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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 30.03.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-3 Dato: 24. mars 2011  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 1300-1500. 

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

 

Orienteringsvedlegg:  

 Vedlegg 1: Saksliste Næringsrådet 23.03.2011 

 

AU 07/11 Referat/protokoll AU-møte 03.02 2011 og Rådmannsforum 17.03.2011. 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 03.02.2011 

Vedlegg 3: Referat/protokoll Rådmannsforum 17.03.2011 

Forslag til vedtak:  

Referat/protokoll Arbeidsutvalget 03.02.2010 godkjennes. 

Referat/protokoll Rådmannsforum 17.03.2011 tas til etterretning. 

 

AU 08/11 Sak om Trondheimsregionen i de sittende 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.”  

 Jeg viser til tidligere drøfting av saken i felles ordførermøte og etterfølgende AU sak 03/11.  

 Vi har lagt til grunn at konkret sak legges fram i Trondheimsregionen-regionrådets møte 

15.04.2010 med behandling i kommunestyrene i mai/juni. I rådmannsforum 17.03.2011 ble det 

uttrykt ønske om at saken avventes til etter sommeren i kommunestyrene, fordi junimøtene har 

spesielt mange saker. Jeg ber om at AU vurderer dette, og da også om vi skal legge fram saken 

nå i april eller avvente til junimøtet i Trondheimsregionen-regionrådet.  

 Vedlagt følger utkast til et felles saksfremlegg, videreført i henhold til drøfting i rådmannsforum 

17.03.2011. Det er tatt utgangspunkt i Trondheimsregionens vedtak i 2009 og gjennomført opp-

følging av dette.  

 Saksfremlegget vektlegger at næringsplanen vil ha førsteprioritet framover. IKAP videreføres 

når logistikknutepunkt er avklart, ingen tvil om at arealbruk vil være et viktig tema framover. 

Den brede enigheten om markedsføring skal framheves som satsingsområde. Det signaliseres at 

tjenestesamarbeid ikke er et hovedanliggende og at vi er bevisst på at vi ikke skal utfordre de 

overlappende regionene.  Samferdselssaker tar mye plass i Trondheimsregionen, det er naturlig 

og riktig. Det er et spørsmål om vi skal være mer aktiv i påvirkningsarbeid i forhold til nasjona-

le samferdselssaker og øvrige samfunnsmessige rammebetingelser.  

 Viser også til Årsmeldingen for 201, sak AU 11/11 som et vedlegg til en slik sak.   

 Jeg har utformet saksframlegget slik at det er mulig for kommunene å gi egne innspill i forhold 

til videre samarbeid i Trondheimsregionen.   

Vedlegg 4: Utkast saksfremlegg, datert 24.03.2011.. 
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 Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

AU 09/11 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 

Sak: Firmaet Sentio har gjennomført ”Borgerundersøkelsen” på oppdrag i fem kommuner i Trond-

heimsregionen: Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu og Melhus. Firmaet har også på eget initia-

tiv sammenstilt rapport for Trondheimsregionen (de fem kommunene) som foreligger nå. Det er 

gjort tilsvarende for øvrige regioner i fylket, også her basert på de kommunene som har kjøpt 

undersøkelsen.   

 Terje Granmo har tatt opp at det kan være aktuelt å presentere resultatet fra de kommunene i re-

gionen som deltok i Trondheimsregionen-regionrådet.  

 Saken er drøftet i rådmannsforum, som gjorde følgende vedtak: 

 Det har ikke vært et felles utgangspunkt i Trondheimsregionen for igangsetting av Borgerun-

dersøkelsen. Felles presentasjon i Trondheimsregionens møte anses derfor unødvendig. Det kan 

tas opp til politisk drøfting hvordan dette skal håndteres for framtidige undersøkelser. 

 Hovedmomentet for rådmannsforum var at dette ikke har en felles bestilling fra Trondheimsre-

gionen, og følgelig ikke er forankret – at dette er deltakerkommunenes eget materiale for intern 

bruk. Det ble uttrykt at benchmarking for åpen scene mellom de fem som deltok kan ha begren-

set interesse og at tjenestefokuset ikke er Trondheimsregionens primære engasjement. Det ble 

også pekt på at en presentasjon vil bli et innsalg mot de kommunene som ikke deltok. Det var 

også ulike synspunkt på om det er aktuelt at Trondheimsregionen i fellesskap bør gjennomføre 

undersøkelsen med 2-4-årsintervall. 

 Jeg slutter meg til rådmannsforums vurderinger, og at vi primært bør drøfte om disse undersø-

kelsene bør gjøres mer i regi av Trondheimsregionen når det er aktuelt å gjøre undersøkelsen på 

nytt. Primært kan en slik vurdering tas når Sentio har gjennomført undersøkelsen ferdig på 

landsbasis – da kan vi se bedre om det ev foreligger et materiale hvor vi også kan benchmarke 

oss opp mot andre storbyregioner. 

 Dersom AU ønsker en presentasjon nå av foreliggende materiale kan det vurderes at dette gjøres 

av sekretariatet med et mer generelt utgangspunkt, som alternativ til at Sentio presenterer.  

Vedlegg 5: Sammendrag av konklusjonene fra Sentio 

Forslag til vedtak: 

Når Borgerundersøkelsen er gjennomført på landsbasis gjør Trondheimsregionen en politisk 

vurdering av samordnet deltakelse i ny undersøkelse. 

 

AU 10 /11 Realisering av Nye Sveberg, mulig samhandling om utviklingsselskap 

Sak: Malvik kommunestyre vedtok i møte 28.02.2011 å legge ut kommuneplanens arealdel med 1050 

dekar på Nye Sveberg avsatt som byggeområde næringsbebyggelse, det er vedtatt bestemmelse 

om felles planlegging i henhold til pbl §11-8 punkt e.  

 Det er utarbeidet KU for området av konsulent. Oppdragsgiver var Malvik kommune sammen 

med privat interessent som har avtale med grunneiere for ca halvparten av arealet. Interessenten 

ønsket primært å regulere ”sitt areal” som første etappe, men nå er det altså fastsatt – i samsvar 

med IKAP – at området på 1050 daa skal planlegges i samlet som områdeplan, og at endelig av-

grensing, avbøtende tiltak i forhold til berørte konflikter samt infrastruktur avklares i henhold til 

dette. Områdeplan er i utgangspunktet en kommunal oversiktlig reguleringsplan.  

 Vedtatt retningslinje 1.6 i IKAP: 

De største næringsområdene må utvikles med sikte på nødvendig offentlig styring for å sikre det 

regionale perspektivet. Det må etableres nødvendig ressursgrunnlag for gjennomføring der det-

te er nødvendig.  

-  Det skal i første omgang vurderes behov for å etablere utviklingsselskap med offentlig eier-

majoritet for hvert av områdene, for planlegging og eventuelt også utbygging. Der hvor det 
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vil ha betydning for å oppnå gjennomføringskraft, skal alle kommuner i regionen inviteres til 

å delta i slike selskap. 

 Saken ble drøftet i rådmannsforum 17.03.2011 hvor det ble presisert at vi avklarte i sluttfasen av 

IKAP at vi ikke skulle ta opp etablering av felles utviklingsselskap på nytt, men at det er ønske-

lig med offentlig styring av arealbruken gjennom eierskap og at det derfor er vedtatt at flere 

kommuner kan gå sammen om å etablere ressurser for å etablere selskap for hvert enkelt områ-

de. Rådmannsforum pekte på at dette kan synes idealistisk og at det til syvende og sist er bunn-

linja som rår, og at utbygger eller kommunen kan håndterer dette. Likefullt kan det være ønske-

lig for ”vertskommuner” til regionale næringsarealer å fordele risiko og inntektspotensial med 

flere kommuner. Dette trenger ikke å være alle kommunene. 

 Terje Granmo vil redegjøre for Malvik kommunes utgangspunkt i møtet. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

AU 11/11 Årsmelding for Trondheimsregionen 2010 

Sak: Vedlagt følger utkast til Årsmelding for Trondheimsregionen 2010 til drøfting. Årsmeldingen 

legges fram til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet 15. april. Tidligere signaler fra ar-

beidsutvalget er at den må være kort og vinklet som en presentasjon av Trondheimsregionen og 

prosjektene som pågår samt det vi er enig om. 

