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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 17.03.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011  
 

Sted: Fylkeshuset, 5. etg – møterom Kvarts  

Tidsrom: 1300-1600 

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

Kopi Ove Snuruås, Ida Munkeby, Børge Beisvåg, Oddgeir Myklebust, Hans Kringstad, Sigmund Knut-
sen, Birger Elvestad, Hilde Christin Larssen 

Orienteringsvedlegg:  

 Vedlegg 1: Særutskrift, kronikk i Adresseavisen 03. mars 2011. 

 

RF 12/11 Referat fra møte 24.01.2011 

Vedlegg 2: Referat protokoll rådmannsforum 24.01.2011 

 Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

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

ring 

Sak: Saken ble drøftet i siste møte i rådmannsforum, se vedlegg 2, referat protokoll rådmannsforum 

24.01.2011.  Det var enighet om å ta saken opp til realitetsbehandling i neste møte. Daglig leder 

har ikke fått tilbakemeldinger fra kommunene i saken. 

Vedlegg 3: Oppsummeringsnotat datert 19.01.2011 (Vedlegg 12 i møte 24.01.2011) 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 14/11 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 

Sak: Rapport for Trondheimsregionen og de deltakende kommunene foreligger nå. Leder i Trond-

heimsregionen har tatt opp at det kan være aktuelt å presentere resultatet fra de kommunene i 

regionen som deltok i Trondheimsregionen-regionrådet. Jeg ber om synspunkt på om vi skal ta 

dette som et eget møte, eller om det har interesse for alle kommunene slik at vi kan ta det i 

Trondheimsregionens møte, jeg tar dette spørsmålet videre til AU. 

 Her er et sammendrag av konklusjonene som jeg har fått 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 Bostedsindek-

sen 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 jobb-

muligheter, mulighet for å drive næringsvirksomhet, kulturtilbud og utdanningstilbud som 

påvirker mest. 

Trondheim har også den beste skåren noensinne på kollektivtilbud.  Denne har imidlertid 
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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.  

Trondheimsregionen 

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.  

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 15/11 Impelloanalysen – utvidelse til hele Trondheimsregionen? 

Sak: Impello Management utfører en årlig analyse av tilstanden i teknologibedrifter i Trondheim, fi-

nansiert med midler er Proventure, Viking Venture, Investinor, NTNU, SINTEF og Innovasjon 

Norge. Undersøkelsen er basert på regnskapsdata hentet fra Brønnøysundregistrene. Basen be-

står av 267 aktive teknologiselskaper, hvorav 141 har sitt utspring fra FoU miljøene.  Analysen 

gir et godt bilde av status og utviklingstrekk for denne gruppen selskaper. For Trondheimsregi-

onen burde det være av interesse å få utvidet undersøkelsen til å se på hele Trondheimsregionen, 

muligens også med data fra tidligere år slik at vi ser utviklingstrekk. Da er det aktuelt at Trond-

heimsregionen bidrar til finansiering av dette. Børge Beisvåg gir nærmere informasjon i møtet. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum slutter seg til at Impelloanalysen utvides med bedrifter fra regionen utenom 

Trondheim kommune. 

 

RF 16/11 Kommunikasjonsstrategi – markedsføringstiltak 2011 

Sak: Mediastrategi er tidligere drøftet i rådmannsforum, sist i sak RF 49/10. Både rådmannsforum og 

AU har vektlagt at det er viktig å følge opp med konkrete markedsføringstiltak. I utviklingsplan 

2011 er ”Profilering/kommunikasjon/påvirkning” fastsatt med økonomisk ramme 1 mill kr, men 

mulighet for påfyll med midler fra næringsutvikling. Det er angitt følgende mål:  

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

dynamisk samarbeid for å skape positiv utvikling i regionen. Fokus skal være strategisk 

næringsutvikling ut fra regionens store fortrinn, attraktivitet, arealutvikling og å styrke regio-

nens totale rammebetingelser for utvikling.  

 Det er presisert at før tunge markedsføringstiltak igangsettes må det forutsettes at det foreligger 

en god portalløsning/mottaksapparat på hjemmesiden, både i forhold til gründere, bedriftsetable-

ringer og andre interesserte. Dette arbeides det nå systematisk i forhold til. Studentoppgave har 

gitt nyttige innspill til struktur, vi har innspill i forhold til grafisk profil fra firmaet som har pro-

dusert næringsplan- og IKAP-heftene og det samarbeides med kommunene om infomasjonsbase 

for næringsareal. Vi ser på ulike plattformer/leverandører for oppbygging av hjemmesiden.  

