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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 24.01.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244/01 Dato 19. januar 2011  
 

Sted: Fylkeshuset, 5. etg – møterom Kvarts  

Tidsrom: 1600-1900 

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

Kopi Børge Beisvåg, Oddgeir Myklebust, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, Birger Elvestad, Hilde 
Christin Larssen 

 

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, ettersendes 

 Vedlegg 3: Fylkestingets vedtak om tildeling til næringsfond i Trondheimsregionen 2010, sak 123/10  

 

RF 01/11 Referat fra møte 16.11.2010 

Vedlegg 4: Referat protokoll rådmannsforum 16.11.2010 

 Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

RF 02/11 Vedtektsendringer 

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 

ble drøftet i rådmannnsforum 16.11.2010, daglig leder har etter dette drøftet 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 proses-

sen gjennom at det da ikke kreves separat behandling i alle kommunestyrer 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. 

Vedlegg 5: Forslag vedtektsendringer datert 17.01.2011 

 Forslag til vedtak: 

Endringer i vedtekt, datert 17.01.2011 oversendes kommunen for behandling i kommunestyrene 

før de legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet. 

 

http://multimedia.dn.no/archive/00203/N_rings-NM_2010_med_203943a.pdf


 

Rådmannsforum24.01.2011  Side 2 av 4 
 

RF 03/11 Orientering om handlingsplan 2011 SNP 

Sak: Det arbeides løpende med handlingsplanen, saken behandles i næringsrådet 26.01.2011. Pro-

sjektleder Børge Beisvåg legger fram materiale for behandling i næringsrådet til drøfting i råd-

mannsforum, med sikte på at synspunkt fra rådmannsforum formidles videre til næringsrådets 

møte. Notat til næringsrådet blir ettersendt når det foreligger. Vedlagt følger også en sammen-

fatning av føringer for bruk av næringsfondet. Merk at fylkestinget har angitt endrede forutset-

ninger i sak 123/2010, at det forutsettes at bruken av midlene skjer etter en dialog med de kom-

munale næringsetatene/næringsselskapene. Jeg mener at FoU-kontaktene har en sentral funksjon 

i en slik dialog. Videre konstateres at forslag til fordeling i 2011 har lavere beløp enn for 2010 

ved at det forslås 2,4 mill kr og legges til grunn at Nord-Trøndelag fylkeskommune også bidrar 

med 0,6 mill kr. I 2010 var samlet bevilgning 3,3 mill kr. Saken behandles endelig i fylkestinget 

18.01.2011. 

Vedlegg 6: Notat til næringsrådets møte 26.01.2011 – ettersendes. 

Vedlegg 7: Føringer for bruk av næringsfondet à jour 17.01.2011. 

 Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum tar saken til orientering. 

 

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

Sak: Det ble avholdt møte med FoU-kontaktene 04.01.2011, se vedlagt foreløpig referat. Børge 

Beisvåg redegjør for de spørsmålene som ble reist rundt nærmere rolleavklaring og etablering 

av trepartssamarbeid på lokalt nivå. Aktuelle problemstillinger: 

- Rolle som både FoU.kontakt og næringslivskontakt – ulikheter mellom kommunene. Er de 

primært en næringslivskontakt eller FoU-kontakt? 

- Skal vi ha et forum for FoU-kontaktene og hva skal det ev prioritere? 

- Etablere felles møteplass mellom FoU-kontaktene og Næringsalliansen? 

Dette blir også fulgt opp i Næringsrådet. 

 

Vedlegg 8: Foreløpig referat møte FoU-kontakter 04.11.2011. 

 Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

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

konsekvenser i relevante saker for politisk behandling 

Sak: I vedtak av strategisk næringsplan, punkt 5 heter det: 

 ”I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har relevans til nær-

ingslivet, skal det redegjøres særskilt for om dette er i tråd med strategisk næringsplan.”  

 Dette punktet kom som resultat av den politiske behandlingen, fremmet av fylkeskommunen og 

Trondheim kommune, og vedtatt 11.06.2010 i Trondheimsregionen-regionrådet. Saker som har 

”relevans for næringslivet” forekommer både i formannskap, utvalg og kommunestyrer. Blant 

annet reguleringssaker av ulik karakter kan ha stor betydning for næringsaktører. 

 Trondheim kommune har satt i gang en vurdering av hvordan dette kan ivaretas. Jeg ønsker en 

drøfting om status for dette i kommunene og hvordan dette kan ivaretas med faste rutiner – her 

bør en kunne samordne praksis, og alle behøver ikke å ”finne opp hjulet”. To spørsmål kan være 

utgangspunktet: 

- Hvordan man skal få en god avgrensning av de saker som skal vurderes på denne måten? 

- Hvordan man skal etablere gode nok systemer for innspill fra næringsmedarbeidere og de 

som jobber med Strategisk Næringsplan? 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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RF 06/11 Borgerundersøkelsen 

Sak: De fleste kommunene har vært kontaktet av Sentio Research i forhold til å delta i ”Borgerunder-

søkelsen”. Opplegget bygger på en svensk modell og den baseres på 200 intervju i hver kom-

mune, se vedlagt intervjuskjema. Trondheim kommune har bestilt 600 intervju. Det utarbeides 

rapport for hver kommune som sammenfatter resultater ganske detaljert i forhold til tilfredshet 

av tjenester, bosted, trygghet etc. og oppsummerer i forhold til omdømme. Det skal utarbeides 

rapporter for hver kommune, hver region og for alle kommunene som deltar fra Trøndelag. 

 Stjørdal har deltatt gjennom Værnesregionen, Malvik, Trondheim, Klæbu og Melhus har bestilt 

undersøkelsen for egen regning. Kommunene må selv vurdere nytten av å delta, og Trondheims-

regionen legger ikke noe press på de øvrige kommunene, men jeg har oppfordret Sentio til å av-

vente sammenstilling av Trondheimsregionen inntil vi har drøftet dette i rådmannsforum. Kost-

naden er angitt til 37.000 kr + moms per kommune. 

Vedlegg 9: Spørreskjema 

 Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 07/11 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 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 grunnlagsmateriale 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 Trondheimsregionen slik dette 

framgår gjennom først og fremst utviklingsplanen, næringsplanen og IKAP. Jeg tar sikte på at 

denne saken kommer i Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.04.2010 med behandling i 

kommunestyrene i mai/juni. 

 Med dette utgangspunktet ønsker jeg synspunkt fra rådmannsforum. 

Vedlegg 10: Notat evaluering 2007 

 Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

RF 08/11 IKAP – løpende forankring 

Sak: Jeg viser til gjennomgangen av status i siste møte i Trondheimsregionen. Det konstateres at det 

er viktig å holde ”trykket” slik at planen ikke blir glemt i skuffen, og at forankringen til planens 

intensjoner og vedtatte retningslinjer opprettholdes gjennom mest mulig felles opptreden i 

Trondheimsregionen i forhold til disse. 

