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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 15.09.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-7 Dato 09.09.2011  
 

Sted: Fylkeshuset, 5. etg – møterom Kobberkis 

Tidsrom: Onsdag 15.09.2011 kl 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, Odd Inge 
Mjøen 

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

Orienteringsvedlegg:  

 Vedlegg 1: Innkalling næringsrådet 07.09.2011  

RF 33/11 Referat fra møte 18.05.2011 

Vedlegg 2: Referat/protokoll rådmannsforum 18.05.2011 

 Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

RF 34/11 Organisert kriminalitet - oppfølging 

Sak Som kjent har de scenariene som Trondheimsregionen har tatt opp angående organisert krimina-

litet blitt realitet for Leksvik kommune. Erlen Myking vil gi en orientering om de erfaringene de 

har fått. Jeg tar sikte på å få med en representant fra Trondheim kommune for å se dette i sam-

menheng med prosjektet som skal legges fram i forhold til beredskap mot organisert kriminali-

tet, har ikke avklart dette foreløpig pga ferieavvikling. Vi kan ta en gjennomgang på status i 

kommunene uansett. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 35/11 Fylkeskommunale planstrategier for Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner - hø-

ring 

Sak Fylkestingene i Sør- og Nord-Trøndelag har vedtatt planstrategier som er utlagt til høring, hø-

ringsfrist januar 2012. Del 1 er felles for begge Trøndelagsfylkene, del 2 fokuserer nærmere på 

særlige utfordringer i de respektive fylkene. Det er verdt å merke seg at endringer i del 1 vedrø-

rende Trondheims rolle – foreslått av Trondheim kommune og vedtatt av Trøndelagsrådet – ved 

en inkurie ikke har blitt innarbeidet i den felles delen slik den er sendt ut på høring. Sigmund 

Knutsen redegjør for dette i møtet. 

 Trondheimsregionen skal gjennomgå de to planstrategiene i forhold til oppdatering av grunn-

lagsdokument for kommunale planstrategier. Daglig leder foreslår at sekretariatet samtidig utar-

beider utkast til uttalelse til fellesdelen og de respektive fylkeskommunale planstrategiene. Utta-

lelsen bør i utgangspunktet legges fram for vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet i desem-

bermøtet.  

 Jeg ber om avklaring med rådmannsforum om en slik uttalelse skal erstatte uttalelse fra de 

respektive kommunene og hvordan dette eventuelt gjøres. Jeg foreslår at utkast til felles uttalel-

ser sendes kommunene for behandling/kommentar før de tas opp som felles uttalelse fra Trond-

heimsregionen. 
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Forslag til vedtak: 

Utkast til felles uttalelser til fylkeskommunale planstrategier for Nord- og Sør-Trøndelag sendes 

kommunene for behandling/kommentar før de tas opp som felles uttalelser fra Trondheimsregi-

onen-regionrådet. 

  

RF 36/11 FoU-strategi STFK - høring 

Sak Det er utsendt et høringsutkast til FoU-strategi for Trøndelag, utarbeidet av fylkeskommunene, 

Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, med høringsfrist 15. november 2011. Region-

råd/kommunene, FoU-institusjonene, organisasjoner, næringshager/næringsselskaper og politis-

ke parti er høringsparter. Daglig leder vil framheve at Trondheimsregionens næringsplan og vår 

triple helix-organisering har sitt fundament i regionens FoU-fortrinn, og at vi er ”først på spo-

ret” i konkret utviklingsarbeid basert på et FoU-strategisk utgangspunkt. Det er derfor viktig at 

fylkeskommunenes FoU-strategi bygger opp under dette. Prosjektleder næringsplanen orienterer 

nærmere om saken i møtet. 

 Næringsrådet behandlet saken i sitt møte 07.09.2011 og vedtok følgende:  

Næringsrådet ber sekretariatet utarbeide et grunnleggende høringsinnspill som alle aktører i 

Trondheimsregionsamarbeidet kan benytte som basis for sine innspill. 

 Vedtaket omfatter medlemmene i næringsrådet: FoU-institusjonene, deltakere i næringsallian-

sen for Trondheimsregionen, NHO og kommunene. Jeg ber om at kommunene tar utgangspunkt 

i det felles grunnlagsdokumentet som utarbeides. 