 Eneste endring fra foreløpig utgave 02.03.2011 er en mindre justering av regnskapstall i avsnitt 

om ressurser. 

Vedlegg 6: Årsmelding for Trondheimsregionen 201, forslag 24.03.2011. 

 Forslag til vedtak: 

AU tilrår at Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trond-

heimsregionen 2010, datert 24.03.2011. 

 

AU 12 /11 Orientering om andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 04.03.2011 

Sak: Jeg vi i møtet gå gjennom følgende tema med sikte på en prioritering: 

- I arbeidet med å forbedre hjemmesiden som en portal har vi prioritert å tilrettelegge en serie 

”suksesshistorier” med bedrifter som er utviklet ut fra kunnskapsmiljøene. Hans Kringstad 

har utarbeidet en journalistisk presentasjon av ca 10 bedrifter. Dette tar vi sikte på å få inn på 

hjemmesiden som en ”rullende kavalkade” med bedriftspresentasjoner. Men dette kan også 

være utgangspunkt for en spennende presentasjon i Trondheimsregionen. Jeg foreslår at vi 

setter av tid til at Hans Kringstad får legge fram dette. 

- I arbeidet med IKAP og utviklingen av befolkningsprognosene for regionen er det innhentet 

mye statistikk for Trondheimsregionen som er av generell interesse, også i forhold til sam-

menligning med andre byregioner. Vi bør presentere dette for Trondheimsregionen-

regionrådet, og også gi informasjon om grunnlaget/metode for prognosene som alle kommu-

nene nå bruker i sin planlegging. 

- Alle kommuner skal utarbeide planstrategi 1. år i valgperioden. Er det aktuelt at Trondheims-

regionen drar opp enkelte tema i forhold til kommunenes planstrategier, med sikte på større 

tyngde gjennom samlet engasjement i forhold til regionale og nasjonale rammebetingelser 

for utvikling? Skal vi allerede nå være proaktiv i Trondheimsregionen i forhold til felles 

tema? Det kan legges opp til en drøfting av dette. 

- Det kan gis en presentasjon av aktuelle klima/energi-utviklingsprosjekt med vekt på overfø-

ringsverdi til de andre kommunene. Brøsetprosjektet er aktuelt.  

- Jeg registrerer at det har vært en drøfting om enprosentklubber i København hvor Trondheim 

kommune har deltatt sammen med andre storbyer. Tar opp om det er aktuelt å formidle noe 

av dette til omegnskommunene, jf. drøftingen vi hadde om felles front i møte på Svebergtu-

net. 
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- Det ble signalisert i møtet med formannskapene at vi tar opp i AU hvordan vi sammen med 

andre kan medvirke for å få resultater for Midt-Norge i de prosesser som etter hvert vil gå for 

fullt opp mot NTP-arbeidet. Jeg anser ikke at det er saker som nå er kommet så langt at vi 

bør ta det med i dette møtet i Trondheimsregionen-regionrådet. 

- Per Kristian Skjærvik tok opp i tilknytning til miljøpakken å se på båtene over fjorden til na-

bokommunene der, spesielt hurtigbåten fra Vanvikan og park&ride.  

 

AU 13/11 Orienteringer: 

- Interkommunalt arbeidsmiljøsamarbeid i Trondheimsregionen (IKAST) – videreføring leg-

ges ned i sin nåværende form 

- Kommunikasjonsstrategi – markedsføringstiltak 2011, se sak RF 16/11 i vedlegg 3 

-  Trondheimsregionens oppfølging av KVU-logistikknutepunkt, se vedtak i RF sak 17/11. 

 

AU 14 /11 Eventuelt 

 

 

 

 

 

Jon Hoem 
Daglig leder Trondheimsregionen  



 

Næringsråd 23.03.11 
 

 
 

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 23.03.2011 
Saksbehandler: Børge Beisvåg Referanse: XXX Dato 16.03.2011  
 

Sted: Møterom Kvarts, 5. etg Fylkeshuset 

Tidsrom: 23.03.2011, kl 12.00 – 15.00 

Innkalt: 
Næringsråd: Berit Rian, Merethe Storødegård, Torstein Mørseth, Johan Hustad, Trond Andersen, Sigmund 
Kvernes, Milian Myraunet, Roy Jevard, Erlend Myking 
Sekretariat: Morten Wolden, Jon Hoem, Ove Snuruås 
Prosjektleder: Børge Beisvåg 

 

NR 08/11 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedlegg 1: Referat fra møtet 21.01.11 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 

 

NR 09/11  Status handlingsplan 2011 

Sak: Prosjektleder orienterer om status for igangsatte tiltak. 
  
Forslag til vedtak: 
 
 Saken tas til orientering. 

  

NR 10/11 Innovasjonssenter 

Sak: Johan Hustad orienterer om status og fremdrift for arbeidet med Innovasjonssenter i Hestha-
genområdet. Innovasjonssenteret er nevnt i Strategisk næringsplan, og det ønskes en dialog 
rundt Trondheimsregionens involvering i denne saken.  

 
Forslag til vedtak: 
 
 Saken tas til orientering. 

 

NR 11/11 Technoport 

Sak: Johan Hustad orienterer om Technoport.  
 
Forslag til vedtak: 
 
 Saken tas til orientering. 

 

NR 12/11 Impelloanalysen for hele Trondheimsregionen 

Sak: Impello Management utfører en årlig analyse av tilstanden i teknologibedrifter i Trondheim.  
Undersøkelsen er basert på regnskapsdata hentet fra Brønnøysundregistrene. Basen består av 



 

Næringsråd 23.03.11 
 

267 aktive teknologiselskaper, hvorav 141 har sitt utspring fra FoU miljøene.  Analysen gir et 
godt bilde av status og utviklingstrekk for denne gruppe selskaper. For Trondheimsregionen 
burde det være av interesse å få utvidet undersøkelsen til å se på hele Trondheimsregionen. 

 
Vedlegg 2: PP-presentasjon av Impelloanalysen 2010. 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Næringsrådet ønsker Impelloundersøkelsen utvidet til hele Trondheimsregionen. Prosjektleder 
følger opp saken videre. 

 

NR 13/11 Kommunikasjon/magasinutgivelser 

Sak: Prosjektleder orienterer om arbeidet med en magasinutgivelse fra Trondheimsregionen som 
innstikk til DN og Adressa i medio juni.  

 
Forslag til vedtak: 
 
 Saken fremlegges uten forslag til vedtak. 

 

NR 14/11 Samhandlingsmodell for næringsutvikling Melhus, Klæbu og Midtre-Gauldal 

Sak: Sigmund Kverners og Roy Jevard orienterer om dialogen angående å få opp en samhandlings-
modell for næringsutvikling i Melhus, Klæbu og Midtre-Gauldal. En ønsker nå å gjennomføre et 
lite forprosjekt for å sette rammene for et hovedprosjekt som vil strekke seg over flere år. De 
områder hvor SINTEF har vært inne sammen med slike sammenslutninger av kommuner gjør 
det jevnt over godt på nyskapingsbarometre og næringsrakninger. 

 
Forslag til vedtak: 
 

 Næringsrådet bevilger opp til 250.000 til forprosjekt samhandlingsmodell næringsutvikling 
Melhus, Klæbu og Midtre-Gauldal. Det forutsettes at kommune også bidrar med midler til for-
prosjektet. 

 

NR 15/11 Omdømmebarometeret 

Sak: Ny omdømmeundersøkelse for storbyregionene planlegges gjennomført høsten 2011. Vi var 
med i sist undersøkelse i 2009. Berit Rian orienterer.  

 
Forslag til vedtak: 
 
 Næringsrådet ønsker at Trondheimsregionen blir med i omdømmeundersøkelsen høsten 2011.  
 Prosjektleder følger opp saken videre. 

 

NR 16/11 Expat Mid-Norway 

Sak: Berit Rian orienterer om Expar Mid-Norway og hvordan Trondheimsregionen kan bidra til å 
styrke dette tilbudet, særlig når det gjelder å kunne tilby ektefeller/partnere jobb. Expat 
tjensten er et tilbud til bedrifter som rekrutterer internasjonal arbeidskraft. 