 I IKAP-arbeidet ble det fastsatt at alle ordførerne skulle være politisk arbeidsgruppe for arbei-

det. Dette var svært nyttig i planutarbeidingen i forhold til både forankring og konkrete valg av 

plangrep/konklusjoner. Derfor har jeg i samråd med lederen innkalt til ordførermøte 03.02.2011 

hvor dette blir tema sammen med opplegg for sak som tatt opp i sak RF 08/11. 
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 Det er tilsvarende viktig at forankringen også opprettholdes i administrasjonene i kommunene, 

og vi har også sammenkalt arbeidsgruppen med kommuneplanleggere til en egen gjennomgang 

27.01.2010. Så langt har det ikke vært praksis etter at IKAP ble vedtatt at Trondheimsregionen 

uttaler seg til kommuneplaner fra kommunene. Det tror jeg heller ikke er noen god måte å gjøre 

dette på. Da kan det være mer konstruktivt at en i oppstarten av kommuneplanprosessene tar et 

fellesmøte mellom Trondheimsregionen og den aktuelle kommunen hvor en tydeliggjør IKAPs 

forventninger, og at dette signaliseres tydelig i oppstarten av prosessen og ikke faller ut i fortset-

telsen. Vi tar en runde på dette i møtet. 

Vedlegg 11: Presentasjon i Trondheimsregionens møte 10.12.2011 

 Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

RF 09/10 Interkommunalt arbeidsmiljøsamarbeid i Trondheimsregionen (IKAST) - viderefø-

ring 

Sak:  Samarbeid om arbeidsmiljø/HMS ble fastsatt av daværende styringsgruppe for interkommunalt 

samarbeid i Trondheimsregionen i 2004. Det etablerte forumet har utarbeidet et oppsumme-

ringsnotat og ber rådmannsforum vurdere aktivitet. Det har vært kontakt mot leder Kristian 

Rolstad ang dette, og dagens leder av forumet, Turid Aas (Stjørdal), vil gi en kort redegjørelse. 

Vedlegg 12: Notat datert 19.01.2011. 

 Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF10/11 Orientering om andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 04.03.2011 

Sak: Det vurderes å invitere formannskapene til dette møtet. Tar gjerne imot innspill fra rådmannsfo-

rum i forhold til ”større” saker/tema som egner seg, gjerne at vi finner fram til en ekstern kjent 

person. 

 I tillegg til handlingsplan for næringsplanen ligger det an til flere samferdselssaker: 

- Endelig KVU for logistikknutepunkt forutsettes å foreligge 

- Regional transportplan 

- KVU for E6 nord og sør for Trondheim bør foreligge som innspill til NTP. 

  

RF 11/11 Orienteringer: 

- Det er kommet tilbud om annonsebilag i svenske Teknisk ukeblad i mars/april. Jeg vurderer 

dette som lite aktuelt før vi har fått en bedre portal. 

- Det arbeides med forbedring av portalen i et studentprosjekt med to studenter som har hospi-

tert i tre uker. 

- Årsmelding for Trondheimsregionen under arbeid, aktuell behandlingsrutine ønskes drøftet. 

  

RF 11/11 Eventuelt 

 

 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder 



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). 

jmj
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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.  
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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 16.11.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-13 Dato 17.11.2010  
 

Sted: Rådhuset i Trondheim, Storsalen 

Tidsrom: 1300-1500 

Til stede: Kjell Fosse, Elin Rognes Solbu, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Grethe Metliås, 
Erlend Myking, Ida Munkeby, Jon Hoem, Sigmund Knutsen, Børge Beisvåg, Hans Kringstad, 
Oddgeir Myklebust 

Forfall: Kristian Rolstad, Morten Wolden, Knut Dukane, Oddbjørn Ressem 

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem 
 

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

Nestleder Elin Rognes ledet møtet i leders fravær. Ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 

RF 56/10 Referat fra møte 05.10.2010 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 
 

RF 57/10 Møteplan 2011 

Fra møtet: - Fylkeskommunen og kommunene har faste politiske møter både tirsdager, onsdager og 
torsdager. Det blir umulig å unngå alle, men det kan være enklere dersom en alternerer 
møtene mellom disse dagene. De fleste kommunene har 14-dagersfrekvens og dette kan 
hensyntas. 

- Vi må ta hensyn til Trøndelagsmøtet 10-11. januar. Det er kollisjon med Orkdalsregionen 
11.02.2011. Møteserien i januar/februar forskyves av disse grunnene til en uke senere. 

 
Vedtak:  Daglig leder sender ut justert møteplan, rådmennene melder tilbake møtekollisjoner med po-

litiske møter i sin kommune sammen med samlet oversikt over aktuelle politiske møter. 

 

RF 58/10 Utviklingsplan 2011-15 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om forslaget, som er basert på drøftinger i arbeidsgruppa.  
- Virksomheten er inndelt i fire programområder med angitt budsjettramme. Personalkost-

nadene er fordelt mellom programområdene. For hvert programområde er det formulert et 
mål for å angi profil og retning på ressursbruken. 

- Budsjett for programområde næringsutvikling er 5,0 mill kr, men det presiseres at nærings-
fondet er på 5,6 mill og omfatter midler innenfor programområdet IKAP/andre utviklings-
oppgaver og programområdet profilering/kommunikasjon/påvirkning. 

- Programområde profilering/kommunikasjon/påvirkning er satt relativt høyt med 1,5 mill kr.  
- Rådmannsforum ga tilslutning til forslaget fra arbeidsgruppa. Det ble presisert at markeds-

føring/profilering må ivareta merkevarebygging og en bevisst avklaring av målgrupper.  
- Arbeidsgruppa mener at en profilering mot eksterne vil gi god effekt også i forhold til inter-

ne målgrupper. 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=92:mote-radmannsforum-16-november-2010&catid=28:radmannsforum-2010&Itemid=54
jmj
Tekstboks
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- Det bør utvikles en mer tydelig portal gjennom hjemmesiden som angir hva vi er og hva vi 
tilbyr før vi går tungt inn med markedsføringstiltak. FoU-kontaktene kan bli viktige kontak-
ter i en slik portal-løsning i forhold til grundere etc. 

- Daglig leder vil ta opp i AU hvordan utviklingsplanen kan forankres i forhold til alle bysty-
re/kommunestyrerepresentanter. Rådmannsforum anså et nyhetsbrev om forslag til utvik-
lingsplan som en god løsning. 

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

 

RF 59/10 Innspill til Handlingsplan 2011 for næringsplanen 

Fra møtet: - Børge Beisvåg presenterte seg og ga en kort introduksjon til drøftingen, jf. powepointpre-
sentasjon. Det er møte i næringsrådet 22. november, og det arbeides mot å legge fram 
handlingsplan i Trondheimsregionens februarmøte. Det er viktig å få med kommunene, 
hvem skal være kontaktpersoner? Det er viktig å få med tiltak som involverer alle samar-
beidsparter i oppstarten.  

- Pågående prosjekt angående praksisplasser for HiST-studenter er ett utgangspunkt, og vil 
være et bra case angående trekantsamarbeid på kommunenivået. 

- Viktig å få opp info om hva kommunene kan tilby i forhold til oppstartsbedrifter. 
- Rådmennene signaliserte at de oppnevnte FoU-kontaktene vil være sentral og må brukes 

som kontaktpunkt i kommunene. Aktuelt å få med prosjektleder i møter i næringsrettede 
utvalg. 