 Konkrete tiltak videre framover: 

- Grafisk profil skal fastsettes endelig – jeg viser eksempler i møtet. 

- Hjemmesiden skal være klar som ekstern portal før juni 2011.  

- Kommunene skal bistå i samarbeid om å etablere spesialsydde ”kommunesider” på 

www.trondheimsregionen.no som gir nøkkelinformasjon/kontakter – disse sidene har så di-

rektelink til kommunenes hjemmesider. 

- Vi forhandler med firmaet Markedsmedia om å utarbeide et 20-28 siders innstikk i Adresse-

avisen og Dagens næringsliv, utgivelse medio juni. Det blir 50/50 annonser og redaksjonelt 

stoff og vi skal ha et ekstraopplag for ulike formål. Det har vært redaksjonsmøte med journa-

lister og grafisk formgiver som lover godt, og firmaet har gode tidligere utgivelser. Det er et 
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definitivt utgangspunkt at innstikket skal prioritere vårt komparative fortrinn som kunn-

skapsregion og vinkling av dette i forhold til næringsutvikling. Dette skal markedsføres pri-

mært gjennom tre dobbeltsider med artikler som må bli pirrende gjennom høy kvalitet – god 

journalistikk og spennende grafisk presentasjon. Stikkord: Suksesshistorier, bedrifter som 

skaper nysgjerrighet, interessante mennesker og gode bilder.  I rådmannsforum må vi forank-

re at dette innstikket skal ha regionalt fokus og at det er våre fortrinn som næringsregion som 

er tema, følgelig at innstikket ikke har som mål å presentere hver enkelt kommune og heller 

ikke skal presentere natur og andre attraksjoner. Det blir plass til noen faktabokser og småar-

tikler etc. som kan vide ut perspektivet litt, men det er viktig å være tydelig på at vi ikke skal 

telle spaltelengde/bilder i forhold til hver kommune – her er det det ypperste og mest spen-

nende fra hele regionen som skal være utgangspunktet for å markedsføre utviklingsmulighe-

ter for hver enkelt kommune i Trondheimsregionen, styrken er at vi står sammen!  

- Trondheimsregionens mediarådgiver, Hans Kringstad, har utarbeidet en presentasjon av et 

antall spennede bedrifter i regionen. Disse presentasjonene skal primært ”rulle” på forsiden 

av hjemmesiden, men det kan også være aktuelt å samle dem i et hefte. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum gir tilslutning til det beskrevne arbeidet med markedsføringstiltak 2011. 

 

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

Sak: Som presentert i møtet 4. mars legger Jernbaneutvalget snart fram sin KVU for logistikknute-

punkt og denne blir sendt til kommunene med høringsfrist 1. juni. Jeg ønsker å drøfte hvordan 

Trondheimsregionen skal forholde seg i prosessen, med sikte på at opplegg for dette presenteres 

i Trondheimsregionen-regionrådets møte 15. april. Mitt utgangspunkt er at Trondheimsregionen 

ikke gir en egen uttalelse, men at vi skal lage et grunnlagsmateriale som oversendes kommune-

ne som utgangspunkt for deres behandlinger. Innholdet bør rettes mot vurdering av regionale 

virkninger for de ulike alternativene, eksempelvis i forhold til utviklingstrekk, transportnettet, 

havnesituasjonen og ikke minst regionale IKAP-næringsareal. Utredningen må bli administrativ, 

og det vil være ønskelig å trekke prosjektgruppa for IKAP inn i arbeidet. 

Forslag til vedtak: 

Sekretariatet i samarbeid med prosjektgruppa for IKAP utarbeider regionalt faktabasert grunn-

lagsmateriale for kommunenes uttalelse til KVU logistikknutepunkt. 

  

RF 18/11 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 

vil ha betydning for å oppnå gjennomføringskraft, skal alle kommuner i regionen inviteres til 

å delta i slike selskap. 