Forslag til vedtak: 

Kommunene i Trondheimsregionen samordner sine uttalelser ut fra basisdokument utarbeidet 

av sekretariatet. Kommunene kan supplere med egne vurderinger. 

 

RF 37/11 Utviklingsplan 2012-15 

Sak I følge årshjulet for næringsplanens handlingsdel (vedlagt) skal Trondheimsregionen vedta ut-

viklingsplan i 3. kvartal som grunnlag for rullering av handlingsdelen i næringsplanen, se sak 

RF 38/11. Når årshjulet ble drøftet, ble det ansett at en så tidlig behandling er akseptabelt ut fra 

at ressusrsgrunnlaget for Trondheimsregionens virksomhet ligger inne i alle kommunenes øko-

nomiplan for fireårsperioden. Møte i Trondheimsregionen er 21.10.11.  

 Jeg anser at rulleringen av utviklingsplanen i stor grad gir seg selv ut fra at alle kommunene før 

sommeren behandlet sak om evaluering av Trondheimsregionen og gjorde likelydende vedtak. 

Denne saken gir klare føringer i forhold til å videreføre utviklingsplanen, jf. vedtakets pkt 2 

hvor kommunene slutter seg til saksfremleggets del B (De viktigste aktuelle utfordringene som 

Trondheimsregionen står overfor framover) som utgangspunkt for videreføring av samarbeidet i 

valgperioden 2011-15. Her er det også fastsatt i at nivået på tilskudd fra kommunene skal holdes 

på samme nivå framover. 

 Med utgangspunkt i denne saken, sammen med vurderingene i RF 39/11 (Omdømmebygging) 

utarbeides utkast til utviklingsplan 2011 med sikte på vedtak i møtet i Trondheimsregionen-

regionrådet 21.10.2011. Etablert arbeidsgruppe for utviklingsplanen (Roy Jevard, Ove Snuruås, 

Morten Wolden, Sigmund Knutsen, Jon Hoem) bidrar i arbeidet. 

Forslag til vedtak: 

Utviklingsplan 2012-15 utarbeides i henhold til forutsetningene i saksframlegget. 

Vedlegg 3: Årshjul, handlingsplan for næringsplanen 

 

RF 38/11 Handlingsplan 2012 for næringsplanen – innspill 

Sak Jeg viser til vedlegg 3, årshjul, Det legges opp til årlig rullering av handlingsplan – næringsplan, 

i henhold til sak TR 12/11 i Trondheimsregionen-regionrådet. Erfaringene viser at prosjektene 

går over flere år, og mye av arbeidet går løpende, det gjør at handlingsplanen i realiteten er en 

mer kontinuerlig prosess. Jeg viser til handlingsplan 2011 utlagt på hjemmesiden samt vedlagt 

presentasjon av status i siste møte i næringsforum.  

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Prosjekt/110408_Handlingsplan_2011.pdf
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 Uansett er det viktig med involvering og nye innspill. Det inviteres derfor nå til nye innspill fra 

FoU-miljøene, næringslivet og både administrativt og politisk fra kommunene. Politiske tilba-

kemeldinger blir ikke så enkelt i høst på pga valget. Jeg foreslår at vi gir oppfordring til politis-

ke innspill i nyhetsbrev som nå er under forberedelse til de sittende politikerne, og at de kan 

sende innspill til rådmannen. Rådmennene bør drøfte næringsplanen i sin administrasjon og gi 

signaler til sekretariatet for næringsrådet som rullerer handlingsplanen. Innspill fra kommunene 

kan legges fram i samlet i neste møte i rådmannsforum. Politiske innspill kan det også legges til 

rette for i en ev. kommunestyrepresentasjon av næringsplanen, jf. sak RF 40/11. 

Forslag til vedtak: 

Innspill til løpende rullering av næringsplanens handlingsplan innhentes som beskrevet i saks-

fremlegget. 