 
Forslag til vedtak: 
 
 Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

NR 17/11 Eventuelt 
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 03.02.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-2 Dato 10.februar 2011  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1400-1500 

Til stede: Terje Bremset Granmo, Rita Ottervik, Jon P Husby, Gunnar Hoff Lysholm, Jon Hoem 

Forfall:  

Referent: Jon Hoem 
 

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

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

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 25.11.2010 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 24.01.2011 tas til etterretning. 

 

AU 02/11 Vedtektsendringer for Trondheimsregionen  

Fra møtet: - Forslag til endret vedtekt og felles saksframlegg forelå som vedlegg. Daglig leder orienterte 
om de foreslåtte endringene og de juridiske vurderingene som ligger til grunn.   

Vedtak: Felles saksfremlegg med forslag til endrede vedtekter (vedlegg 7-8) oversendes kommunene 
for behandling i kommunestyrene før vedtektsendring legges fram for Trondheimsregionen-
regionrådet. 

 

AU 03/11 Sak om Trondheimsregionen i de gjeldende kommunestyrene 

Fra møtet: - Daglig leder viste til presentasjon i ordførermøtet med gjennomgang av oppfølgingstiltak i 
henhold til vedtak i 2009 – angående endret virksomhet i Trondheimsregionen. Dette kan 
videreføres med en gjennomgang av framtidsplanene for utviklingen i Trondheimsregionen 
slik disse framgår gjennom først og fremst utviklingsplanen, næringsplanen og IKAP. For-
men og innholdet i saken introduseres i Trondheimsregionens møte 04.03.2011, konkret 
sak legges fram i Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.04.2010 med behandling i 
kommunestyrene i mai/juni. 

 
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 

Fra møtet: - Det var enighet om å invitere formannskapene, og at det vektlegges å forankre aktiviteten i 
Trondheimsregionen og de tyngste prosjektene for formannskapspolitikerne i dette møtet. 

- Tidsramme settes til 0930-1430. 
- Utviklingsplan og handlingsplan for næringsplanen presenteres,  
- Som avklart i ordførermøtet presenteres også IKAP kort, og det klargjøres presentasjons-

hefte før møtet.  
- Ønskelig med kronikk i Adresseavisen underskrevet av alle ordførerne før møtet.  
- Samferdselssakene som foreslått i saksfremlegget tas opp i møtet, vi vektlegger at dette er 

regionale samferdselssaker som skal følges opp i forhold til NTP. Miljøpakken tas med. 

Vedtak: Formannskapene inviteres til møtet 04.03.2011. 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=106:mote-arbeidsutvalget-03-februar-2011&catid=32:arbeidsutvalget-moter-2011&Itemid=62
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AU 05/11 Orienteringer: 

Fra møtet: - Grafisk profil videreutvikles med utgangspunkt i utformingen av næringsplan-heftet. Det var 
tilslutning til dette. 

- Daglig leder orienterte om arbeidet med internettportal. 
- Utforming av årsmelding ble drøftet. Det var enighet om at den må være kort og vinklet 

som en presentasjon av Trondheimsregionen og prosjektene som pågår samt det vi er enig 
om. 

  

AU 06/11 Eventuelt 

Fra møtet - Ingen saker tatt opp. 
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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 17.03.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-4 Dato 22.03.2011  
 

Sted: Fylkeshuset, møterom Kvarts 

Tidsrom: 1600-1800 

Til stede: Kristian Rolstad, Elin Rognes Solbu, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Ove Snuruås, 
Knut Dukane, Oddbjørn Ressem, Milian Myraunet, Sigmund Knutsen, Børge Beisvåg, Oddgeir 
Myklebust, Hans Kringstad, Jon Hoem 

Forfall: Kjell Fosse og Erlen Myking, Morten Wolden, 

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem  
 

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

Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 

RF 12/11 Referat fra møte 24.01.2011 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 
 

RF 13/11 Interkommunalt arbeidsmiljøsamarbeid i Trondheimsregionen (IKAST) - viderefø-

ring 

Fra møtet: - De mindre kommune uttrykte at de har utbytte, men når driverne ikke prioriterer dette er 
det ikke hensikt å fortsette.  

- Det er lite respons på samarbeidet. Det er etablert et nettverk og det kan tas direktekon-
takt bilateralt. Kan legges ned en periode, så kan det vurderes på nytt. 

- Det kan være aktuelt å fortsette dette i tjenestesamarbeidsregionene. 

Vedtak:  Interkommunalt arbeidsmiljøsamarbeid i sin nåværende form legges ned. 

 

RF 14/11 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at Terje Granmo har tatt opp om det er aktuelt å presentere un-
dersøkelsen i Trondheimsregionen-regionrådet, synspunkter ønskes før dette tas opp i AU.  

- Ikke alle kommunene i Trondheimsregionen deltar, slik er det heller ikke i de andre regio-
nene. Før vi gjør dette til en felles sak bør dette forankres. 

- De som har deltatt mente at undersøkelsen er bra, og et godt utgangspunkt for tiltak i egen 
kommune. Benchmarking for åpen scene mellom de fem som deltok kan ha begrenset in-
teresse – burde heller vært en benchmarking mot andre storbyregioner.   

- Det blir vanskelig å unngå at dette blir et innsalg mot de kommunene som ikke deltok.  
- Det ble luftet om Trondheimsregionen i fellesskap kunne gjennomført undersøkelsen med 

2-4-årsintervall. Det var enkelte motforestillinger mot dette.  
- Alle kommunene har nå fått forespørsel om å bidra til å utarbeide en Trøndelagsrapport 

med de kommunene som har deltatt. Melhus har sagt ja ut fra at dette. 
- Undersøkelsen har stor grad av tjenestefokus, dette er ikke et hovedanliggende for Trond-

heimsregionen. Det ble samtidig påpekt at det er viktig å få fram konklusjoner om at 
Trondheimsregionen er et godt sted å bo, det har betydning for næringsutvikling.  

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=109:mote-radmannsforum-17-mars-2011&catid=33:radmannsforum-moter-2011&Itemid=61
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- Det kan være et alternativ at Trondheimsregionen selv presenterer hovedkonklusjoner fra 
undersøkelsen. Formålet for en eventuell presentasjon kan være å få fram positive trekk og 
godt omdømme, vi kan unngå å ta opp enkeltkommuner. 

Vedtak: Det har ikke vært et felles utgangspunkt i Trondheimsregionen for igangsetting av Borger-
undersøkelsen. Felles presentasjon i Trondheimsregionens møte anses derfor unødvendig. 
Det kan tas opp til politisk drøfting hvordan dette skal håndteres for framtidige undersøkel-
ser.  

 

RF 15/11 Impelloanalysen – utvidelse til hele Trondheimsregionen? 

Fra møtet: - Børge Beisvåg orienterte. Fra 2006 er det angitt utvklingstrekk for teknologibedrifter i 
Trondheim kommune, finansiert av finansieringsselskap, FoU-miljøene og Innovasjon Nor-
ge. Det bør være interessant å utvide dette til hele Trondheimsregionen, ca 50-100 bedrif-
ter i tillegg til de ca 300 i Trondheim kommune, antydet kostnad er ca 100.000 kr. Kommer 
som sak i næringsrådet. Næringsforeningene kartlegger nå aktuelle bedrifter. 

- Dette har ikke vært koblet direkte mot Trondheim kommune tidligere.  
- Kommunegrensene er unaturlig avgrensing i denne analysen. Det var liten uenighet om at 

dette vil være nyttig og at det har regional betydning å utvide oversikten.  
- Vi kan ta opp med de som nå finansierer om de kan utvide undersøkelsen. Dette er aktører 

som ikke bør være opptatt av kommunegrenser. Dersom det ikke er villighet/mulighet fra 
disse til å utvide, kan vi ta stilling til å medfinansiere – vi kan ta det i to trinn.  