 Kristian Rolstad gir en redegjørelse for status i saken og videre framdrift. Kommunenes og 

Trondheimsregionens videre engasjement i forhold til realisering er et aktuelt tema. 
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Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 19/11 Handlingsplan strategisk næringsplan – drøfting av prosjekt hvor kommunene invol-

veres aktivt 

Sak:  I handlingsplan for strategisk næringsplan igangsettes en del tiltak hvor kommunene vil bli dir-

kete involvert. Det gjelder for eksempel tiltak som synliggjøring av kommunenes fortrinn med 

tanke på etablering av FoU basert virksomhet, kompetanseheving av 1. linje/lokalt tiltaksappa-

rat, samt reduksjon av saksbehandlingstid på bygge/reguleringssaker. Det inviteres til en disku-

sjon rundt hvordan en best kan jobbe med disse tiltakene. Børge Beisvåg orienterer. 

Vedlegg 4: Presentasjon i møte 4. mars av handlingsplan 2011 for næringsplanen.  

 Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 20/11 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 råd-

mannsforum er at årsmeldingen bør gjøres kortfattet, og gjerne som trykksak.   

Vedlegg 5: Årsmelding for Trondheimsregionen 201, foreløpig utgave 02.03.2011. 

 Forslag til 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 

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 møte 24.01.2011 sluttet rådmannsforum seg til at det tas utgangspunkt i evalueringen i 2007 

og gjennomgås hvilke endringer og tiltak som faktisk er gjort. Dette sees i sammenheng med 

framtidsplanene for videre utvikling i Trondheimsregionen slik dette framgår gjennom først og 

fremst utviklingsplanen, næringsplanen og IKAP. Det tas sikte på at saken kommer i Trond-

heimsregionen-regionrådets møte 15.04.2010 med behandling i kommunestyrene i mai/juni. 

Dette er drøftet videre i ordførermøte 03. februar, som sluttet seg til rådmannsforums vurdering. 

 Vedlagt følger oppstart av et felles saksfremlegg, hvor jeg har gått gjennom Trondheimsregio-

nens vedtak i 2009 og gjennomført oppfølging av dette. Forslaget til sak vil bli videre bearbeidet 

og utvidet, og daglig leder vil presentere dette i møtet. Viser også til Årsmeldingen for 2010 

som et vedlegg til en slik sak.   

Vedlegg 6: Foreløpig saksfremlegg – faktadel datert 11.03.2011.. 

 Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 22/11 Eventuelt 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder 
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Stadig flere bor innenfor det
området som kalles Trondheims-
regionen. I løpet av fjoråret økte
folketallet i de ti kommunene
med 3558 innbyggere. Leksvik er
den eneste av kommunene som
opplevde befolkningsnedgang i

Trondheimsregionen
2010. Nedgangen her var på 6
personer. I Trondheim var folke-
tallet ved siste årsskifte173 486.
Folketallet i byen økte med 2550 i
2010. 263 000 bor i Trondheims-
regionen.

Malvikkommuneleggertil
rette forbyggingav rimelige
boligertilpasset innbyggere
med lavereinntekter.

Ordet fritt, neste side >

Kronikk
JOHAN ARNT
ELVERUM
Ordfører, Stjørdal
TERJE
BREMSET
GRANMO
Ordfører, Malvik
RITA
OTTERVIK
Ordfører, Trondheim
JARLE
MARTIN
GUNDERSEN
Ordfører, Klæbu
ERLING
BØHLE
Ordfører, Melhus
JON P. HUSBY
Ordfører, Skaun
GUNNAR
HOFF
LYSHOLM
Ordfører, Orkdal
ERLING
LENVIK
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Ordfører, Rissa
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Ordfører, Leksvik

Detteertikommunerenigeom

«Vi skal være den beste byregionen å bo og jobbe i», det sier ordførerne i de ti kommunene i
trondheimsregionen som er enige om et felles mål for arealutvikling og næringsutvikling. Dettegir
fortrinn både for å utvikle regionen og å ta vare på miljø- og naturressurser,menerde.

Felles retningslinjer for
arealbruk og mål for
næringsutvikling er vedtatt i
alle kommunestyrer og
bystyret.