Vedlegg 4: Status tiltak 07.09.2011 

 

RF 39/11 Orientering: Prosjekt for omdømmebygging av Trondheimsregionen 

Sak Rådmannsforum har i flere sammenhenger signalisert behovet for en økt satsing på profile-

ring/markedsføring av Trondheimsregionen. Daglig leder er helt enig i betydningen av at dette 

gjøres planmessig, rettet mot målgruppene. Det aller viktigste er godt omdømme og kjennskap 

til Trondheimsregionen fra eksterne: Næringsliv, studenter, etc. Også interne, og spesielt de nye 

politiske representantene, er en viktig målgruppe. På denne bakgrunn ble det før sommeren inn-

hentet tilbud på bistand til et prosjekt fra fire tilbydere. Utgangspunktet var et forprosjekt før 

valget for å ha et opplegg klart når de nye kommunestyrene ble konstituert. Et slikt forprosjekt 

forutsatte involvering både fra administrasjon og politikere. Sommerens terrorhandlinger gjorde 

det uaktuelt å gjennomføre dette i høst, nå sikter vi mot en oppstart etter valget.  

 Vi ga følgende oppdragsbeskrivelse for tilbudene, med klar vinkling på at en skal fram til konk-

rete markedsføringstiltak: 

 Sikremål: Tydelig profilering av Trondheimsregionen ut fra samarbeidets hensikt og de tyngste 

prosessene. 

 Hensikt: Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesitu-

asjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og 

kultur, og tjenester til befolkningen. De tyngste sakene i Trondheimsregionen er IKAP  og regi-

onal strategisk næringsplan 

 Mål i forhold til Profilering/kommunikasjon: Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og 

hensyntatt gjennom å framstå utad og innad som et dynamisk samarbeid for å skape positiv ut-

vikling i regionen. Fokus skal være strategisk næringsutvikling ut fra regionens store fortrinn, 

attraktivitet, arealutvikling og å styrke regionens totale rammebetingelser for utvikling. 

 Vi ønsker: 

- Et forprosjekt før valget som fundament for kommunikasjonen som grunnlag for aktiviteter, 

idenitetsbygging og løpende kommunikasjon  

- Skal informere og engasjere nye og gamle politikere 

- Rettes mot en langsiktig vedvarende profilering mot eksterne målgrupper – som skal identifi-

seres 

- Et tilbud på forprosjekt og skisse til løpende rammeavtale for videre prosjektutvik-

ling/løpende rådgiving. 

 Tilbudene er relativt varierte, men jeg mener vi har et godt grunnlag for å velge ut en tilbyder 

som kan gjennomføre et godt arbeid som vil munne ut i en kommunikasjonsplattform og tilhø-

rende handlingsplan. Jeg tar sikte på å avklare igangsetting av prosjektet i AU-møte 28.10.2011. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  
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RF 40/11 Drøfting - Introduksjon til de nye kommunestyrerepresentantene. 

Sak Som tatt opp i sak om omdømmebygging er de nye kommunestyrene/bystyret/fylkestinget vik-

tige målgrupper i forhold til kunnskap og forståelse vedrørende Trondheimsregionens aktivite-

ter. Opplegg for dette vil i stor grad bli definert gjennom omdømmeprosjektet. Likevel vil jeg 

allerede nå introdusere at det bør tilrettelegges nye presentasjoner av IKAP og næringsplanen i 

kommunestyrene så relativt snart. Jeg ser ikke bort fra at dette kan skje samkjørt med arbeidet 

med omdømmeprosjektet – involvering av kommunestyrene, også i dette arbeidet.  

 Også politikeropplæringen av nye representanter er viktig. Denne foregår vel for alle gjennom 

KS som leverandør, oppdraget defineres i stor grad av kommunene. Jeg vil oppfordre til at regi-

onalt samarbeid blir vektlagt i planleggingen av politikeropplæringen.  

 Saken legges fram for å få synspunkter fra rådmannsforum på disse vurderingene 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 41/11 Operative ressurser for næringsutvikling og enterprenørskap i kommunene: Forskere 

ut i bedrift – internasjonal prosjektkoordinator – entreprenørskap i skolen. 

Sak:  Næringsrådet har drøftet og stilt seg positiv til at vi ønsker en ordning hvor relevante forskere 

fra FoU-miljøene kjøpes fri av Trondheimsregionen for å ha kontordager ute i kommunene, med 

direkte kontaktflate mot aktuelle bedrifter. Hensikten er at disse personene med sin kompetanse 

kan drøfte utviklingsmuligheter basert på FoU med næringslivet, og ikke minst veilede og utfø-

re søknadsarbeid til ulike støtte- og utviklingsordninger. På denne måten vil bedrifter og kom-

munene få en ressurs tilgjengelig som inspirator og døråpner uten at taksameteret begynner å gå.  