- Melhus orienterte om at de nå jobber med på bryte ned næringsplanen til en lokal hand-
lingsplan. 

- Fylkeskommunen pekte på VRI, det skal være nær kontakt mellom næringsplanen og VRI. 
- Kommunene har ulike utgangspunkt og ståsted. Dette må hensyntas. 

Vedtak: Drøftingen tas til orientering. FoU/næringskontaktene i kommunene skal brukes som kon-
taktledd i det videre arbeidet. 

 

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

Fra møtet: - Oddgeir Mylkebust innledet, se presentasjon. Det skal rapporteres ut fra til retningslinjene 
og strategiene i IKAP i forhold til igangsatte prosesser i eget planverk. Det tas sikte på gjen-
nomgang i Trondheimsregionens møte 10.12.2010. Oppfølging gjennom arealdelene i 
kommunene er spesielt viktig. 

- Rådmannsforum ga sin tilslutning til at det sendes ut skjema for utfylling til alle kommune-
ne ved rådmannen. Disse returneres til sekretariatet som ut fra dette gis det en samlet fel-
les gjennomgang i Trondheimsregionens møte. Eventuelt at denne kan utfylles av kommu-
ner som har spesielle utfordringer. 

Vedtak: Evaluering gjennomføres i Trondheimsregionens møte 10.12.2010. 

 

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

beidskonstellasjonene ang. samhandlingsreformen 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at dette er drøftet i AU. Det legges opp til at de ulike samar-
beidskonstellasjonene orienterer om hvordan arbeidet er grepet an. Det er nå avklart at det 
samarbeides i Orkdalsregionen, Værnesregionen, Fosenregionen og i 4 kommuner sammen 
med Trondheim.  Hensikten med en slik orientering i Trondheimsregionen er kunnskaps-
overføring mellom de ulike konstellasjonene. 

- Rådmannsforum vektla at dette må bli korte gjennomganger for ikke å ta for mye tid i mø-
tet.  Tema bør være innhold/målsetting, organisering og status. 

- Hvert av samarbeidsområdene avgjør selv hvem som presenterer, det trenger ikke være 
medlemmer i Trondheimsregionen dersom det er mest naturlig. Grete Metliås avklarer ang 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2010/Radmannsforum_10/Handlingsplan_radmannsforum_101116.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2010/Radmannsforum_10/Handlingsplan_radmannsforum_101116.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2010/Radmannsforum_10/IKAPrapportering_101116.pdf
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Orkdalsregionen, Kjell Fosse angående Værnesregionen og Erlend Mykling angående Fosen-
regionen. Trondheimssamarbeidet avklarer i møte berammet 17.11. 

Vedtak: Evaluering gjennomføres i Trondheimsregionens møte 10.12.2010.  

 

RF 62/10 Vedtektsendringer  

Fra møtet: - Daglig leder gjennomgikk kommunelovens bestemmelser og foreløpig forslag til endringer 
av vedtekten ble omdelt, forslaget skal bearbeides videre. Hensikten er primært at virk-
somheten må forankres i kommunelovens bestemmelser om samarbeid og delegert ansvar 
til vertskapskommune. Også forhold rundt daglig leders ansvar og vedtak om observatører 
tilsier justeringer av vedtekten.  

- De områdene som må fastsettes som delegert vertskommuneansvar er kontorhold, perso-
nalhåndtering og regnskap/rapportering. Det bør tas utgangspunkt i § 27 og § 28b. 

- Endelig forslag må behandles i kommunestyrene/bystyret/fylkestinget. Dette betyr at ende-
lig vedtak blir i 2011. 

- Rådmannsforum påpekte at dette er helt nødvendig når Trondheimsregionen nå forvalter 
over 8 mill kr. 

- Det pågår prosesser i Trondheim kommune som det er viktig ar arbeidet forankeres opp 
mot. 

- Daglig leder ønsker å avklare nærmere med AU konkret saksgang, spesielt hvorvidt AU øns-
ker praksis med at de innstiller til vedtak til Trondheimsregionen. 

Vedtak: Daglig leder kvalitetssikrer og sjekker ut forslaget nærmere før det oversendes til rådmenne-
ne for gjennomgang og tilbakemelding. 

  

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

Fra møtet: - Daglig leder gikk gjennom aktuelle saker: Lyntog, godsterminal, regional kollektivtransport, 
regional transportplan, rv 704. 

- Sigmund Knutsen orienterte om Trøndelagsrådets arbeid med ny regional planstrategi (fo-
reløpig) og samhandlingsprogram. Samhandlingprogrammet har bl a høyskolefinansiering 
og finansiering av infrastruktur for FoU med som tiltak i 2011, jfr Strategisk næringsplan. Ny 
regional planstrategi skal bearbeides og på høring, og endelig behandles etter valget av nye 
fylkesting og kommunestyrer. 

- Klæbu signaliserte at det kan være litt tidlig å ta opp rv 704. Den kan bli omtalt i ordføre-
rens åpning av møtet. 

- Det ble pekt på at Miljøpakken bør sees i sammenheng med regional kolletivtrafikksaken. 
 
 

RF 55/10 Eventuelt 

Fra møtet: - Roy Jevard tok opp at miljørettet helesevern – spesielt etter at ny folkehelseplan foreligger 
– kan være et mulig samarbeidsområde. 

- Kjell Fosse orienterte om at kommuneplanens samfunnsdel i Stjørdal nå foreligger, ble om-
delt. 

- Daglig leder viste at statistikk for kommunene nå foreligger på hjemmesiden, se nyhet på 
www.trondheimsregionen.no.  

- Det er gjennomført en helikopterfotografering av aktuelle IKAP-areal samt andre aktuelle 
motiv langs flyruta, bildene er tilgjengelig for kommunene, det sendes ut oversikt til hver av 
kommunene. 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2010/Radmannsforum_10/101115_VEDTEKTfoslag.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/


 
 

 

ENDRINGSFORSLAG Siste revisjon 19.01.2011 – endringer med rødt. 

VEDTEKTER FOR TRONDHEIMSREGIONEN  
 
§1 Forankring i kommuneloven – styrets sammensetning: (Ny) 
Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens § 27, hvor ordførerne gjennom sin stemmerett i Trond-

heimsregionen-regionrådet utgjør styret for samarbeidet.  

§2, Medlemmer: (Tidligere §1) 
Trondheimsregionen er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, 

Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. Andre kommuner/ fyl-

keskommuner kan etter vedtak i Trondheimsregionen tas inn som medlemmer eller møte som observatør.  

§3, Utpeking av medlemmer/stemmerett/ledelse (Tidligere §4) 
Ordfører og en representant for opposisjonen oppnevnes av kommunene/fylkeskommunen for valgperioden som 

medlemmer i Trondheimsregionen-regionrådet. Det politiske flertallet i den enkelte kommune/fylkeskommunen, 

ved ordføreren, forvalter kommunens stemmerett, representanten for opposisjonen deltar med møte- og talerett. 

Rådmannsforum for Trondheimsregionen består av rådmennene fra medlemskommunene/fylkeskommune/obser-

vatører, rådmennene deltar i Trondheimsregionen-regionrådets møter med møte- og talerett. Det kan oppnev-

nes observatører til Trondheimsregionen-regionrådet og rådmannsforum med møte- og talerett. 