De innebærer at vi har etablert
en felles politikk i trondheims-
regionen, basert på gjensidig
tillit og raushet. De ti kommu-
nene er fra nord: Stjørdal,Mal-
vik, Trondheim, Klæbu,Melhus,
Skaun, Orkdal,MidtreGauldal,
samtRissa og Leksvik på Fosen.
Vi har sammenutarbeidet og
vedtatt en felles interkommunal
arealplan (IKAP), og en strate-
gisk næringsplan for trond-
heimsregionen, den siste ut-
arbeidet sammenmednærings-
livet.
Begge planene ble vedtatt i

2010. Også Sør-Trøndelag fyl-
keskommune har vedtatt pla-
nene.Hva er det så vi er enige
om?
I den interkommunale are-

alplanen har kommunene ved-
tatt prioritering av store regio-
nale næringsarealer, senterut-
vikling og boligpolitikk. Et
samarbeid omå fordele veksten
mellomkommunene og få rett
virksomhet på rett plass. Dyrka
mark og viktige naturområder
skal vernes.Med kortere reise-
avstander går biltransporten
ned og livet blir enklere for
beboerne.
Kommunene har løftet blikket

over kommunegrensene og
betrakter regionen som en hel-
het. Planen forutsetter at hver
enkelt kommune skal ha god
vekst og attraktive tomter til
næring og bolig. Kommunene
skal tilrettelegge for en be-
folkningsvekst litt større enn
den veksten somhar vært i hver
enkelt kommune de siste ti
årene. Dette gir en felles bolig-
politikk basert på behovet i hver
kommune. Kommunene skal
prioritere sine framtidige bolig-
felt slik at klima-,miljø- og
landbrukshensyn ivaretas.
Viktige kriterier er reiseavstand,
skolekapasitet og fordeling
mellom eneboliger og andre
typer boliger.

For å redusere bilbruk legger vi
vekt på at virksomheter med

mye besøk eller mange ansatte
plasseres i senterområdene i
region- og kommunesentrene,
og for Trondheim i bysentrum
(kollektivbuen) og
avlastningssentrene.

Det er fastslått at regionen ikke
trenger nye sentra, vi skal styrke
de eksisterende. Kjøpesenter-
stoppen og retningslinjer for
handel og tjenester i fylkes-
delplanNyGiv skal legges til
grunn for handelsetableringer.
Å etablere nye bilbaserte han-
delsområder somøker kli-
mautslipp er uheldig. Også for
boliger vektlegger den inter-
kommunale planen utvikling av
kommunesentrene. Begrunnel-
sen er at det er i kommunesen-
trene en har flest servicetilbud
og best kollektivtrafikktilbud.
En av de viktigste beslut-

ningene er at kommunene nå er
enige omprioritering av store
regionale næringsarealer. Vi har
pekt ut «Nye Sveberg» iMalvik
som søkes klargjortmed ca.
1000 dekar. I tillegg skal Tulluan
i Klæbu og Stormyra i Stjørdal
bidra.Her har regionen priori-
tert tre store næringsareal som
ikke angriper dyrkamark. Vi

skal også se påmuligheten for å
fortette næringsområder i Stjør-
dal ogOrkdal. I lys av dette skal
også nye havnenære områder på
Grønøra i Orkdal vurderes.
Vi er enige omå gjøre en ny

vurdering av framtidige næ-
ringsområder når vi vetmer om
hvor framtidig godsterminal for
jernbanen og nye havneanlegg
vil komme.Detmå understrekes
at trondheimsregionen som
politisk organ så langt ikke har
tatt stilling til lokalisering av
godsterminal og havn. Vi av-
venter jernbaneverkets utred-
ning og videre høring og be-
handling av denne utredningen
i kommunene og i regionale og
sentrale organer.
Vi har tilrettelagt for attrak-

tive lokalsamfunn og gode næ-
ringsarealer. Det er et godt
utgangspunkt for å tiltrekke seg
ny næringsvirksomhet. Kampen
står likemye omå tiltrekke seg
arbeidstakere sombedrifter. Vi
skal være den beste byregionen
å bo og jobbe i.

I tillegg har vi gjennom
strategisk næringsplan blitt
enige om hvordan vi sammen
skal øke vår andel av

verdiskapingen i landet.