 Samtidig har vi hatt drøftinger med leder og trenee fra Trøndelags Europakontor og innhentet 

erfaringer fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om prosjekt som er igangsatt med ansatt interna-

sjonal prosjektkoordinator. Her har man gode erfaringer, men 24 kommuner er for mange. Det 

er en fokusutvidelse på Europakontoret med større engasjement mot bistand til næringsutvik-

lingsprosjekt. Dette er interessant i forhold til Trondheimsregionens satsinger. Ut fra dette ser vi 

positive muligheter dersom Trondheimsregionen etablere en tilsvarende internasjonal prosjekt-

koordinator, med større fokus på næringsprosjekt, men også med kompetanse mot ungdom, kul-

tur og opplæring. Dette bør være en person med kunnskap om EU/annet internasjonalt og gjerne 

med fartstid fra Europakontoret. Hovedhensikten er å inspirere og gi bistand i forhold til å søke 

på internasjonal prosjektstøtte. I Nord-Trøndelag overgår innhentet prosjektstøtte kostnadene 

med prosjektkoordinatoren. 

 Ungt entreprenørskap ble drøftet i siste møte i Trondheimsregionen-regionrådet, og dette skal 

følges opp i neste møte. Næringsplanen har entreprenørskap i skolen som spesifikt mål, og UEs 

engasjement ble presentert i siste møte i næringsrådet. Det ble orientert om at UE nå forhandler 

med kommunene om samarbeidsavtaler for 2012. Ut fra fastsatte takster utgjør dette i sum nært 

en mill kr. Ingen kommuner har per i dag inngått avtaler. UE er en av flere tilbydere innen tilret-

telegging for entreprenørskap i skoler/høgskoler/universitet, og de samarbeider med næringsli-

vet. UE er en ideell organisasjon og har bred støtte politisk både lokalt og sentralt. Jeg ønsker å 

lufte muligheten for at Trondheimsregionen går inn med ressurser for å ivareta at Trondheims-

regionen (alle kommunene) har avtale med UE, eventuelt med dedikert person for Trondheims-

regionen. Dette kan gi en god plattform for et samlet engasjement. 

 Sekretariatet velger å se disse tre satsingene i sammenheng, det dreier seg for alle tre å utløse 

operative ressurser for utvikling i for kommunene: Kompetanse som vi forutsetter skal komme 

ut i kommunene og være tilgjengelig – og ikke minst trykke på for at ting skal skje. Jeg ser på 

en måte konturene av et ”ambulerende og kontorløst innovasjonssenter” som stilles til kommu-

nenes disposisjon. 

 Vi har klare føringer allerede gjennom vedtatt næringsplan og drøftinger i næringsforum for å 

gjennomføre mye av dette, jeg ønsker likevel på fritt grunnlag en drøfting i rådmannsforum i 

forhold til hvordan dette kan tas i mot og følges opp i kommunene. 
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Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 42/11 Prosjekt for kortere saksbehandlingstid for bygge- og reguleringssaker 

Sak Det er fastsatt i næringsplanen at saksbehandlingstiden for bygge- og reguleringssaker skal være 

blant de korteste i Norge målt fra hhv første innsendte søknad og fra komplett søknad. 

KOSTRA registrerer saksbehandlingstid fra komplett søknad/plan til sluttvedtak. Som det fram-

går av vedlegg ligger Trondheimsregionen bra an når dette måles. Vedlagt prosjektskisse/status 

er utarbeidet etter drøfting med bygningssjef og byplansjef i Trondheim kommune. Som det 

framgår er det delvis datamangel i forhold til registrering av tidsbruk fram til komplett søk-

nad/plan, og også åpenbart ulike årsaksforhold til at denne fasen drar ut. Jeg ønsker en drøfting i 

rådmannsforum i forhold til hvordan det er hensiktsmessig å knytte på de øvrige kommunene til 

et slikt prosjekt for å følge opp næringsplanens mål.  

 Jeg ser for meg at det kan være interessant å utveksle erfaringer, og at dette bør kunne utløse 

forbedringspotensial både gjennom sammenligning mellom Trondheim kommune og de øvrige 

kommunene (ulike utfordringer) og gjennom innbyrdes sammenligning mellom omegnskom-

munene (som har mer likt utgangspunkt, men kanskje varierende praksis/metodikk). 