Konsensusprinsippet legges til grunn. Kommunene har reservasjonsrett i saker/prosjekt der de ikke ser det som 

aktuelt å delta. 

Leder og nestleder velges for valgperioden blant ordførerne. Det velges arbeidsutvalg bestående av leder, nest-

leder og inntil to øvrige ordførere fra medlemmene. Arbeidsutvalget kan opptre på vegne av Trondheimsregio-

nen i hastesaker.   

§4, Funksjon/hensikt (Tidligere §2)  
Trondheimsregionen-regionrådet skal være medlemskommunenes felles drøftings- og samordningsorgan og har 

som formål å ivareta felles interesser og å styrke regionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurran-

sesituasjon. 

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

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

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

beider og opprette arbeidsgrupper knyttet til særskilte saker etter behov.  

§5, Forankring (Tidligere §3) 
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 regionen står overfor og hvordan arbeidet skal legges opp 

for å møte disse. 

 Utgår: §5, Sekretariat  
Trondheimsregionen etablerer egen sekretariatsordning som i samråd med leder sørger for møteinnkallinger og 

referat/protokoller. Trondheimsregionen fastsetter sekretariatets arbeidsområde, oppgaver og ressursbruk etter 

behov.  

Trondheim kommune administrerer sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Sekretariatet er administra-

tivt tilknyttet rådmannsforum ved leder og rådmannsforumet bidrar i forhold til initiering og klargjøring av 

saker for Trondheimsregionen. 

Finansiering skjer ved at medlemmene betaler en nærmere fastsatt årlig kontingent.) 

§6, Sekretariat  (Tidligere §5) 
Trondheimsregionen etablerer egen sekretariatsordning med daglig leder. Trondheim kommune er vertskom-

mune med kontorhold for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Delegerte oppgaver er ansettelses-, 

lønns- og personalansvar for ansatte samt ivaretakelse av regnskap og revisjon. 

Trondheimsregionen-regionrådet fastsetter sekretariatets arbeidsområde, oppgaver og ressursbruk etter behov. 
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 (Utgår: §6, Saksbehandling  
Saker som krever beslutning om handling/ressursbruk skal behandles på grunnlag av saksutredninger utarbei-

det av sekretariatet eller andre på oppdrag, framlagt av rådmannsforum ved leder. Saker som krever beslutning 

i kommunestyrer/formannskap skal sendes disse for tiltredelse før saken tas opp til vedtak i Trondheimsregio-

nen.) 

§7, Saksbehandling  (Tidligere §6) 
Saker til rådmannsforum, arbeidsutvalg og Trondheimsregionen-regionrådet (styret) 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 (styret). 

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

vedtak i Trondheimsregionen.   

§8, Innskudd i virksomheten/økonomiske forpliktelser 
Kommunenes bidrag til finansieringen 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 medlem-

mene økonomiske forpliktelser. 

§7, Egne kostnader 
Foruten eksterne midler, bærer medlemskommunene selv kostnadene for sine egne representanters og egen 

administrasjons medvirkning i Trondheimsregionen. 

§9, Uttredelse  (Tidligere §8) 
Den enkelte kommune/fylkeskommune kan trekke seg fra Trondheimsregionen etter vedtak i kommunesty-

re/bystyre/fylkesting. Uttredelse får virkning fra utgangen av kommende budsjettår etter at melding om uttredel-

se er gitt. 



FØRINGER FOR BRUK AV NÆRINGSFONDET, AJOUR 17.01.2011 

 

RETNINGSLINJE FOR SAMORDNING MELLOM DET POLITISKE NIVÅET I 

TRONDHEIMSREGIONEN OG NÆRINGSRÅDET FOR REGIONAL STRATEGISK 

NÆRINGSPLAN 

VEDTATT TRONDHEIMSREGIONEN 11. JUNI 2010, SAK 16/10,  

 

1. Næringsrådet utarbeider forslag til årlige handlingsplaner for gjennomføring av tiltak i 

samsvar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk næringsplan. 

2. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen i samlet budsjett for 

Trondheimsregionen, knyttet til utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av 

prioriterte strategier/prosjekt samt delrammer angis.  

3. Regional strategisk næringsplan forutsettes vedtatt 11.06.10 av Trondheimsregionen. 

Samtidig skal næringsrådet være etablert innen dette. Det tas sikte på at næringsrådet 

legger fram signaler for prioriterte strategier/prosjekt og ressursmessige rammer for 2010 

senest i TR-møte i september. 

4. Årlige handlingsplaner legges fram for Trondheimsregionen via rådmannsforum. 

5. Løpende samordning ivaretas gjennom at rådmennene i næringsrådet og observatører fra 

hhv næringslivet og FoU-miljøene rapporterer begge veger. 

6. Retningslinjene evalueres innen utgangen av 2011 

 

SEES I SAMMENHENG MED STYRINGSOPPLEGG FOR ”NÆRINGSFONDET”  

VEDTATT I TRONDHEIMSREGIONEN  I MØTE 17.10.2010 SAK TR 27/10 

Utdrag fra vedlegg 3 som Trondheimsregionen sluttet seg til:  

Forvaltningsansvar:  Trondheimsregionen v/sekretariatet 

Beslutningsstruktur: Næringsrådet foreslås som fondsstyre og som beslutningstaker i  

forhold til tildeling av tilskudd til samarbeidstiltak i tråd med 

SNP. Næringsrådet rapporterer til Trondheimsregionen. 

Sekretariatet forbereder og legger fram sakene for Næringsrådet. 

 

Vedtekter / retningslinjer: Det foreslås å utarbeide egne vedtekter for fondet samt 

retningslinjer for bruken av midlene. Forslag bør utarbeides av 

Trondheimsregionens sekretariat i samarbeid med STFK. 

Det er enighet om at følgende legges til grunn for tildeling av midler: 

a) midlene skal benyttes i henhold til fondets vedtekter og retningslinjer 

b) prosjektene må være i tråd med SNP for Trondheimsregionen og handlingsplan 

c) støtte kan kun gis til samarbeidsprosjekter mellom flere kommuner  

d) eget rapporteringsopplegg må utarbeides. 
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DET ER GITT FØRINGER I FYLKESTINGETS BEHANDLING AV SAK 123/10 – 

TRONDHEIMSREGIONENS UTVIKLINGSPLAN - ETABLERING AV 

REGIONALT NÆRINGSFOND: 

Vedtakets pkt 6: 

Det forutsettes at bruken av midlene skjer etter en dialog med de kommunale 

næringsetatene/næringsselskapene.  

I saksframlegget er det angitt følgende 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. 