Det er et gjennombrudd at
kommunene i trondheims-
regionen også her har løftet
blikket over kommunegrensene,
i stedet for å konkurrere inn-
byrdes. Samarbeidet, entusias-
men og engasjementet som
kommunene, næringslivet og
kunnskapsmiljøene har lagt til
grunn i arbeidetmed strategisk
næringsplan gjør at vi kan få til
vekst og nyskaping i alle deler
av trondheimsregionen. Dette
vil ha positive ringvirkninger
for hele Trøndelag.
I næringsplanen tar vi ut-

gangspunkt i våre viktigste
sterke sider: Storbyen Trond-
heim i hjertet av regionen er et
betydelig fortrinn for oss alle.
Hjernekraften i forsknings-

og utdanningsmiljøene (FoU)
representerer formidablemu-
ligheter for et nyskapende næ-
ringsliv. Vi har utarbeidet stra-
tegier for å koble hjernekraft
med handlekraft gjennomå
etablere nettverk der offentlige
myndigheter samarbeider tett
med FoUog næringslivet.
Vi vil ha kort vei fra god idé til

god butikk. Det skal komme
flere bedriftsetablerere fra våre
høyskoler og universitet enn i
noen annen region. Ulike typer
etableringer vil kunne komme i
hele regionen.

Strategiene i næringsplanen
videreutvikler vi nå i fellesskap
gjennom konkrete
handlingsplaner.

Vi har etablert et felles nærings-
rådmed topplederdeltakelse fra
kommunene/fylkeskommunen,
næringslivet og FoU, og til-
rettelagt ressurser og personale
for å komme fra plan til hand-
ling. Somordførere i kommu-
nenemener vi at dette funda-
mentet,med ti kommuner som
har vedtatt en felles areal- og
næringspolitikk, er et avgjøren-
de grunnlag for å skape vekst og
ivareta verdier i trondheims-
regionen. Vi har ulike fortrinn
som er vår felles styrke.
Vi oppnårmer sammen enn

hver for oss.

«Som ord-
førere i kom-
munene
mener vi at
dette funda-
mentet, med
ti kommuner
som har ved-
tatt en felles
areal- og
nærings-
politikk, er et
avgjørende
grunnlag for
å skape vekst
og ivareta
verdier i
trondheims-
regionen.»

DEBATT

Diskuter
kronikk
Alle våre
kronikker
publiseres på
adressa.no.
Her kan du
skrive kommen-
tarer og
diskutere
saken.

Viktig fortrinn: Gløshaugen og NTNU i Trondheim er en del av et kunnskapsnivå
som sies å være et spesielt fortrinn for trondheimsregionen sammenlignet med andre
byregioner. Foto: STEINAR FUGELSØY
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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 24.01.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-2 Dato 28.01.2011  
 

Sted: Fylkeshuset, møterom Kvarts 

Tidsrom: 1600-1800 

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

Forfall: Kristian Rolstad, Kathrine Lereggen, Milian Myraunet 

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem  
 

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

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

 

RF 01/11 Referat fra møte 16.11.2010 

Vedtak:  Referatet godkjennes. 
 

RF 02/11 Vedtektsendringer 

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

- Rådmannsforum ønsket at det utarbeides et felles saksfremlegg. 

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

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

 

RF 03/11 Orientering om handlingsplan 2011 SNP 

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

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

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

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

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=105:mote-radmannsforum-24-januar-2011&catid=33:radmannsforum-moter-2011&Itemid=61
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at en kommune blir en suksess mht næringsetablering? Her vil SINTEF komme med eksemp-
ler. 

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

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

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

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

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

Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

konsekvenser i relevante saker for politisk behandling 

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

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

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

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

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

 

RF 06/11 Borgerundersøkelsen 

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

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

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

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

 

RF 07/11 Sak om Trondheimsregionen i de gjeldende kommunestyrene 

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

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

 

RF 08/11 IKAP – løpende forankring 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering 

 

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

ring 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering 

 

RF 11/11 Orienteringer: 

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

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

  

RF 11/11 Eventuelt 

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



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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Strategisk næringsplan

Handlingsplan 2011

Møte Trondheimsregionen 04.03.11, Stjørdal

Berit Rian, leder Næringsrådet for Trondheimsregionen

Børge Beisvåg, prosjektdriver Strategisk næringsplan

Hvorfor Strategisk næringsplan?