 Dersom en ansatt i omegnskommunene kunne kjøpes ut for å bidra til dette prosjektet er det en 

meget aktuell mulighet, kombinert med ev studentarbeid eller frikjøp av person i Trondheim 

kommune. Jeg ønsker gjerne forslag. 

Forslag til vedtak:  

Rådmannsforum slutter seg til prosjektskissen og at kommunene bidrar i prosjektgjennomfø-

ringen. 

Vedlegg 5:  Første skisse til prosjektgjennomføring, datert 09.08.2011. 

 

RF 43/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.06.2011  

Sak: Aktuelle saker ut over de som er lagt fram i dette møtet: 

- Ola Borten Moe angående kraftsituasjon 

- Klima/energi-utviklingsprosjekt 

- Hurigbåtsatsing mot Fosen 

- E6 Steinkjer-Trondheim 

- KVU Logistikknutepunkt?? 

 

RF 44/11 Orienteringer/spørsmål 

Sak: En gjennomgang i forhold til at møte i Trondheimsregionen 21.10. kan gjennomføres med nye 

representanter – jf. konstituering av de nye kommunestyrene. 

 Data angående skjenkekontroll  

 Impelloanalysen for Trondheimsregionen 

 Næringsrådets initiativ for å få operative næringsorganisasjoner i alle kommuner. 

 Engasjement høyhastighetsprosjektet 

 Møteplan 2012 

 

RF 45/11 Eventuelt 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder 



 

Næringsråd 25.05.11 
 

 
 

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 07.09.2011 
Saksbehandler: Børge Beisvåg Referanse: XXX Dato 29.08.2011  
 

Sted: Næringsforeningen i Trondheim, 5. etg Næringslivets hus, Dronnings gt 12 

Tidsrom: 07.09.2011, kl 12.00 – 15.00 

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

Invitert til bestemte saker: Bjørnar Reitan fra Impello; Anne Marit Igelsrud fra Ungt Entreprenørskap Trønde-
lag 

 

 
Det vil bli servert lunch ved møtets begynnelse. 
 

NR 26/11 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedlegg 1: Referat fra møtet 25.05.11 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 

 

NR 27/11  Presentasjon av Impelloanalysen for Trondheimsregionen 

 
Sak: Bjørnar Reitan presenterer resultatene av Impelloanalysen for Trondheimsregionen. 
  
Forslag til vedtak: 
 
 Saken tas til orientering. 
 

 NR 28/11 Entreprenørskapstilbud i kommunene 

Sak: Gjennom SNP er det vedtatt at alle kommuner skal få opp et tilbud innen entreprenørskap for 
sine elever, men dette er fremdeles mangelfullt ved mange skoler. Tiltak bør iverksettes for å 
få fortgang i etablering av slike tilbud. Anne Marit Igelsrud fra Ungt Entreprenørskap Trøndelag 
er invitert for å fortelle litt om status for UEs aktivitet i Trondheimsregionen. 

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

 
 
 
 



 

Næringsråd 25.05.11 
 

NR 29/11  Status handlingsplan 2011 

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

  

NR 30/11 Høring FoU strategi for Trøndelag - Samordning av innspill? 

Sak: Utkast til FoU strategi for Trøndelag er ute på høring med frist 15. nov. Burde Næringsrådet ta 
initiativ til å få koordinert innspill fra aktører i Trondheimsregionen?  Næringsrådet og Trond-
heimsregionen bør uansett komme med innspill. 

 
Vedlegg 2: Utkast til FoU strategi for Trøndelag, samt oversendelsesbrev 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Næringsrådet ønsker å bidra til å få koordinert innspill til foreslått FoU strategi for Trøndelag 
fra sentrale aktører i Trondheimsregionen. 

 

NR 31/11 Resultatindikatorer delmål SNP 

Sak: I henhold til SNP skal det utvikles en database for måling av de viktigste indikatorene/ para-
metrene for næringsutvikling. Det ønskes innspill fra Næringsrådet på hvor omfattende en slik 
database bør være. Under fremkommer de indikatorer som tidligere er foreslått pr delmål, 
samt noen nye i parantes. 