 

  Side 1 av 2 
 

 
 

 
REFERAT MØTE FOU KONTAKTER – 04.11.2011 
Saksbehandler: Børge Beisvåg Referanse: XXX Dato 14.01.2011  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset Trondheim 

Tidsrom: 04.01.2011, kl 11.30 – 14.00 

Tilstede: Knut Brauteset, Klæbu kommune; Audny Mehammer, Stjørdal kommune; Gunnar Sund, Melhus 
kommune; Aage Schei, Orkdal kommune; Sigve Laugsand, Skaun kommune; Jens Ole Lindgjerdet, Leksvik 
kommune; Olbert Aasan, Rissa kommune; Bodil Alsvik, Midtre-Gauldal kommune; Birger Elvestad, Trondheim 
kommune; Børge Beisvåg, Trondheimsregionen  
Fraværende: Tore Rømo, Stjørdal kommune; Anne Reinton, Trondheim kommune 

 
 Møtet startet med en presentasjonsrunde av deltagerne 

o De fleste FoU kontaktene jobber spesifikt med næring eller næring faller inn under deres 

ansvarsområde, unntak Trondheim og Midtre Gauldal 

o Det er mange ulike organiseringer av næringsarbeidet i kommunene 

 Det var ikke satt opp saksliste for møtet, men det vil det være for fremtidige møter 

 Rollen FoU kontakt er ikke klart definert 

o Initiativet til dette kommer fra FoU miljøene  

o Kontakten er forutsatt både mot NTNU/HiST/SINTEF, næringsliv og mot videregående skoler i egen 
kommune 

 Bidra til å etablere lokale triple helix organ for å skape økt samhandling 

 Stjørdal har forum hvor næringsapparat i kommune, næringsforumet, 
utviklingsselskapet og Ole Vig vgs møtes fast 

 FoU kontakten skal være døråpner for FoU miljøene mot kommunene 
o Hvem er døråpner andre veien? HiST vil finne personer, NTNU og SITEF er uavklart 
o Det er tenkt at et nettverk mellom FoU kontaktene etableres, og dette møtet er første steg 
o I følge Rådmannsforum i Trondheimsregionen er det tenkt at FoU kontaktene i tillegg til å være 

kontaktledd mot FoU miljøene fra kommunene sin side også skal fungere som kontaktledd mot 

Strategisk næringsplan på operativt nivå 

 Enighet i møtet om at en rolleavklaring må på plass i fht FoU kontakt 

o Er en primært næringsplanskontakt, eller kun kontakt for det som gjelder FoU? 

o Hva skal et eventuelt FoU kontakt forum jobbe med? 

o Dette tas opp i neste Næringsrådsmøte og i Rådmannsforum 

 Børge lager skisse til mandat 

o En kan på sikt se behov for å få til en felles møteplass mellom FoU kontaktene og Næringsalliansen 

for Trondheimsregionen (næringsforeningene) 

 Børge følger opp denne mot Næringsalliansen 

 Positivt at en fra Trondheimsregionens side ønsker lokale kontakter for arbeidet med strategisk 

næringsplan 

o Viktig å inkludere de som jobber praktisk med næringsarbeid i kommunene 

o En må finne en god modell for hvordan en jobber med forankring av tiltak via næringsplan opp 

mot kommunene 
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  Side 2 av 2 
 

 Enighet om at næringsplanstiltak som gjelder kun en kommune håndteres lokalt, og at prosjektleder for 

strategisk næringsplan fokuserer på tiltak som gjelder flere/alle – overordnet nivå 

 Prosjektleder bistår lokalt arbeid ved ønske og behov, men har begrenset ressurs til praktisk arbeid lokalt 

 Nytt møte fastsettes i etterkant av Næringsrådsmøte 

o Har da kommet lengre med utarbeidelse av tiltak for 2011/handlingsplan og rollen FoU kontakt 

bør da vært mer avklart 



T    L 

T  Side 1  L 

HVORDAN DET ER Å BO OG LEVE I DIN KOMMUNE 
Helhetsbedømming av din kommune (sett ett kryss) 
    Svært        Svært  Vet 
    misfornøyd  2  3  4  fornøyd  ikke 

Hvor fornøyd totalt sett er du med din kommune som en plass å bo og leve i?.................. .. .. .. ..... ....  
 
Vurdering av ulike aspekter ved det å bo i din kommune (sett ett kryss per linje) 
 
Hvor tilfreds er du med din kommune når det gjelder… 
  Svært        Svært  Vet 
  misfornøyd  2  3  4  fornøyd  ikke 

... jobbmuligheter?................................................................................................................ .. .. . ..... ....  

... utdanningstilbud? ............................................................................................................. .. .. . ..... ....  

... kollektivtilbud?.................................................................................................................. .. .. . ..... ....  

... kulturtilbud?...................................................................................................................... .. .. . ..... ....  

... muligheten til natur‐ og friluftsliv? ................................................................................... .. .. . ..... ....  

... ungdomstilbud? ................................................................................................................ .. .. . ..... ....  

... turisttilbud?....................................................................................................................... .. .. . ..... ....  

... mulighet for å drive næringsvirksomhet?......................................................................... .. .. . ..... ....  
 
Hvor trygg er du på at...  Svært        Svært  Vet 
  lite trygg  2  3  4  trygg  ikke 

… ditt det samlede sykehustilbudet i regionen gir deg  
forsvarlig behandling om du skulle bli syk?....................................................................... .. .. . ..... ....  

… du ikke blir utsatt for kriminalitet der du bor?.................................................................. .. .. . ..... ....  
… din kommune har beredskap for å håndtere krisesituasjoner?........................................ .. .. . ..... ....  
 

VURDERING AV DE KOMMUNALE TJENESTENE  
Helhetsbedømming av kommunenes tjenester (sett ett kryss) 
  Svært        Svært  Vet 
  misfornøyd  2  3  4  fornøyd  ikke 

Hvor fornøyd totalt sett er du med de kommunale tjenestene i din kommune?   .............. .. .. . ..... ....  
 

Vurdering av utvalgte deler av det kommunale tjenestetilbudet (sett ett kryss per linje) 
Hvilket inntrykk har du av tjenestene i din kommune på følgende områder… 
  Svært        Svært  Vet 
  dårlig  2  3  4  bra  ikke 

Barnehagetilbudet? .............................................................................................................. .. .. . ..... ....  
Grunnskolen? ........................................................................................................................ .. .. . ..... ....  
Eldreomsorgen? .................................................................................................................... .. .. . ..... ....  
Helsetjenesten? .................................................................................................................... .. .. . ..... ....   
Veier? .................................................................................................................................... .. .. . ..... ....  
Gang‐ og sykkelstier? ............................................................................................................ .. .. . ..... ....  
Renovasjon?.......................................................................................................................... .. .. . ..... ....  
Vann og avløp?...................................................................................................................... .. .. . ..... ....  
Næringsutvikling? ................................................................................................................. .. .. . ..... ....  
Kommunalt kulturtilbud?...................................................................................................... .. .. . ..... ....  
 

Trygghetsindeks
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T    L 

T  Side 2  L 

TILGJENGELIGHET, INNFLYTELSE OG TILLIT  
 

Tilgjengelighet, innflytelse og tillit (sett ett kryss per linje) 
 
I hvor stor grad... 
  Svært        Svært  Vet 
  liten grad  2  3  4  stor grad  ikke 

... er du tilfreds med hvordan kommunens politikere lytter til innbyggernes synspunkter?  . .. . ..... ....  

... har du tillit til politikerne i din kommune?  ...................................................................... .. .. . ..... ....  

... opplever du at innbyggerne har innflytelse på  
kommunale beslutninger?................................................................................................. .. .. . ..... ....  