- Det bør etableres tidsserie fra 2006 også for regionens bedrifter dersom vi går inn på dette. 
- Det ble påpekt at det er mange bransjer som kan undersøkes, kan bli omfattende.   
- Skal næringsrådet ta slike ad-hoc-saker løpende? Roy Jevard påpekte at han var usikker på 

hensikten med denne drøftingen i rådmannsforum før møtet i næringsrådet.  
- Rådmannsforum bør sannsynligvis begrense dette til informasjon – og være et forbereden-

de forum.  Poenget er at rådmannsforums synspunkt kan bli gjort kjent i næringsrådet. 
- Det var enighet i rådmannsforum om at det er nyttig å utvide denne undersøkelsen og at 

den er relevant i forhold til næringsplanens innretning. Det blir næringsrådets vurdering 
hvordan dette skal finansieres.  

- Daglig leder merket seg synspunkt om saker innefor næringsrådets myndighetsområde og 
tolket dette som et ønske om at ev. saker i rådmannsforum bør være mer prinsipiell. 

- Trøndelagsrådet legger saksliste til orientering/kommentar for fylkesutvalgene og formann-
skapene før møtet. En kan ha samme praksis mellom rådmannsforum og næringsrådet. 

Vedtak: 1. Saken ble tatt til orientering, den realitetsbehandles i næringsrådet.  

 2. Rådmannsforum ønsker rutine med saksliste for næringsrådets møte som vedlegg til 
rådmannsforums møteinnkalling. 
 

RF 16/11 Kommunikasjonsstrategi – markedsføringstiltak 2011 

Fra møtet: - Daglig leder presiserte at hensikten er å belyse retning for markedsføringsarbeidet, her pre-
senteres en del tiltak som er viktig å komme i gang med. Vi tar sikte på å lande arbeidet 
med grafisk profil for Trondheimsregionen relativt raskt. Ser på å myke opp fargebruk og 
grafiske elementer. Hjemmesiden må vi få på plass før innstikk i DN og Adresseavisen me-
dio juni. Hjemmesiden vil ha egen undersider for hver kommune som kanal til disse med 
spesifikk informasjon/kontakt. Vi ønsker kontaktpersoner i kommunene for å bygge opp 
disse. Utgangspunktet for avis-bilaget er målet om kommunikasjon vedtatt i utviklingspla-
nen. Innstikket skal prioritere vårt fortrinn som kunnskapsregion, og blir derfor ikke blir en 
presentasjon av enkeltkommunene. Eventuell uenighet om dette må komme fram nå.  

- Hans Kringstad utdypet avis-bilaget. Vi stiller krav om at dette blir et godt, troverdig og les-
bart produkt – få fram at her dyrker vi den gode ideen og kunnskap. Det blir tre bærende 
historier. Ambisjonen må være at dette skal bli mye bedre enn bilag vi har sett tidligere. 



 

Rådmannsforum 17.03.2011  Side 3 av 4 
 

- Rådmannsforum ga grafisk profil tilslutning. Det ble tatt opp om elementer fra annet Trøn-
delagslagssamarbeid kan bringes inn og uttrykt at heftene for IKAP/Næringsplanen kunne 
vært mer ”livsfull”. Grafisk profil bør kanskje være nøktern? 

- Hjemmesidene: Rådmennene gir tilbakemelding på kontaktperson avgående mellomside, 
konto for Facebook og Twitter bør vurderes.  

- Rådmannsforum mente at avisbilaget er et viktig arbeid og at dette igangsettes. Bør videre-
føres i riksdekkende kampanje gjennom TV og ev. kinoreklame i neste omgang, målgruppen 
er utover egen region. Trøndelag reiseliv som har fått ekstra midler i år, NTNU, HiST skal til-
trekke seg studenter etc. Kan vi få med flere på finansiering? 

- Å heller bruke Aftenposten i stedet for DN ble tatt opp. Det er gjort en vurdering av at vi når 
de vi ønsker ved å bruke DN. Det blir ekstraopplag som skal plasseres ut. 

Vedtak: 1. Rådmannsforum gir tilslutning til det beskrevne arbeidet med markedsføringstiltak 2011. 

 2. Rådmennene oppgir kontaktperson i sin kommune for utvikling av ”kommuneside” som 
svar på epost fra daglig leder – frist 1 uke. 

 

RF 17/11 Drøfting om Trondheimsregionens oppfølging av KVU-logistikknutepunkt 

Fra møtet: - Daglig leder presiserte at det dreier seg om å utarbeide et grunnlag for kommunenes be-
handling, Trondheimsregionen skal ikke gi egen uttalelse. Ønsker bekreftelse på at pro-
sjektgruppa i IKAP kan brukes i arbeidet. 

Vedtak: Sekretariatet i samarbeid med prosjektgruppa for IKAP utarbeider regionalt faktabasert 
grunnlagsmateriale for kommunenes uttalelse til KVU logistikknutepunkt. 
  

RF 18/11 Realisering av Nye Sveberg, mulig samhandling om utviklingsselskap 

Fra møtet: - Kristian Rolstad orienterte om prosessen i Malvik kommune. Det har vært politiske dra-
kamper og lokale og nasjonale konflikter utfordres, men et nesten enstemmig kommune-
styre sluttet seg til å legge ut 1050 daa. KU er utarbeidet i samarbeid med privat selskap 
med opsjon på ca halve området. Alle grunneiere er forespurt og ingen har sagt seg uvillig 
til planforslaget. Det siktes mot behandling av ny høring i kommunestyret 20. juni. Ordføre-
ren vil ta opp realisering av Sveberg i AU.  

- Det ble tatt opp at tidligere utredning om utviklingsselskap strandet, og at kommunene nå 
har utviklet arealer selv. Det er vanskelig å tenke ett felles offentlig selskap nå.  

- Det ble presisert at vi avklarte i sluttfasen av IKAP at vi ikke skulle ta opp felles utviklingssel-
skap på nytt, men at det er ønskelig med offentlig styring av arealbruken gjennom eierskap 
og at det derfor er vedtatt at flere kommuner kan gå sammen om å etablere ressurser for å 
etablere selskap for hvert enkelt område.  

- Klæbu har etablert utviklingsselskap på Tulluan. Kommunen ble invitert til å bli med på ei-
ersiden. Konklusjonen var at når markedet ordnet dette selv så går ikke kommunen inn. 

- IKAP skal ikke utfordre at næringslivet står fritt i å velge egnede næringsareal for etablering. 
Vi avklarte i ordførermøte i februar at det aldri har vært ment at IKAP skal styre etablering-
er mot de regionale områdene. De regionale arealene er nødvendig for å forbedre arealsi-
tuasjonen slik at vi har ”hyllevare” for alle typer etableringer. Offentlig styring skal ivareta 
at vi ikke spiser opp de store arealene med feil type etableringer. Det ble pekt på at dette er 
ganske idealistisk og at det til syvende og sist er bunnlinja som rår.  

- Rådmannsforum kan ikke overse de vedtakene som er fattet i IKAP. Det kan være ønskelig 
for ”vertskommuner” til regionale næringsarealer å fordele risiko og inntektspotensial med 
flere kommuner. Dette trenger ikke å være alle kommunene.  

Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering. 
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RF 19/11 Handlingsplan strategisk næringsplan – drøfting av prosjekt hvor kommunene invol-

veres aktivt 

Fra møtet: - Børge Beisvåg tok opp hvordan vi skal synliggjøre kommunene for å tiltrekke seg FoU-basert 
virksomhet. FoU-miljøene ønsker at prosjektleder koordinerer kommunenes kontaktbehov 
slik at de ikke kommer en og en i samme ærend. Rådmannsforum sluttet seg til dette. 

- Vi skal få opp kompetansehevingstilbud for 1.-linjetjenestene. her ønsker vi å bruke FoU-
kontaktene. Rådmannsforum sluttet seg til dette. 

- Saksbehandlingstid for byggesaker bør håndteres samlet, kan ev en kommune ta et ansvar 
for en slik utredning gjennom frikjøp? Rådmannsforum tok opp å invitere ledere for bygge-
saksbehandling til et møte med næringslivet. Kan koble en prosesskonsulent på dette. 

Vedtak: Rådmannsforum sluttet seg til opplegg som skissert. 