 Overordnet mål 

 Sysselsettingsvekst, inntekt pr skatteyter, andel regnskapspliktige foretak med 

positivt resultat, (økning andel BNP) 

 Best på å utvikle og starte bedrifter basert på FoU 

 Antall spin-off selskaper fra FoU (inkl antall lisenser og patenter?), antall virk-

somheter som har prosjektsamarbeid med FoU institusjonene, (Impelloanaly-

sen) 

 Best på triple-helix samarbeid 

 Samarbeid etablert 

 Næringsfremmende politikere 

 Andel næringslivsledere som er fornøyd med egne politikeres innsats for 

næringsutvikling, møter med næringsliv og kommunestyrerepresentanter med 

næringslivsbakgrunn 

 Lettest å starte og utvikle bedrift 

 Andelen næringslivsledere i storbyregionene i Norge som sier seg enig i at det 

i deres region er få hindringer for å starte en bedrift  

 Kunnskapsnav  

 Kunnskapsnav valgt, strategi og handlingsplan lagt for å utvikle disse  

 Mest attraktive storbyregion 

 Omdømmebarometeret (gjennomføres annenhvert  år) 

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



 

Næringsråd 25.05.11 
 

NR 32/11 Prosess for rullering av handlingsplan 

Sak: I løpet av høsten skal det lages en handlingsplan for 2012 som skal fremlegges for Trondheims-
regionrådet. Næringsrådet bør legge opp til en bred innspillsprosess før endelig handlingsplan 
legges. Jon Hoem orienterer om mulig prosess. 

 
Forslag til vedtak: 
 
 Næringsrådet gir sin tilslutning til foreslått prosess for rullering av handlingsplan. 

 

NR 33/11 Styrking av lokale næringsforeninger 

Sak: Å få til et reelt triple helix samarbeid lokalt forutsetter at en har en aktiv næringsforening med 
operative ressurser. Stjørdal og Trondheim har aktive foreninger. Malvik og Melhus har valgt å 
bli en del av NiT, med egne fagråd, Malvikrådet og NiT Melhus, for å få effekt av å ha en større 
forening å spille på. Skaun har for tiden ingen næringsforening, mens de øvrige har foreninger 
uten operative ressurser. Arbeidet her utføres av styremedlemmene. De regioner vi ofte sam-
menliger oss med har etablert egne regionale næringsforeninger med underavdelinger lokalt. 
Er dette en modell Trondheimsregionen bør se nærmere på eller er det andre tiltak som kan 
gjøres for å få opp aktive næringsforeninger lokalt?  

 
Forslag til vedtak: 
 

 Det igangsettes et arbeid for å utrede en modell for hvordan få opp aktive lokale næringsfore-
ninger. 

 

NR 34/11 Eventuelt 
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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 18.05.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-6 Dato 22.05.2011  
 

Sted: Fylkeshuset, møterom Kobberkis 

Tidsrom: 1300-1430 

Til stede: Elin Rognes Solbu, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Oddbjørn Ressem, Erlen Myking, Odd Inge 
Mjøen, Sigmund Knutsen, Børge Beisvåg, Oddgeir Myklebust, Jon Hoem 

Forfall: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Morten Wolden, Olaf Løberg, Grete Metliaas, Knut Dukane, 

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem  
 

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

I leders fravær ledet nestleder Elin Rognes Solbu møtet. 
Odd Inge Mjøen ble ønsket velkommen som ny fylkesrådmann. 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 

RF 23/11 Referat fra møte 17.03.2011 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

RF 24/11 Oppfølging av Trondheimsregionens drøfting om organisert kriminalitet/enprosent-

klubber. 

Fra møtet:  - Kommunene ønsker å delta i arbeidet med regional strategi.  
- Enighet om at aktuell kontaktperson vil være personer som har oversikt over hele kommu-

neorganisasjonen – så kan kontaktpersonen trekke inn andre etter behov. 
- Arbeidsmengde er usikkert, men noen fellesmøter må påregnes – sak skal legges fram i au-

gust. 

Vedtak:  Kommunene oppnevner kontaktpersoner for å utvikle og gjennomføre en regional strategi 
mot organisert kriminalitet. Daglig leder følger opp overfor kommunene. 

 

RF 25/11 Eventuelt samarbeid om skjenkekontroll 

Fra møtet: - Trondheim kommune har i dag ikke kapasitet til å bistå nabokommunene, det vil kreve ut-
videt bemanning. Kommunen er åpen for å vurdere dette under forutsetning av at det ikke 
medfører merutgifter for kommunen.  

- Tidsperspektivet må vurderes. Kommunene har i dag avtaler som eventuelt må avvikles. 
- Det bør nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede mulige modeller. 