 

KOMMUNENS OMDØMME 
Helhetsbedømming av kommunenes omdømme (sett ett kryss) 
  Svært        Svært  Vet 
  dårlig  2  3  4  godt  ikke 

Hvor godt inntrykk har du totalt sett av din kommune?  ..................................................... .. .. . ..... ....  
 
Vurdering av din kommune for ulike omdømmeforhold (sett ett kryss per linje) 
 
Hvilket inntrykk har du av din kommune som organisasjon når det gjelder... 
  Svært        Svært  Vet 
  dårlig  2  3  4  godt  ikke 

… miljøbevissthet? ................................................................................................................ .. .. . ..... ....  
… det kommunale tjenestetilbudet?..................................................................................... .. .. . ..... ....  
… generell drift? .................................................................................................................... .. .. . ..... ....  
… informasjon til innbyggerne? ............................................................................................ .. .. . ..... ....  
… samfunnsansvar og etikk? ................................................................................................. .. .. . ..... ....  
 

ANBEFALING OG FREMTIDSPERSPEKTIV 

Tilknytning (sett ett kryss per linje) 
  Svært        Svært  Vet 
  liten grad  2  3  4  stor  grad  ikke 

I hvilken grad føler du tilknytning og tilhørighet til din kommune? ..................................... .. .. . ..... ....   
 

 
Hvor sannsynlig er det at du…  Svært        Svært  Vet 
  usannsynlig  2  3  4  sannsynlig  ikke 

... ville anbefalt venner og bekjente å flytte til din kommune?  ........................................... .. .. . ..... ....  

... bor i kommunen om 5 år? ................................................................................................ .. .. . ..... ....  

 
BAKGRUNNSSPØRSMÅL 
Standard bakgrunn husk kommunenr.. 



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
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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 

2



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.  

4



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5



1

Interkommunal arealplan for 

Trondheimsregionen (IKAP)
Rapportering

Oddgeir Myklebust – prosjektleder

Forside Uten bilde

Hva er det rapportert på?

• Igangsatte prosesser for å innlemme 

IKAP-retningslinjene i eget planverk

• Oppfølging av de vedtatte 

retningslinjene i 1.utkast IKAP

• Oppfølging av melding om strategiske 

valg 

•Oppfølging av melding om strategiske valg 

Igangsatte prosesser
Stjørdal Vedtatt samfunnsdel 29.05.2010. 

Arealdel under arbeid, fremlegges 1. 

kvartal 2011.

Malvik Vedtatt samfunnsdel 30.08.2010

Arealdel under arbeid. 

Høringsrunden avsluttet i slutten av 

november.

Trondheim Arealdel under arbeid. Planprogram 

legges fram for bygningsrådet 

21.12.10. 

Boligprogram rulleres. 

Klæbu Arealdel under arbeid. Planforslag er 

vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 

(vedtak 25.11.2010).  

Melhus Arealdel under arbeid. Forventes 

vedtatt sommer 2011

Igangsatte prosesser

Midtre Gauldal KDP Støren under arbeid (tatt opp 

høsten 2010). Planlegges ferdigstilt 

2012. Prosjekt ”Sentrumsplan Støren”. 

Skaun Intensjonen er at arealplanen skal 

rulleres i 2011. 

Orkdal KDP for Orkanger Fannrem og Gjølme 

under arbeid (revidert i løpet av 2009-

2010). Forventes sluttbehandling i 

des. 2010.

Rissa Ikke igangsatt prosesser. 

Leksvik Skal starte opp arbeid med ny 

planstrategi i 2011.

Oppfølging av IKAP-retningslinjer 
Retningslinjer: Store, regionale næringsareal Rapportering

1.1 Nye Sveberg - Avsatt som hensynssone i forslag til ny

arealdel. Krav om videre utredninger og 

mulighetsstudie.

- 1000 daa

1.2 Løvåsområdet

Tulluanområdet

Stormyra

Store deler uegnet for utbygging

400 daa regulert/utvides til 750- 800 daa.

550 daa regulert.

1.3 Utgår

1.4 Grønøra Område vist som framtidig industriområde 

foreløpig tatt ut av arealdelen. 

1.5      Utnyttingsgrad

Metodikk fortetting av 

n næringsområder

- havneområdet i Orkdal

- Sutterø

Grønøra: Arbeid med å vurdere 

fortettingspotensial er igangsatt. 

Kommunen skal kartlegge status i løpet av 

2010.

Sutterø: Krav om økt utnyttingsgrad i 

arealdel

Skriv rett inn i denne tabellen og returner til oddgeir.myklebust@trondheim.kommune.no før 26.11.2010

Oppfølging av IKAP-retningslinjer 
Retningslinjer: Store, regionale næringsareal Rapportering

1.6 Utviklingsselskap med offentlig 

eiermajoritet for de største 

næringsområdene.

- Etablere felles portal for 

markedsføring av næringsareal i 

regionen. 

Ikke avklart

Under forberedelse

Kommer i løpet av 2011

1.7   Ny vurdering av disse 

retningslinjene når  det foreligger

nærmere sikkerhet om valg av 

lokalisering for godsterminal . 

Vurdere situasjonen på nytt når 

KVU-forslaget foreligger 

Skriv rett inn i denne tabellen og returner til oddgeir.myklebust@trondheim.kommune.no før 26.11.2010

mailto:oddgeir.myklebust@trondheim.kommune.no
mailto:oddgeir.myklebust@trondheim.kommune.no
jmj
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Oppfølging av IKAP-retningslinjer 
Retningslinjer: 
Besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet

Rapportering

2.1 Rett virksomhet på rett plass/fortetting Plangrep for å styre arbeidsplassintensiv 

virksomhet til sentra .

Enkeltsaker utfordrer IKAP-retningslinjene. 

2.2 Fortetting av sentrene Fokus på fortetting i alle kommunene. 

Følges opp i arealdelene. 

2.3 Sikre potensial for besøks- og

arbeidsplassintensiv virksomhet sentralt

Sikres gjennom arealdel og sentrumsplaner

(% -fordeling næringsbebyggelse og 

boligbebyggelse)

2.4 Makskrav til bakkeparkering i     

senterområdene

Parkeringspolitikk i de fleste av 

kommunene. 

Maks % av bakkearealet som kan benyttes 

til parkering

2.5 Kjøpesenterstopp Følges i stor grad opp. 

Under press.

Oppfølging av IKAP-retningslinjer 
Retningslinjer: 
Næringsareal ut fra kommunenes egne behov

Rapportering

3.1 Alle kommuner skal tilrettelegge 

gode næringsareal ut fra egne 

fortrinn/behov

Behov vurderes gjennom 

kommuneplanens arealdel.

3.2   Vurdere innsigelser på nytt

- Torgård II

- Kleiva

Vurderes ved rullering av arealdelen

3.3  Høy utnyttingsgrad i 

eksisterende og nye næringsområder.

Fokus i alle kommuner.

Fortetting av eksisterende 

næringsområder

Oppfølging av IKAP-retningslinjer 
Retningslinjer: Boligbygging Rapportering

4.1 Dimensjonering av 

boligbygging i tråd med IKAP

Stjørdal: Dimensjoneringen legges til 

grunn.