 

RF 20/11 Årsmelding for Trondheimsregionen 2010 

Fra møtet: - Rådmannsforum ga uttrykk for at årsmeldingen har fått en god form.   

Vedtak: Rådmannsforum slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregionen 2010, datert 
02.03.2011. 

 

RF 21/11 Sak om Trondheimsregionen i kommunestyrene før valget 

Fra møtet: - Daglig leder gikk gjennom saksområder som Trondheimsregionen står overfor. Næringspla-
nen vil ha førsteprioritet. IKAP blir en spennende prosess når logistikknutepunkt er avklart, 
ingen tvil om at arealbruk vil være et viktig tema framover. Den brede enigheten om mar-
kedsføring skal framheves som satsingsområde. Det signaliseres at tjenestesamarbeid ikke 
er et hovedanliggende og at vi er bevisst på at vi ikke skal utfordre de overlappende regio-
nene.  Samferdselssaker tar mye plass i Trondheimsregionen, det er naturlig og riktig. Andre 
regioner etablerer vegselskap etc, mens vi er mer tilbakelent. Det er et spørsmål om vi skal 
være mer aktiv i påvirkningsarbeid i forhold til nasjonale samferdselssaker og øvrige sam-
funnsmessige rammebetingelser. 

- STFK viste til at bomvegselskapene i forhold til fylkesvegene nå blir samlet. Lobbyarbeid 
mellom Trondheimsregionen og fylkeskommunen fungerer bra. Hva med kollektivtrafikken? 

- Det er riktig at Trondheimsregionen har fokus på samferdsel.  
- Klæbu pekte på at veg til Tulluan dreier seg om implementering av regionens plan. Sam-

ferdsel er viktig for å binde regionen sammen, også kollektivtransport. 
- Det ble uttrykt at de større møtene med formannskapene har fungert bra. 
- Rådmannsforum ber om at denne saken kommer i september, det er svært mange tunge 

saker før sommerferien. Dette tas opp i AU. 

Vedtak: Daglig leder legger fram saken som foreslått. 

 

RF 22/11 Eventuelt 

 Ingen saker til eventuelt 
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Felles saksframlegg til kommunene: 

SAMARBEIDET I TRONDHEIMSREGIONEN I VALGPERIODENEN 2007-2011: 

AKTUELLE UTFORDRINGER FOR NESTE VALGEPRIODE 

 

Innstilling til vedtak: 

xxx 

 

Saksopplysninger: 

Gjeldende vedtekt for Trondheimsregionen fastsetter følgende i §3, Forankring:  

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

ode. 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 regionen står overfor og 

hvordan arbeidet skal legges opp for å møte disse.”  

Før valget i 2007 ble det gjennomført en intervjuundersøkelse blant de valgte medlemmene i Trond-

heimsregionen, se vedlegg X. Undersøkelsen ga et meget nyttig utgangspunkt for utvikling av samar-

beidet i Trondheimsregionen. Det ble gjennomført en omfattende prosess i etterkant av evaluering-

en gjennom flere møter i Trondheimsregionen, hvor rådmannen i Trondheim på oppdrag fra Trond-

heimsregionen la fram forslag til endringer i møte 05.12.2008. Saken ble så sendt til alle kommune-

styrer med likelydende saksfremlegg, Vedlegg X, kommunene sluttet seg til og Trondheimsregionen 

vedtok endringene i møte 27.02.2009, etterfulgt av vedtektsendringer som ble vedtatt i møte 

24.04.2009. 

Konklusjonene og faktiske endringer i henhold til denne omfattende runden ligger så pass nært tilba-

ke i tid at det etter drøfting med rådmannsforum og i eget ordførermøte ikke anses å være hensikts-

messig å igangsette tilsvarende evaluering nå.  

Under tas det utgangspunkt i innholdet i vedtaket i Trondheimsregionen i 2009 og gjennomgås hvilke 

endringer som faktisk er gjort. Så sees utfordringer framover i sammenheng med framtidsplanene for 

arbeidet i Trondheimsregionen slik dette framgår gjennom først og fremst utviklingsplanen, nærings-

planen og IKAP.  

 

Gjennomgang av endringsvedtaket i 2009 og realiseringen av dette: 

Under er endringspunkter i vedtaket beskrevet, gjennomføring er angitt med kursiv.  

1. Det politiske flertallet i den enkelte kommune, ved ordføreren, skal forvalte kommunens stem-

merett. Konsensusprinsippet legges fortsatt til grunn.  

Dette er gjennomført. 

2. Kommunene i Trondheimsregionen velger leder og nestleder blant ordførerne. Leder og nestle-

der utgjør arbeidsutvalget.  

Gjennomført med en videreføring: AU er gitt en klarere funksjon gjennom formelle saksinnkal-

linger/protokoll. Det er vedtatt at arbeidsutvalget har inntil 4 ordførere som medlemmer og AU 
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er gitt hastevedtaksfullmakt. Det fastsettes i ny vedtekt at AU innstiller til Trondheimsregionen i 

saker av prinsipiell karakter. 

3. Rådmannsutvalget og Trondheimsregionen samordnes. Saksgang i saker som krever beslutning 
om handling/ressursbruk skal skje på grunnlag av saksframlegg/utredninger utarbeidet av sekre-
tariatet eller andre på oppdrag, framlagt av rådmannsutvalget ved leder. Saker som eventuelt 
krever beslutning i kommunestyrer/formannskap må deretter sendes disse for tiltredelse. 
Gjennomført med videreføring: Rådmannsforum er blitt en del av Trondheimsregionens organi-
sasjon. Ved ansettelse av daglig leder er det fastsatt at daglig leder har ansvaret for å legge fram 
saker til rådmannsforum, AU og Trondheimsregionen-regionrådet, herunder forslag til ved-
tak/innstilling. Videre er det fastsatt som praksis at det ikke lenger er rådmannen i Trondheim, 
men rådmannen i kommunen hvor ordføreren er leder for Trondheimsregionen som er leder for 
rådmannsforum. Det er gjennomført at sekretariatet utarbeider felles saksfremlegg som behand-
les i kommunene i prinsipielle saker. 

4. Arbeidet i samarbeidsutvalget og Intensjonsavtalen om interkommunalt samarbeid i rådmanns-
forum samordnes. søkes ivaretatt av vedtektene for samarbeidsutvalget. (Begrunnelsen for det-
te var at det tidligere var rådmannsforum som selvstendig organ som hadde hatt ansvar for in-
terkommunalt tjenestesamarbeid.) 
Vedtekstfastsetting er gjennomført. Det er imidlertid gitt klare signaler om at tjenestesamarbeid 
ikke er Trondheimsregionens primæroppgave. 

5. Sekretariatet tilknyttes rådmannsutvalget ved leder. (arbeidsoppgaver opplistet). Trondheim 
kommune administrerer sekretariatet på vegne av medlemskommunene. 
Oppfølging: Trondheim kommune som vertskommune formaliseres i pågående vedtektsendring. 
Det er vektlagt at vertskommunen ikke skal ha særskilt instruksjonsmyndighet i forhold til sekre-
tariatet. Det legges til grunn at daglig leder er administrativt ansvarlig for Trondheimsregionens 
virksomhet, og at Trondheimsregionen-regionrådet er styre for virksomheten.  

6. Sekretariatsfunksjonen/oppfølging av rådmannsutvalget styrkes ved at samlet ressurs økes fra 
ca 0,4-0,5 årsverk i 2008 til minimum 1 årsverk fra 2009. Prosjektaktiviteten økes fra ca ca 1,9 
årsverk i 2008 til ca 2,5-3 årsverk til prosjektrettet arbeid.  
Oppfølging: Gjennomført, med noe forsinkelse: Daglig leder tiltrådt i 1/1 stilling fra februar 2010. 
I løpet av 2010 er det tilsatt med til sammen 2 årsverk til prosjektengasjement. I tillegg er det 
frigjort ressurser for ytterligere innsats i relevante prosjekt. 