Vedtak:  Sekretariatet for Trondheimsregionen sørger for en nærmere avklaring av status i de aktuel-
le kommunene i forhold til omfang og ivaretakelse av skjenkekontroll. Etter dette settes det 
ned en gruppe som vurderer eventuelle aktuelle løsninger. 

 

RF 26/11 Trondheimsregionens oppfølging av KVU-logistikknutepunkt 

Fra møtet: - Oddgeir Myklebust orienterte. KVU-en ble offentliggjort 12.05.11. Grunnlagsdokument med 
faktagrunnlag og regionale vurderinger til bruk for kommunene blir ferdig til 01 .06.2011.  

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2011/RF_2011/RF_110518_Innkalling_b.pdf
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- Malvik og Trondheim har fått innvilget utsatt tidsfrist til 01.09.2011. 
- Det er avklart at Trolla er et alternativ som fortsatt er med i JBVs høringsdokument. 
- Transportarbeid: Brattøra og Trolla kommer best ut, Hell/Muruvik kommer dårligere ut.  
- Det ble tatt opp i hvilken grad Trondheimsregionen skal drøfte havneløsninger dersom det 

blir delt løsning. Det framkom ulike synspunkt i møtet. Spørsmålet vil lett oppfattes som 
svært politisk. På den andre siden har vi administrativt et ansvar for å belyse ulike situasjo-
ner ut fra faglig vurdering. Dette er en vurdering av konsept i forhold til logistikknutepunkt, 
da bør havnespørsmålet i alle konsept belyses, dette er ikke JBVs hovedansvar, da er det 
naturlig at Trondheimsregionen og andre tar den ballen. Temaet bør drøftes i grunnlagsdo-
kumentet, sekretariatet skal legge fram et faglig grunnlag. 

- Det var enighet om at grunnlagsdokumentet ikke skal inneholde anbefalinger.  
- STFK har komitebehandling 06.06.2011, behandling i fylkesting 22.-23.06.2011. Mest fokus 

på hovedspørsmålet om integrert eller delt løsning. Melhus ønsker frist til 10.09.2011, 
kommunestyret er 05.09.2011.  

Vedtak:  Saken tatt til orientering.  

 

RF 27/11 Planstrategi 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte og forløpig notatutkast ble utdelt.  
- Regional planstrategi felles og fylkesvis blir et viktig grunnlag for kommunenes planstrategi-

er. Fylkestingene behandler høringsforslag i juni. Endelig behandling vil trolig bli rundt nytt-
år 2012. Nasjonale forventninger skal foreligge i juli 2011.  

- Grunnlagsdokumentet utarbeides i to etapper, et førsteutkast før nasjonale forventninger 
og vedtak om regional strategi foreligger. 

- Daglig leder ba spesielt om innspill i forhold til om det er regionale tema i forhold til sekto-
renes virksomhet som bør belyses.  

- De tema som ble tatt opp i notatet er mest sentrale, i tillegg er langsiktig investeringsbehov 
et aktuelt tema, ut over dette ble samhandlingsreformen og kriminalitet ble nevnt, men det 
ble anbefalt å konsentrere grunnlagsnotatet på de mest aktuelle temaene som binder regi-
onen sammen.  

Vedtak:  Saken tatt til orientering.  

 

RF 28/11 Sluttbehandling vedtektsendring 

Fra møtet: - STFK skal avklare status. (Etter møtet er det avklart at STFK behandler vedtekten i fylkesut-
valget 06.06.2011, og at dette legges til grunn for sluttbehandling i Trondheimsregionen-
regionrådet 17.06.2011) 

- Det framkom ikke kommentarer til saksfremleggets vurdering av merknadsrett for opposi-
sjonsrepresentanten. 

Vedtak: Vedtektsendring legges fram til sluttbehandling i Trondheimsregionen i samsvar med forslag 
behandlet i kommunene. 

 

RF 29/11 Reiesekonsekvens – andre interesser – vekting.  

Fra møtet: - Daglig leder orienterte, kommentarer til statistikkpresentasjon i siste møte i Trondheimsre-
gionen-regionrådet var utgangspunktet for å ta opp spørsmålet .  