Malvik: Dimensjoneringen legges til 

grunn.

Trondheim: Dimensjoneringen 

legges til grunn.

Klæbu: Legger seg over.

Melhus: Dimensjoneringen legges til 

grunn.

Orkdal: Dimensjoneringen legges til 

grunn.

4.2 Prioritering av fremtidige boligfelt 

som ivaretar klima-, miljø- og 

landbrukshensyn

Vurderes gjennom arealdelen.

Vurdere enkeltsaker

4.3 Virkemidler for porsjonering av 

boligbygging.

Legge ut areal som tilsvarer 

behovet. 

Rekkefølgebestemmelser

Oppfølging av strategisk melding

Melding om strategiske valg Rapportering

3c Trondheim tar større ansvar 

for familieboliger

Tatt opp i boligprogrammet. 

Følges opp i arealdelen. 

3d Trondheim skal opprettholde 

sine tetthetsbestemmelser    

Fortettingsstrategien står fast. 

Tetthetsbestemmelser 

videreføres.

3d Omegnskommunene skal 

øke vektlegging av effektiv 

arealbruk  

Sterkt fokus på dette.

Kommunene er godt i gang!!

Forside Uten bilde



19.01.2011 

 

INTERKOMMUNALT ARBEIDSMILJØSAMARBEID  

I TRONDHEIMSREGIONEN (IKAST) – 

OPPSUMMERINGSNOTAT - JANUAR 2011 
 

1. Bakgrunnen for arbeidet i IKAST 
Styringsgruppa for interkommunalt samarbeid i Trondheimsregionen gjorde i møte 

21.06.04 følgende vedtak: 
Styringsgruppa mener det bør etableres et forum for erfaringsutveksling knyttet til 

arbeidsmiljø, HMS
1
 og reduksjon av sykefravær. Det bør nedsettes en arbeidsgruppe til 

høsten. Kan vi bl.a. koordinere opplæringsaktiviteter for å redusere kostnadene? Tema 

forberedes til neste møte av Klæbu, Trondheim og STFK
2
. Det bør skisseres et notat som 

utgangspunkt for diskusjon i neste møte i styringsgruppa. 

 

Arbeidsgruppa som ble oppnevnt besto av Gudrun Nordland (Trondheim kommune), 

Torhild Aagaard (Sør-Trøndelag fylkeskommune) og Johnny Nilssen (Klæbu kommune). 

I notat av 10.11.04 foreslo arbeidsgruppa: 
1. Det opprettes et interkommunalt forum for arbeidsmiljøutvikling. […] Aktuelle tema 

vil være inkluderende arbeidsliv, tiltak for å redusere sykefraværet, livsfaseorientert 

personalpolitikk, fleksible arbeidstidsordninger, for eksempel ønsketurnus, bruk av 

treningsstudio, kompetanseutvikling – koordinering av kursvirksomheten, erfaringsutveksling.  

2. Felles bedriftshelsetjeneste. 

 

I nytt møte i styringsgruppa 15.11.04 sluttet gruppa seg til forslaget. Med dette som 

bakgrunn avholdt arbeidsgruppa en idédugnad 30.03.05, hvor de 9 aktuelle kommunene 

(inkl. Sør-Trøndelag fylkeskommune) var invitert. Møtet konkluderte med at 

erfaringsutveksling, felles kompetanseutvikling og fleksibel arbeidstidsordning skulle 

prioriteres. Møtet hadde også forslag til organisering av forumet. Styringsgruppa sluttet 

seg til forslaget, samtidig som behovet for en aktivitets-/ framdriftsplan ble presisert, og at 

felles kurs og opplæring skulle stå sentralt. 
 

Konstituerende møte i forumet for interkommunalt arbeidsmiljøsamarbeid i 

Trondheimsområdet (IKAST) ble avholdt 21.09.05.   
 

2. Deltakere i samarbeidet, organisering og møtefrekvens  
Kommunene og personene som har deltatt i IKAST er: 

Sør-Trøndelag fylkeskommune: Svein-Erik Innset 

Stjørdal kommune: Turid Aas 

Malvik kommune: Marit Haugen 

Klæbu kommune: Johnny Nilssen 

Trondheim kommune: Hans-F. Selvaag, Otto Ottesen, Gudrun Nordland, Hans J. Busch  

Skaun kommune: Arnfinn Østgaard 

Orkdal kommune: Randi Bjørkli, Ragnhild Ullebø 

Melhus kommune: Marit Skånseng Mjelve 

Midtre Gauldal kommune: Inger Marie Bråten 

 

                                                 
1
 Helse, miljø og sikkerhet. 

2
 STFK: Sør-Trøndelag fylkeskommune. 
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IKAST anser seg å være rådmannsforankret (styringsgruppa). Samarbeidet er organisert 

med fellesmøter (på rundgang i deltakerkommunene), med et arbeidsutvalg bestående av 

leder, sekretær og ytterligere ett medlem. Disse er vekselvis på valg annethvert år. Det 

avholdes 4 møter i året à 2 1/2 time. Til sammen i perioden september 2005 til mai 2009 

er det avholdt 16 fellesmøter. Det er utarbeidet møteplan til og med februar 2011.  
 

3. Statutter og informasjonsstrategi 
IKAST har utarbeidet vedlagte statutter for arbeidet sitt. Dokumentet omhandler bl.a. 

målsetting, mandat og oppgaver, deltakere, organisering, kostnadsfordeling og 

informasjon. Det er utarbeidet en egen informasjonsplan for forumet (vedlagt). 

 

4. Fokusområder 
Innledningsvis hadde møtene sterkt fokus på planleggingen av et interkommunalt 

samarbeid om bedriftshelsetjenester. Dette ble imidlertid organisert som et eget prosjekt 

uavhengig av IKAST. Forslaget strandet på at Trondheim kommune trakk seg fra 

samarbeidet, samtidig som bystyret vedtok å oppgradere sitt eget tilbud på området. Den 

nye arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune ser nå på mulighetene for å tilby tjenester 

til de IKAST-kommunene som måtte være interessert. 

 

IKAST har i hovedsak konsentrert seg om følgende områder: 

 Felles kurs og opplæring 

 Eksterne innlegg i møtene 

 Interne innlegg i møtene 

 Konkret samarbeid mellom kommunene 

 Erfaringsutveksling 

 

IKAST har etter hvert blitt mer bevisst på å avgrense seg mot det tilsvarende 

personalforumet i Sør-Trøndelag. 

 

5. Felles kurs og opplæring 
Ansvar for kurs- og opplæringsdager har gått på omgang mellom deltakerne i IKAST. Det 

har vært avholdt kurs i følgende tema: 

 Ny arbeidsmiljølov (AML) – april 2006, 90 deltakere fra alle 9 kommunene
3
 

 Fleksible arbeidstidsordninger/ønsketurnus – ”billig og bra kurs” 

 Inkluderende arbeidsliv 

 HMS – 2-dagerskurs, avviklet 2 ganger (2007, 2008 og 2009) v/Trondheim 

kommune 

 Uønsket deltid – ”meget vellykket, mange matnyttige tips” 

 AKAN
4
 – ”gjennomført med veldig bra tilbakemelding” 

 Livsfaseorientert personalpolitikk 

 

Som følge av HMS-kursene har IKAST bestilt fullverdige kurs fra Trondheim kommune, 

det vil si at HMS-opplæringen skal oppfylle AMLs krav (”40-timerskurs”). 