7. Finansiering skjer ved at medlemskommunene betaler en nærmere fastsatt årlig kontingent, 
samt ved støtte av Sør-Trøndelag fylkeskommune.  
Gjennomført i tilknytning til vedtatte utviklingsplaner. Kommunale tilskudd er innarbeidet i alle 
kommunenes økonomiplaner. Fordelingsmodellen er at Trondheim kommune bidrar med 2 mill 
kr og de øvrige kommunene bidrar samlet med tilsvarende beløp – 50% likt fordelt og 50% vektet 
i forhold til folketall. Det ble gjort en modifisering når Rissa og Leksvik ble medlemmer. Samtidig 
ble det avklart endelig i desember 2010 at Sør-Trøndelag fylkeskommune avsetter 0,5 mill kr til 
utviklingsprosjekt og 2,8 mill kr i næringsfond, forutsatt 50 prosent kommunal medfinansiering.  

8. Samarbeidet gis navnet: Trondheimsregionen – samarbeid for utvikling. 
Som engelskspråklig undertittel på skriftlige dokumenter benyttes i tillegg:  
Trondheim Region - cooperation for development. 
Oppfølging: Logo som angitt ble utarbeidet og tatt i bruk. Imidlertid har tillegget ”samarbeid for 
utvikling” ikke etablert seg, og har stort sett falt ut. Nå pågår drøfting om samlet grafisk profil 
og logo foreslås forenklet til bare Trondheimsregionen. Det er fokus på å synliggjøre 
www.trondheimsregionen.no.  

 

Andre tema som har vært drøftet i evaluering av Trondheimsregionen: 

http://www.trondheimsregionen.no/
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9. Ett av de temaene som kom dårligst ut i evalueringen i 2007 var formidling/informasjon om 
Trondheimsregionens arbeid til de øvrige formannskaps- og kommunestyremedlemmer, både før 
og etter møtene.   
I praksis har det vist seg vanskelig å etablere informasjonsrutiner i hver enkelt kommune. Hjem-
mesiden til Trondheimsregionen har blitt tilrettelagt slik at alle politikere lett skal finne møteinn-
kallinger og referat etc. samtidig har sekretariatet vektlagt grundige referat fra møtene. Fra høs-
ten 2010 er det etablert komplett e-postregister for alle kommunstyre/bystyrepolitikere og sekre-
tariatet har sendt direkte nyhetsbrev til alle etter hvert møte i Trondheimsregionen. 

10. Kontakt med media har vært drøftet i flere sammenhenger, med ulike ambisjonsnivå. 
Det er nå systematisk kontakt med media i forhold til møtevirksomhet. Hovedprioritet er å utvikle 
hjemmesiden som ekstern portal: For næringsliv, studenter, etablerere etc. og det arbeides med 
konkrete markedsføringstiltak. 

11. Implementering av rikspolitikere i Trondheimsregionens virksomhet har vært drøftet uten at det 
har vært avklarte ambisjoner om dette. 
Dette er i liten grad fulgt aktivt opp. 

 

De viktigste aktuelle utfordringene som Trondheimsregionen står overfor framover 

De ti kommunene som samarbeider i Trondheimsregionen har i løpet av 2010 etablert enighet om 

felles mål for både arealutvikling og næringsutvikling. Felles retningslinjer for arealbruk og mål for 

næringsutvikling er vedtatt i alle kommunestyrer/bystyret og fylkestinget. Dette innebærer at vi har 

etablert en felles politikk i Trondheimsregionen, basert på gjensidig tillit og raushet. 

Avklaringene gir fortrinn både for å utvikle regionen og å ta vare på miljø- og naturressurser. Dette er 

de viktigste pilarene å videreutvikle samarbeidet ut fra. 

 

Organisasjonsform 

Trondheimsregionen har valgt å organisere sitt samarbeid i byregionen tett koblet mot kommunenes 

styringsorganer ved at det samarbeides ut fra kommuneloven. Det er ikke etablert eget selskap, i 

motsetning til for eksempel Bergen og Stavanger. Det legges til grunn at vi viderefører dette og vekt-

legge de styrkene som dette gir. Bla gjennom å etablere felles vedtak slik det er gjennomført i 

næringsplanen og IKAP. Samtidig styrker vi kontakten mot øvrige samfunnsaktører i næringssamar-

beidet, ved at Trondheimsregionen har etablert næringsrådet for å realisere næringsplanen - gjen-

nom samhandling mellom kommunene/fylkeskommunen, næringslivet og FoU-miljøene.  

 

Utviklingsplan gir rammene. 

Trondheimsregionen er avhengig av langsiktig avklaring av ressursbruk til virksomheten, derfor er det 

en forutsetning at kommunene forankrer sin deltakelse i samarbeidet i økonomiplanen med 4-

årsperspektiv. Det er uttrykt enighet i Trondheimsregionen om at dagens ressurstilgang fra kommu-

nene til samarbeidet er et riktig nivå, og at dette nivået skal holdes framover. De kommunale midle-

ne utløser tilsvarende bevilgninger fra fylkeskommune og fylkesmann som gir Trondheimsregionen 

en totalramme på ca 8 mill kr i årene framover. Det er et utgangspunkt i næringsrådet at det fra 2012 

også bør genereres midler/innsats fra næringsliv og FoU-miljøene. 

Midler fra fylkesmannen og fylkeskommunen i 2010 ble endelig avklart på slutten av året, og Trond-

heimsregionen har reservert kommunale midler for medfinansiering. Videreføring av næringsplanen 

kom heller ikke fullt i gang før prosjektleder tiltrådte i desember. Derfor er betydelige andeler av 



4  

 

midlene i 2010 fondsoverført til 2011. Det er fastsatt i utviklingsplan 2011 at disse midlene settes på 

et særskilt driftsfond for Trondheimsregionen som reserveres dels for spesielle satsinger og dels som 

buffer for uforutsette situasjoner.  

 

Utviklingsplanens programområde 1: Strategisk næringsutvikling 

Mål: Gjennom å realisere mål og strategier i vedtatt strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 

skal Trondheimsregionen sammen med næringslivet og kunnskapsmiljøene forene hjernekraft og 

handlekraft slik at dette gir vekst og ytterligere attraktivitet for regionen og landsdelen. 

Det legges opp til at dette blir hovdesatsingsområdet for Trondheimsregionen framover, og at den 

etablerte organisasjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet og FoU skal videre-

føres som utgangspunkt for dette. Det er avgjørende at vi klarer å ta vare på entusiasmen, utviklings-

engasjementet og kontaktnettet som er etablert i utarbeidingen av strategisk næringsplan. 

 

Utviklingsplanens programområde 2: 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 utfordringer. Trondheimsregionen skal være rollemodell for attraktivt og bærekraftig regio-

nalt utbyggingsmønster. 

I den interkommunale arealplanen har vi lyktes med samarbeid om å fordele vekst mellom kommu-

nene og få rett virksomhet på rett plass, herunder avklart store regionale næringsarealer. 

Vi er enige om å gjøre en ny vurdering av framtidige næringsområder når vi vet mer om hvor framti-

dig godsterminal for jernbanen og eventuelle nye havneanlegg vil komme. Det blir en betydelig opp-

gave for Trondheimsregionen å se dette i sammenheng for å styrke en konkurransedyktig region. 

E annen stor utfordring er å sikre tilstrekkelig gjennomføringskraft for rask realisering av regionens 

store næringsarealer. Dette må Trondheimsregionen bidra til, sammen med de aktuelle kommunene. 

Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen, og dette av-

speiles i at deler av Trondheimsregionens møter omfattes av disse sakene, så langt i hovedsak i form 

av orienteringer. Det kan vurderes om Trondheimsregionen skal bidra tyngre, samordnet med andre 

regionale aktører, i påvirkningsprosesser mot sentrale organ. En stor andel av riksvegnettet forvaltes 

nå av fylkeskommunene. Andre regionsamarbeid har etablert påvirknings og/eller gjennomførings-

selskap for å realisere sine vegprosjekt, det er så langt ikke etablert tilsvarende engasjement i Trond-

heimsregionen. 

Utviklingsplanens programområde 3: 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 næringsut-
vikling ut fra regionens store fortrinn, attraktivitet, arealutvikling og å styrke regionens totale ram-
mebetingelser for utvikling. 

