midten, halvparten 
mener de har delegert myndighet, mens like 
mange mener de ikke har det. Vi har ikke 
data for å avklare om skillet går mellom 
ordførere/politikere og rådmenn.  Helt uenigUenig Helt enig Enig 

Har du 
delegert 
myndighet? 

Likevel er dette en interessant registrering 
som kan følges opp/avklares nærmere. 
 

Hvem skal være medlemmer i utvalget? 
 
Det er bred enighet om at dagens representasjon med ordfører, opposisjonsleder og rådmann 
er ønskelig. Rådmennenes rolle ved eventuell økt ”politisering” bør likevel kunne drøftes. 

 1

jmj
Tekstboks
Arbeidsutvalget 03.02.2011Vedlegg 9



Innledningene til sakene? 
 

Helt uenig

Uenig 

Enig 

Er innledningene for 
lange? 

 

 
Bare 13% mener at innledningene er for lange, rest
politikerene i større grad bør innlede. Det er grunn
en slik endring – hvem peker ut? Bør det oppnevne
 
Møteavviklingen 
 
De fleste er altså fornøyd med innledningene og sa
ønsker å utvide tidsrammen på møtene. Noen har k
går på å starte fra morgenen og sette av dagen. Ca 3
 
Så godt som alle (90%) er enig i å holde på fredag 
på omgang. 

 
Møteledelsen 
fungerer 
tilfredsstillende? 

Helt enig 
Enig 

A
til
 
 
 
 
 

 
Sekretariatsfunksjonen 

 Møteinnkall-
ingene? 

Møteforbered-
elsene? 

Referat? 
 
 
Det er gitt tilbakemelding på at sekretariatsoppgave
godt. 

 

Politikerene bør i større grad innlede
Uenig Helt enig 
Enig 

en er uenig i dette. 60% mener at 
 til å drøfte hvordan vi kan systematisere 
s saksordførere? 

kstyper, likevel er det bare 23% som 
ommet med konkrete kommentarer, som 
0% ønsker hyppigere møter. 

som møtedag. Alle er enig i at møtene går 

lle er enig i at møteledelsen fungerer 
fredsstillende. 

Ivareras disse 
oppgavene godt? 

Sekretariatets 
oppfølging? 

ne slik de er definert i vedtektene fungerer 
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Den mest unisone enigheten i undersøkelsen er i spørsmålet om det er ønskelig at Trondheim 
kommune har sekretariatet – her er det 100% som ønsker dette.  
 
Likevel kan det synes som om det er ønske om en styrking av sekretariatsfunksjonen: 
 

Helt enig 

Enig 

Uenig 

Mer ressurser til 
sekretariatet til 
oppfølging? 

Helt enig 
Enig 

Mer formalisert fast 
bemannet regionråd? 

Helt uenig
Uenig 

 
På spørsmål om Samarbeidsutvalget bør bli et mer formalisert fast bemannet regionråd svarer 
hele 65% at de er enig i dette. Det framgår ikke fullt ut av undersøkelsen hva som ligger til 
grunn for svarene. Økt regionalt engasjement og at en ser mange uløste oppgaver kan være 
årsak til at en ønsker en styrking; også at andre regioner, herunder store byregioner, har 
etablert regionale organisasjoner av betydelig omfang. På motsatt side kan det være spørsmål 
om kostnader og ”et nytt forvaltningsnivå” som gjør at 35% er uenig. Det ble spurt om det bør 
etableres mer ressurser til sekretariatet til oppfølging av saker, også her er 65% enig i dette. 
Det synes interessant å følge opp disse spørsmålene nærmere. 
 
Det bør vurderes å gjøre en nærmere utredning om alternativer og konsekvenser i forhold til 
styrket sekretariatsfunksjon. 
 
Et supplement til dette, eventuelt alternativ, vil være at enkeltkommuner eller 
rådmannsforumet aktiviseres i større grad i forhold til prosjekter/enkeltssaker. Som det 
framgår er det klar positiv holdning til dette: 

Rådmannsforumet 
kan gis ansvar? 