 

IKAST har så langt ikke summert opp om, og eventuelt på hvilken måte, kurs- og 

opplæringsvirksomheten har hatt positiv effekt i kommunene. Det har vært enkeltutsagn 

                                                 
3
 Inklusiv Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

4
 AKAN: Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani. 



om større vektlegging i kommunene av ønsketurnus og uønsket deltid, og at AKAN-

arbeidet er blitt revitalisert. IKAST har som målsetting på en mer systematisk måte å 

lodde om virksomheten har effekter utover selve kunnskapstilegnelsen. 

 

6. Eksterne innlegg i møtene 
Forumet har hatt som mål å ha et hovedtema på hvert møte, med ekstern eller intern 

innleder. Dette kan summeres opp slik: 

 Konkretisering av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) v/trygdeetatens 

arbeidslivsenter 

 Nye regler for uttak av foreldrepermisjon v/NAV Malvik 

 Når vi målene ved IA-avtalen? v/NAV arbeidslivsenter 

 Friskgårdkonseptet v/Friskgården Leinstrand 

 Arbeidstilsynet – Ny bransjeforskrift i henhold til bht. 

 

I tillegg til gode diskusjoner og nyttig erfaringsutveksling, har innlederne bidratt til å sette 

fokus på inkluderende arbeidsliv generelt, og arbeid med reduksjon av sykefravær 

spesielt. Mer konkret har kontakten medført at IKAST fikk fast kontaktperson i – og er 

høringsinstans for – arbeidslivsentret regionalt. 

 

7. Interne innlegg i møtene 
Interne innledere fra kommunene kan være både blant og utenom deltakerne i IKAST: 

 Ønsketurnus v/Melhus kommune 

 Lærlingordning v/Trondheim kommune. 

 Seniorpolitikk v/Trondheim kommune 

 Oppfølgingssamtalen v/Trondheim kommune 

 HMS-system v/Klæbu kommune 

 Seniorpolitiske retningslinjer v/Klæbu kommune 

 Vern av varslere v/Trondheim kommune 

 Arbeid mot rusmisbruk/AKAN-arbeid v/Trondheim kommune 

 Presentasjon av den nye arbeidsmiljøenheten v/Trondheim kommune 

 Hvorfor velger noen å være i jobb? v/Stjørdal kommune 

 Etiske dilemma v/Trondheim kommune 

 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø v/Melhus kommune 

 Kvalitetssystem v/Sør Trøndelag Fylkeskommune 

 Livsstilskolen v/Trondheim kommune  

 

Sammen med kursvirksomheten synes innledningene å ha rettet oppmerksomheten i noen 

av de 9 kommunene mot blant annet ønsketurnus, seniorpolitikk, HMS og AKAN-arbeid.   

 

8. Konkret samarbeid mellom kommunene 
Arbeidet i IKAST har i relativt liten grad medført konkret samarbeid mellom kommunene. 

De første møtene ble blant annet brukt til å organisere et ”hovedverneombudsforum” 

kommunene imellom. IKAST har ikke sett det som sin oppgave å følge opp forumet.  

 

Som en følge av møtene kjøpte Klæbu kommune i 2 år administrasjon av 

lærlingordningen fra Trondheim kommune. Uavhengig av IKAST samarbeider Stjørdal og 

Trondheim kommune om arbeidstrening, utprøving og tilrettelagt arbeid, på tvers av 

kommunegrensene, noe som kan være en modell også for andre kommuner.  

 



Avhengig av pris og finansiering vurderes et mulig tilbud om kjøp av tjenester fra 

arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune som interessant av noen av kommunene.  

 

9. Erfaringsutveksling 
Det har gjentatte ganger vært et tema i møtene at det har blitt for lite tid til 

erfaringsutveksling. I tillegg til diskusjoner knyttet til punktene over, har det vært 

erfaringsutveksling om disse temaene: 

 

 Sykefravær blant yngre arbeidstakere 

 Sykefravær i barnehager 

 Tilsettingsforhold og rettigheter til personlige assistenter 

 Avslutning av arbeidsforhold i forbindelse med langvarig sykefravær 

 System for kvalitetssikring 

 Helhetlig arbeidsgiverpolitikk 

 Rekrutteringspolitikk – satsing på lærlinger 

 Pensjonsreformen 

 Tilsetting av funksjonshemmede 

 Sykefraværsrapportering 

 Kompetansekartlegging 

 

I tillegg har det vært mer uformell utveksling av erfaringer og synspunkter, som ikke har 

blitt nedfelt i referatene. Det er deltakerne i IKAST sin oppfatning at både planlagt og mer 

uformell erfaringsutveksling har vært gjensidig lærerikt og nyttig, og at det i noen tilfeller 

har medført bedre måter å arbeide på i egen kommune.  

 

10.  Konklusjon 
Det er enighet blant deltakerne i IKAST at forumet har funnet en form med hensyn til 

organisering, deltakelse og møter. Når det gjelder felles kurs og opplæring er det grunn til 

å si seg fornøyd med temavalg, hyppighet, deltakelse og avvikling. Forumet kan bli bedre 

til å holde seg til det opprinnelige mandatet sitt – arbeidsmiljø, HMS og reduksjon av 

sykefravær.  

 

Framtid 

Medlemmene av Ikast opplever ulik nytteverdi av nettverket, men generelt kan situasjon 

beskrives som et forum hvor medlemmene tar lite ansvar for å gjøre nettverket til et godt 

faglig forum som har høy prioritet i forhold til oppmøte og engasjement. AU syns det er 

utfordrende å finne aktuelle tema blant annet av den grunn.  

 

Det er et stort spenn i medlemmenes arbeidshverdag hvor Trondheim kommune er 

representert med en enhet som har HMS, arbeidsmiljø og BHT som hovedoppgave til 

personalledere/-medarbeidere i de små kommunene med hele HR-området som 

arbeidsfelt.  

 

I dag fungerer Ikast kun som et faglig nettverk. Nettverket har ingen regionale 

problemstillinger å jobbe med etter at arbeidet med felles bht ble avsluttet. Det er vel 

representantene fra de største kommunene som ser minst nytte av dette som et faglig  

nyttig nettverk. 

 



I og med at deltakerne i nettverket vurderer nytteverdien ulikt, og at representantene fra 

Stjørdal og Trondheim kommune signaliserer at de ikke ser behov for nettverket – ber 

Ikast AU at styringsgruppen tar stilling til om Ikast skal avvikles eller videreføres. Hvis 

styringsgruppen ønsker en videreføring, ber Ikast AU om at retningslinjene og 

forventninger evt. tydeliggjøres.  

  

 

 

 

 

Stjørdal/Trondheim, …………… 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

      Turid Aas (sign)                      Marit Haugen (sign)           Hans Jacob Busch (sign) 

      leder for IKAST                                                                 sekretær for IKAST 
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