Det er bred enighet om at markedsføring skal framheves som satsingsområde videre framover, og at 
dette samkjøres med framdriften i spesielt næringsplanen. Det forutsettes at det må foreligge en god 
portalløsning/mottaksapparat på internettsiden både i forhold til gründere/studenter, næringslivet 
og andre interesserte før tunge markedsføringstiltak igangsettes.  
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Utviklingsplanens programområde 4: 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. 

Selv om sekretariatsfunksjonen er beskjeden i forhold til andre storbyregioner, anser vi at den har 
kommet på et tilstrekkelig nivå i forhold til ambisjonene i vedtaket i 2009, og at vi skal prioritere pro-
sjektrettet virksomhet. Ledelse og styringsdokumenter/rapportering skal operasjonaliseres mest 
mulig effektivt.  

Trondheimsregionen kan ivareta iverksetting og tilrettelegging av samarbeidsordninger for aktuelle 
kommuner som ønsker et slikt samarbeid. Det er signalisert i Trondheimsregionen-regionrådet i flere 
sammenhenger at tjenestesamarbeid ikke er et hovedanliggende og at vi er bevisst på at vi ikke skal 
utfordre de overlappende regionenes etablerte samarbeid.   

 

Spesielle vurderinger som tas opp nå: 

Xxxxx 

 

Xxxx kommunes kommentarer: 

Xxxxx 

 



 BORGERUNDERSØKELSEN 
Sammendrag av konklusjonene fra Sentio: 

Det er Tjenesteindeksen som har størst påvirkning på den totale opplevelsen av å 
leve og bo i Trondheimsregionen. Av enkeltspørsmålene i Tjenesteindeksen er det 
eldreomsorgen som skiller seg ut og påvirker mest. Skåren på eldreomsorgen er 
imidlertid lav. Næringsutvikling og kommunalt kulturtilbud trekker snittet opp.  
Bostedsindeksen er det nest sterkeste indeksen. Samlet sett har Trondheim 
kommune den beste skåren på Bostedsindeksen som noensinne er målt. Av 
enkeltspørsmål i Bostedsindeksen er det utdanningstilbud og kulturtilbud som har 
sterkest kraft. Også på utdanning har Trondheim den beste skåren som noensinne 
er målt. For kulturtilbud har en signifikant bedre skåre enn Norge og regionen. 
Bostedsindeksen påviker også Omdømmet og her er det jobbmuligheter, mulighet 
for å drive næringsvirksomhet, kulturtilbud og utdanningstilbud som påvirker 
mest. 
Trondheim har også den beste skåren noensinne på kollektivtilbud.  Denne har 
imidlertid svak kraft for å styrke Omdømmet, men noe sterkere kraft for å bedre 
det andre hovedmålet Tjenestetilfredshet.  
Tilhørighet til kommunen: Trondheim er signifikant bedre enn Regionen og Norge. 
Dette er en variabel som normalt tilflytterkommuner skårer svakere enn 
kommuner med fraflytting. 
Også for Bostedslojalitet og Anbefaling skårer Trondheim bra og bedre enn 
Regionen.  
Det oppleves signifikant bedre å leve og bo i Trondheimsregionen enn det som er 
normalt i Norge. Tjenesteindeksen er den desidert sterkeste indeksen i 
Trondheimsregionen. Det er eldreomsorgen som skiller seg ut av 
enkeltspørsmålene. Her skårer regionen dårligere enn gjennomsnittet for Norge. 
Eldreomsorgen er alstå den mest kritiske variabelen både for Trondheim og for 
Trondheimsregionen.  

 



ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2010 
 

OM OSS 

Medlemmer: 

 Ti kommuner sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune er 

medlemmer i Trondheimsregionen: Stjørdal, Malvik, Trondheim, 

Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik. 

Mål for samarbeidet: 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjo-

nal konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i 

toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og tje-

nester til befolkningen. 

 

Hvordan jobber vi: 

Trondheimsregionen er et samarbeid hvor vi er enig om å ha tett kontakt mot kommunenes politiske og 

administrative organer. Aktivitetene er organisert som samarbeid etter kommuneloven, og ikke som eget 

selskap.  

Regionen vektlegger utviklingsoppgaver. For tiden er næringsplanen, arealutvikling og samferdsel de tunge 

temaene. Profilering /informasjon er under utvikling.  

Det er et gjennombrudd at 

kommunene i Trondheimsre-

gionen har løftet blikket over 

kommunegrensene, i stedet 

for å konkurrere innbyrdes. I 

næringsplanen tar vi utgangs-

punkt i våre viktigste sterke 

sider: Storbyen Trondheim er 

et fortrinn for oss alle.  Hjer-

nekraften i forsknings- og 

utdanningsmiljøene (FoU) 

representerer formidable 

muligheter for et nyskapende 

næringsliv. Gjennom å etable-

re nettverk der offentlige 

myndigheter samarbeider tett 

med FoU og næringslivet skal 

hjernekraft kobles med hand-

lekraft. Det skal komme flere bedriftsetablerere fra våre høgskoler og universitet enn i noen annen region.  

At de ti kommunene er enige om felles mål for arealutvikling og næringsutvikling gir fortrinn både for å 

utvikle regionen og å ta vare på miljø- og naturressurser. Dette innebærer at vi har etablert en felles poli-

tikk i Trondheimsregionen, basert på gjensidig tillit og raushet. 

Foto: NTNU Info 

Innovasjon og teknologi er vår styrke!  

Jetdrevne sykler på Gløshaugen 

FORELØPIG UTGAVE 24.03.2011 



 Historikk: 

Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen ble opprettet på 1980-tallet og reetablert i 2001. Forvaltnings-

reformen (2007) ga ikke vesentlige endringer. Dette har akselerert en bevisst satsing på å bygge opp sam-

arbeidet i Trondheimsregionen.  

Samarbeidsutvalget ble i 2007 politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt. Samtidig ble det klart at 

arealsituasjonen i regionen, spesielt for store næringsareal, krevde en helhetlig regional analyse: Inter-

kommunal arealplan (IKAP) ble igangsatt. Dette økte interessen for samarbeidet. Orkdal ble medlem i 2008.  

I 2008 sto en annen viktig regional oppgave for døren. Strategisk næringsplan skulle utarbeides for regio-

nen. Næringslivet etablerte Næringsalliansen for Trondheimsregionen (NAT) som fikk oppgaven med å ut-

arbeide planforslag. NAT hadde også med Rissa og Leksvik som viktige næringskommuner, og de ble fra 

desember 2009 faste medlemmer i Trondheimsregionen. Nå var alle kommuner innenfor reiseavstand på 

maksimum en time og med pendlingsandel over  ti prosent medlemmer.  

Vi gikk inn i 2009 med to parallelle store regionale prosesser, interkommunal arealplan og strategisk 

næringsplan. Begge hadde fokus på strategiske valg for regionen.  De to prosjektene gjorde Trondheimsre-

gionen godt synlig i 2009. Samtidig sikret regionen seg domenenavnet www.trondheimsregionen.no og 

utviklet egen hjemmeside. 

 

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 
2010 

Rapportering av aktiviteten i henhold til de fem fastsatte programområdene: 

A. Videreføring av strategisk næringsplan  

Forslag til strategisk næringsplan ble framlagt for et stort publikum i åpent møte 

i januar 2010. Samarbeidet, entusiasmen og engasjementet som kommunene, 

næringslivet og kunnskapsmiljøene la til grunn i prosessen ga et meget godt 

utgangspunkt, omtalt i media som overveldende positiv. 

Planforslaget ble framlagt i felles møte for alle formannskapene 5. mars 2010. 

Alle kommunstyrer/bystyret/fylkestinget sluttet seg til strategiene i næringspla-

nen i løpet av våren.  Næringsplanen ble endelig vedtatt i Trondheimsregionen-

regionrådet 11.juni 2010.  

Næringsrådet ble konstituert i september og prosjektleder tilsatt i oktober, med 

tiltredelse i desember.  

Næringsrådet foreslo å starte opp med tre prosjekt i 2010:  

-    Alle politikere skal besøke en bedrift hvert år – et samordnet opplegg for 
kommunestyrene  og bystyret i oktober/november.  