Styrke Trondheimsregionens
utvikling i en nasjonal og 
internasjonal
konkurransesituasjon, 
slik at regionen i fremtiden
hevder seg i toppen
innen forskning, utdanning,
næringsliv og kultur,
og tjenester til befolkningen 

Overordnet strategisk mål

Trondheimsregionens andel av brutto 

nasjonalprodukt skal tilsvare vår andel av 

befolkningen i 2020

[det vil si øke med 17 mrd] 

Status Strategisk næringsplan

 Vedtatt av kommunene og STFK sommeren 2010

Næringsråd og finansiering på plass

 Prosjektdriver for gjennomføring av planen ansatt 

Handlingsplan under utarbeidelse i tett dialog med 
kommuner, FoU miljø og næringsliv

prosjektdrivers pri 1

Næringsrådet

 Berit Rian, adm. dir. Næringsforeningen i Trondheim
Merethe Storødegård, regiondirektør NHO Trøndelag
 Torstein Mørseth, daglig leder Stjørdal Næringsforum
 Johan E. Hustad, prorektor NTNU
 Trond M. Andersen, rektor HiST
 Sigmund Kvernes, direktør regional utvikling SINTEF
 Erlend Myking, rådmann Leksvik kommune
 Roy Jevard, rådmann Melhus kommune
Milian Myraunet, fylkesrådmann STFK

 Sekretariat: Morten Wolden, Jon Hoem, Ove Snuruås, 
Børge Beisvåg (prosjektdriver) 

Utviklingsplan 2011 – vedtatt 10.12.2010:

Ressurstilgang fordelt på de 4 programområdene:

• P1: Strategisk næringsutvikling 5.800.000
• P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 1.200.000
• P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning 1.000.000
• P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid 700.000

jmj
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Handlingsplan 2011

 Tiltak vil rigges som prosjekter
med eget eierskap og supplerende finansiering der det er 

naturlig 

 Vil få opp et variert utvalg av tiltak som favner bredt i 
en oppstatsfase
 sikre forankring

 Vi vil samarbeide om tiltak ut over 
Trondheimsregionen der det er naturlig

1. Mål: Trondheimsregionen skal være best på å 
utvikle og starte bedrifter basert på FoU-
miljøene og utdanningsinstitusjonene 

 Studenter og forskere ut i bedrift - igangsatt

 Formål: Øke andel FoU i virksomheter

 Bidra til mer fokus rundt entreprenørskap i grunn-, vdg skole og 
universitet/høyskole

 Bidra til å få opp klyngesatsinger (ARENA, NCE etc.) - igangsatt

 Videreutvikle Trøndelagsdagen og øvrige karrierearrangement

 Synliggjøre kommunens fortrinn med tanke på å tiltrekkes seg FoU 
baserte bedrifter - igangsatt

2. Mål: Trondheimsregionen skal være best på 
samarbeid mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø 
og offentlige myndigheter (Triple Helix) på områder 
hvor det er betydelige marked 

 Få på plass lokale triple Helix modeller i alle kommuner -
igangsatt

 Fokus på næringsutvikling

 Opprette FoU kontakter i alle kommuner og tilsvarende ved 
FoU institusjonene - igangsatt

 Etablere felles utviklingsorientert møteplass

3. Mål: Trondheimsregionen skal ha de mest 
næringsfremmende politikerne i Norge

 Politikere ut i bedrift – igangsatt i alle kommuner

 Legge til rette for politisk deltagelse fra folk med 
næringslivsbakgrunn

4. Mål: Trondheimsregionen skal være området i 
Norge hvor det er lettest å utvikle og starte en 
bedrift

 Kompetanseheving tiltaksapparatet

 I samarbeid med senter for Entreprenørskap ved NTNU

 Studentkonkurranse bedriftsutvikling eksisterende virksomhet

 Få ned saksbehandlingstid på bygge og reguleringssaker

 Fokus på å utvikle Nye Sveberg som regionalt næringsareal

5. Mål: Trondheimsregionen skal ha 1-3 
nasjonale og 1-3 internasjonale kunnskapsnav 

 Identifisere mulige kunnskapsnav - igangsatt

Marin, maritim, IKT, olje & gass, energi, vann, medtek, 
helse, materialer, nyskaping, …

 Konsentrasjon av ledende FoU,

næringsliv og utviklingskapital

 Implikasjoner av valg

 fokus og midler

 Fremtidig innflaggingsarbeid…
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6. Mål: Trondheimsregionen skal være den mest 
attraktive storbyregionen i Norge 

 Traineeordning Global Future – forprosjekt igangsatt

 Lobbyprosjekt Trondheim – Oslo som første 
høyhastighetsbanestrekning i Norge

 Database/måleindikatorer

TAKK FOR OSS!



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 02.03.2011 
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 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 Bremset 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 

Bremset 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 2.546.000 kr. Av dette er 1.927.000 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 



Felles saksframlegg til kommunene: 

SAMARBEIDET I TRONDHEIMSREGIONEN I VALGPERIODENEN 2007-2011. 