Uenig Helt enig 

Enig 

Enkeltkommuner 
kan gis ansvar? 

Uenig 

Helt enig 

Enig 

 
Det vil være naturlig at disse formene for styrking av ”saksbehandlingskapasiteteten” for 
Samarbeidsutvalget tas med i utredning som foreslått ovenfor. 
  
Andre deltakere i møtene 

Det ble stilt spørsmål om 
stortingsrepresentanter bør inviteres til møtene.  
Som det framgår, anser ca 55% at dette er 
mindre/ikke viktig. Ut over dette har det 
kommet svar om at fylkeskommunen og 
fylkesmannen bør delta. Én har påpekt 
varaordfører og én at representanter for 

Næringslivet, for eksempel Trondheim næringsforening kan møte i aktuelle saker. Også årlig 
møte med en statsråd, knyttet til konkret sak hvor utvalget står sammen, er nevnt. 

Ikke viktig 

Mindre viktig 

Viktig 

Svært viktig 
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Formidling/samråd i kommunene knyttet til samarbeidsutvalgets aktivitet 
 

Holdes det formøter i din 
kommune før møte i 
samarbeidsutvalget? 

I bystyret/ ?

 

 
Und
byst
dette
begr
sam
Dett
også
myn
for e
delta
 
For
 
Som
sake
sin o
 

 

I formannskapet
 

kommunestyret? I administra-
sjonen? 

Holdes det faste 
orienteringer i din 
kommune etter møte i 
samarbeidsutvalget? 

?
I formannskapet
 

I administra-
sjonen? I bystyret/ 

kommunestyret? Til media? 

ersøkelsen bekrefter det som framkom i siste møte. Det ser ut som om formannskap og 
yret/kommunestyret sjelden blir orientert, og det er tydeligvis ingen kommuner som gjør 
 rutinemessig. Det er noe mer kontakt i administrasjonen, men dette er sannsynligvis 
enset til konkrete saker – kanskje oftest kommunenes egne orienteringer i 
arbeidsutvalget (?). 
e er et nedslående resultat i forhold til ambisjoner om regional samhandling. Det må 
 ses i sammenheng med det som er nevnt foran om representantenes opplevelse av 
dighet når de representerer kommunen i samarbeidsutvalget. Spørsmålet bør følges opp, 
ksempel gjennom felles retningslinjer knyttet til informasjon/samhandling for 
kerkommunene – eventuelt at sekretariatet bidrar med andre utsendingsrutiner. 

holdet til Media 

 det framgår av figuren over er det også lite kontakt fra kommunene til media angående 
r i samarbeidsutvalget. Det er vel også rimelig at enkeltkommuner ikke anser dette som 
ppgave.  
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Når vi spør om Samarbeidsutvalget bør ha en mer aktiv mediastrategi, er det nært 80% som 
mener det. Figuren under belyser hvilke alternativ som anses mest aktuell: 
 

 

Informasjon i 
enkeltsaker/ 

presse-
konferanser 

Sende 
referat 

til 
media Som nå 

Saksordfører 
som fronter 

sakene i media 
Leder er 

mediakontakt 

 
Det framgår at utsending av referat og konkrete pressekonferanser i aktuelle saker anses som 
mest aktuelt, men også bruk av leder scorer relativt høyt. 
 
Undersøkelsen bør være et grunnlag for å fastsette en konkret mediastrategi for 
Samarbeidsutvalget. 
 
Utdypinger 
 
Sist i undersøkelsen ble det gitt anledning til å utdype tema og å ta opp forhold som ikke er 
dekt opp i spørreskjemaet. Bare tre har benyttet seg av dette, her tas med: 
• Kommunene har ansvaret for å gjøre samarbeidsutvalget til et mer aktivt organ.  
• Trondheimsregionen er strekt for langt (En kommentar ang E6-sør?) 
• Det må gis mer ansvar og myndighet, blir lett et prateforum. 
• Konsentrer om færre tema – ett meget viktig område er næringsområder. 
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