- Etablere samhandling næringsliv -FoU-offentlig sektor også på kommuneni-
vået, hvor  FoU-kontakter har  kontaktflate mot FoU-institusjonene og VGS.  

-    Identifisere og forsterke 1-3 internasjonale kunnskapsnav.  

De to første er gjennomført, identifisering av kunnskapsnav er igangsatt. Arbei-

det med handlingsplan 2011 startet opp når prosjektleder tiltrådte. 

B.  Videreføring av IKAP/boligprosjektet  

Planforslag 1.utkast IKAP ble sluttført i februar-mars og presentert i felles møte for alle formannskapene  

5.mars 2010. Arbeidsutvalget la ut 1.utkast IKAP til offentlig ettersyn og høring til regionale myndigheter. 

http://www.trondheimsregionen.no/


Parallelt ble IKAP behandlet i kommunestyrene/bystyret/fylkestinget i løpet av våren. IKAP ble vedtatt en-

delig i Trondheimsregionen-regionrådet 11.juni 2010.  

Prosjektleder ble engasjert fra august for å sette planen ut i 

livet. Kommunene har startet arbeidet med å ta retningslin-

jene i IKAP inn i egne planer.  Malvik jobber med å realisere 

1000 dekar næringsareal på Nye Sveberg gjennom sin revi-

sjon av kommuneplanens arealdel.  Sammen med Orkdal og 

Stjørdal er det gjort fortettingsanalyser i næringsområdene 

Grønøra og Sutterø. Det er iverksatt prosesser for å innlem-

me Rissa og Leksvik i IKAP.  Befolkningsprognoser er utarbei-

det for kommunene med felles boligbyggeforutsetninger. 

En evaluering viser at Kommunene er godt i gang med å im-

plementere retningslinjene i IKAP i eget planverk.  

Gjennom hele året har sekretariatet vært knyttet opp mot 

prosjektgruppe for nytt logistikknutepunkt i regionen.. Det er 

viktig at IKAP og nytt logistikknutepunkt ses i sammenheng.  

C.   Profilering/informasjonsarbeid  

Gjennom 2010 har www.trondheimsregionen.no blitt 

kontinuerlig utviklet. I 2010 er det lagt vekt på intern 

informasjon og forankring av samarbeidet. Fra sommeren 

2010 er informasjonsarbeidet styrket med 1/3 stilling. 

Det er utarbeidet nyhetsbrev til alle kommunestyrepoliti-

kere, knyttet til møtene i Trondheimsregionen, og utlagt 

nyheter på hjemmesiden.  ”Populærutgaver” av strategisk 

næringsplan og IKAP er forberedt (publiseres i 2011). 

Grafisk profil for Trondheimsregionen er videreført, med 

forenkling av logoen og maler for presentasjoner etc. 

Det er utarbeidet mediastrategi.  Hjemmesiden utvikles 

som ekstern portal til regionen.  

D.  Videreutvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid  

Trondheimsregionen er primært er et samarbeid  for felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er ikke 

prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregionen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er etablerte tjenes-

tesamarbeidsområder, Trondheimsregionen skal ikke utfordre dette. Der det er naturlig kan Trondheimsre-

gionen legge til rette for samarbeid, og det er løpende kontakt med fylkesmannen i forhold til engasjement 

for tjenestesamarbeid. I 2010 har interkommunalt arbeid med samhandlingsreformen stått i fokus. Det ble 

gitt en omfattende gjennomgang av aktuelle samarbeidskonstellasjoner i Trondheimsregionens møte 

10.desember 2010. 

E.   Videre organisering/operasjonalisering av Trondheimsregionen  

På slutten av 2009 ble stilling for daglig leder utlyst. Daglig  leder tiltrådte i februar 2010.  Ansvarsforholde-

ne og ble tydeliggjort. Det er arbeidet systematisk for bedre drift. Trondheimsregionen har etablert et sek-

retariat som beskrevet under. Samtidig ble den politiske involveringen styrket gjennom at det ble konstitu-

ert et politisk arbeidsutvalg med fire ordførere.  Erfaringene er gode. Samarbeidet er blitt mer operativt. 

http://www.trondheimsregionen.no/


ORGANISASJONEN: 

Trondheimsregionen - regionrådet 

Styret for det interkommunale samarbeidet er representert ved ordførernes stemmerett i regionrådet. Her 

møter også opposisjonsleder og rådmann. Det har vært seks møter i 2010.  Formannskapene/fylkesutvalget 

ble invitert til ett av møtene. Ordføreren i Malvik, Terje Bremnes Granmo, er leder. Det ble behandlet 38 

saker i 2010, hovedtyngden av saker i 2010 omhandler næringsutvikling og samferdsel. 

Arbeidsutvalget - AU 

2010 er det første året med eget AU: Leder Terje 

Bremnes Granmo (Malvik), nestleder Rita Ottervik 

(Trondheim), Jon P Husby (Skaun) og Gunnar Hoff 

Lysholm (Orkdal) er valgte medlemmer.  AU har 

hatt seks møter i 2010 og behandlet 51 saker. 

Rådmannsforum 

Rådmannsforum består av alle rådmennene og er et nødvendig bindeledd mellom Trondheimsregionen og 

kommunenes virksomhet. Rådmannen i Malvik, Kristian Rolstad er leder. Det har vært syv møter i 2010 

med til sammen 55 saker. 

Næringsrådet 

I tilknytning til strategisk næringsplan ble det i september 2010 konstituert et eget næringsråd. Næringsrå-

det skal sikre samhandling mellom det offentlige, næringslivet og FoU (triple helix) og styre ressursbruk og 

prioriteringer i strategisk næringsplan. Medlemmer i 2010: Fylkesrådmann Milian Myranet, rådmann Roy 

Jevard (Melhus), rådmann Erlend Myking (Leksvik), direktør i næringsforeningen i Trondheim Berit Rian, 

direktør i NHO Merete Storødegård, leder Stjørdal næringsforum Torstein Mørseth, prorektor NTNU - ny-

skaping og eksterne relasjoner Johan Hustad, rektor HiST Trond Andersen og direktør SINTEF - regional 

utvikling Sigmund Kvaløy. Berit Rian er valgt som leder. Hun deltar sammen med Trond Andersen som ob-

servatører i Trondheimsregionen - regionrådet.  

Sekretariatet 

Jon Hoem er tilsatt som daglig leder i full stilling. Siste halvår er Oddgeir Myklebust engasjert som prosjekt-

leder for IKAP i 2/3 stilling og Hans Kringstad ansatt som kommunikasjonsrådgiver i 1/3 stilling. Næringsalli-

ansen ble involvert i tilsetting av prosjektleder for næringsplanen. Børge Beisvåg tiltrådte stillingen i de-

sember. Trondheim kommune er vertskommune med personalansvar for sekretariatet. 

RESSURSER: 

Utgifter: Trondheimsregionen hadde et samlet forbruk i 2010 på 2.464.000 kr. Av dette er 1.821.000 kr 

brukt på næringsplanen og andre utviklingsoppgaver.  

Tilførte midler: Kommunene har i 2010 bidratt med 4,4 mill kr. Det er bevilget til sammen 0,8 mill kr i 

skjønnsmidler fra fylkesmannen, hvorav 0,5 mill ble avklart i siste kvartal. Sør-Trøndelag fylkeskommune 

bevilget i desember 0,5 mill kr til utviklingsprosjekt og 2,8 mill kr i næringsfond, forutsatt 50 prosent kom-

munal medfinansiering. Mye av tildelingene ble endelig avklart på slutten av året, og vi har reservert kom-

munale midler for medfinansiering. I tillegg har sluttbehandling av næringsplanen og tilsetting av prosjekt-

leder tatt tid. Derfor er betydelige andeler av midlene i 2010 fondsoverført til 2011. Dette gir et godt grunn-

lag for spesielt næringsplanen som starter for fullt i 2011. Også for profilering/markedsføring er det gjort 

mye forberedelser i 2010 som krever ressurser i 2011.  

Foto: Carl-Erik Eriksson 
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