 

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 

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.”  

Før valget i 2007 ble det gjennomført en intervjuundersøkelse blant medlemmene i 

Trondheimsregionen, se vedlegg X. Undersøkelsen ga et meget nyttig utgangspunkt for 

videre utvikling og satsing på samarbeid i Trondheimsregionen. Det ble gjennomført en 

omfattende prosess i etterkant av evalueringen gjennom flere møter i Trondheimsregionen, 

hvor rådmannen i Trondheim på oppdrag fra Trondheimsregionen la fram forslag til 

endringer i møte 05.12.2008. Saken ble så sendt til alle kommunestyrer 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 tilbake i tid at det etter drøfting med rådmannsforum og i eget ordførermøte ikke 

anses å være hensiktsmessig 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, næringsplanen 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 

stemmerett. Konsensusprinsippet legges fortsatt til grunn.  

Dette er gjennomført. 



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

nestleder utgjør arbeidsutvalget.  

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

saksinnkallinger/protokoll. Det er vedtatt at arbeidsutvalget har inntil 4 ordførere som 

medlemmer og AU 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 sekretariatet 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 
organisasjon. Ved ansettelse av daglig leder er det fastsatt at daglig leder har ansvaret 
for framlegging av saker til rådmannsforum, AU og Trondheimsregionen-regionrådet, 
herunder forslag til vedtak/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 saksfremleggsom som behandles i kommunene i 
prinsipielle saker. 

4. Arbeidet i samarbeidsutvalget og arbeidet med aktuelle IKS-prosjekter i rådmannsforum 
samordnes. Intensjonsavtalen om interkommunalt samarbeid søkes ivaretatt av 
vedtektene for samarbeidsutvalget. 
Begrunnelsen for dette var at det tidligere var rådmannsforum som selvstendig organ 
som hadde hatt ansvar for interkommunalt tjenestesamarbeid. Vedtekstfastsetting er 
gjennomført. Det er imidlertid klare signaler om at tjenestesamarbeid ikke er 
Trondheimsregionens primæroppgave. 

5. Sekretariatet er administrativt tilknyttet 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 (jf at rådmannen i Trondheim 
tidligere ledet rådmannsforum) ikke skal ha særskilt instruksjonsmyndighet i forhold til 
sekretariatet.  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 tilsatt engasjement med til sammen 2 årsverk til prosjekt. I 
tillegg er det frigjort ressurser for innsats i relevante prosjekt, spesifisert i utviklingsplan 
og handlingsplan for næringsplanen. 

7. Finansiering skjer ved at medlemskommunene betaler en nærmere fastsatt årlig 
kontingent, samt ved støtte av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det foretas en evaluering 



etter ett år. 
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, kommunalt tilskudd utgjør da samlet 4,4 mill kr. 
Samtidig ble det avklart endelig i siste kvartal av 2010 at fylkesmannen bevilger til 
sammen 0,8 mill kr i skjønnsmidler og at Sør-Trøndelag fylkeskommune avsetter 0,5 mill 
kr til utviklingsprosjekt og 2,8 mill kr i næringsfond, forutsatt 50 prosent kommunal 
medfinansiering. Fordi tildelingene kom så sent på året, og at ansettelser av 
prosjektledere i Trondheimsregionen har tatt tid, har det ikke vært grunnlag for 
evaluering så langt.  

8. Samarbeidet gis navnet: Trondheimsregionen – samarbeid for utvikling. 
Som engelskspråklig undertittel på skriftlige dokumenter benyttes i tillegg:  
Trondheim Region - cooperation for development. 
Oppfølging: Gjennomført, videre endring pågår: Logosom angitt ble utarbeidet og tatt i 
bruk. Imidlertid har tillegget ”samarbeid for utvikling” ikke etablert seg, og har stort sett 
falt ut. I stedet er det gjort en begrepsavklaring av de ulike organene i 
Trondheimsregionen: Regionrådet, AU og rådmannsforum. Nå pågår drøfting om samlet 
grafisk profil og logo foreslås forenklet til bare Trondheimsregionen. Det er fokus på å 
synliggjøre www.trondheimsregionen.no.  

 

De viktigste aktuelle utfordringene som Trondheimsregionen står overfor framover 

xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 

 

http://www.trondheimsregionen.no/
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