- Saken ble drøftet, det kom ikke fram synspunkter som tilsier endring i metoden for IKAP.  
- Det ble poengtert at det må forutsettes at regionale sektormyndigheter skal ta utgangs-

punkt i at IKAP forutsetter en helhetsvurdering, og at kunnskapsgrunnlaget for reisekonse-
kvens og dyrka mark er viktige utgangspunkt i en slik helhetsvurdering. 

Vedtak:  Saken tatt til orientering. 
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RF 30/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.06.2011  

Fra møtet: - Aktuelle tema som ble foreslått:  
- Status for samarbeid næring – FoU – kommunene, presentasjon av igangsatt prosjekt i 

næringsplanen 
- Status for miljø- og transportpakken 
- Rutestruktur og takstsoner for kollektivtrafikken. 
- Aktuelt fra revidert nasjonalbudsjett? 
- Klima- og miljøprosjekt 

 

RF 31/11 Orienteringer  

Fra møtet Kompetanseheving 1. linje tiltaksapparatet i samarbeid med Entreprenørskapssenteret ved 
NTNU: 
- Børge Beisvåg orienterte om at dette følges opp i to trinn, det ble delt ut infobrosjyre. Vi 

må først ha oversikt over kommuner som vil delta, disse skal melde inn aktuelle deltakere 
- Trinn to blir å skreddersy aktuell modul for vårt behov sammen med entreprenørsenteret. 

Vi vil ha med hele næringslivet inklusive landbruk.  
- Trondheimsregionen ønsker kontaktpersoner i kommunene i forhold til å velge ut aktuelle 

deltakere i hver enkelt kommune.  

 Konklusjon i møtet: Næringsrådgiver/FoU-kontaktene er kommunenes kontaktpersoner.  

 Studenter og forskere  ut i bedrifter: 
- Børge Beisvåg orienterte: HiST avdeling maskin og logistikk gjør nå utplassering i bedrifter i 

regionen til en del av studietilbudet. Dette er et tilbud til bedriftene.  
- Resten av teknologiavdelingen på HiST er avventende i forhold til tilsvarende ordninger. 
- Vi ønsker kontaktpersoner i kommunene i forhold til dette. Studenter kan også kobles mot 

masteroppgaver, praksis og sommerjobber. 

Konklusjon i møtet: Næringsrådgiver/FoU -kontaktene er kommunenes kontaktpersoner.  

Lokale triple helix: 
- Lokalt triple helix er ikke formalisert tilstrekkelig i alle kommunene. Det ble oppfordret til å 

få dette i orden. 

Konklusjon i møtet: Følges opp med kontakt mellom prosjektleder næringsplanen og rådmen-
nene i de kommunene det gjelder. 

 Faste ukedager for formannskapene: 
- Daglig leder orienterte om at brev er utsendt og oppfordret til at dette følges opp. 

 Status hjemmeside/markedsføringstiltak: 
- Sircon er engasjert for revisjon av hjemmesiden. Arbeidet er godt i gang i samsvar med info 

gitt i Trondheimsregionen-regionrådets møte i Skaun.  
- Avisbilaget er også i rute, usikkert om det blir annonsegrunnlag for 20 eller 24 sider. Alle 

bærende artikler er klar, vi legger mye vekt på omslaget – baksiden skal ikke ha annonse. 

 Sveberg 
- Det avholdes møte mellom administrasjonene i Malvik (Malvik næringsutvikling) og Trond-

heim kommuner i uke 21 med sikte på å avklare rammer for mulig felles utviklingsselskap 
for Sveberg. Dette er en oppstart, øvrige kommuner vil bli orientert i fortsettelsen. 

 Sak om Trondheimsregionen i kommunestyrene 

- Det ble konstatert at alle kommunene til stede på møtet er i rute med denne saken. 
 

RF 32/11 Eventuelt 

Fra møtet:  Det ble ikke meldt saker til eventuelt.  
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Strategisk næringsplan
Status tiltak 07.09.2011

Børge Beisvåg, prosjektdriver



Status tiltak

 Studenter og forskere ut i bedrift

 HiST gjør tilgjengelig praksis for alle studenter på Maskin og 
logistikk

 Trondheimsregionen bistår med å finne egnede bedrifter

 Samarbeider med Automatiseringsnettverket og VRI 
kompetansemegling om å få koblet FoU tettere inn i 
utviklingsprosjekter i virksomheter

 Burde vi kjøpe fri forskere som skal ha arbeidssted ute i miljøene?

 Formål – få opp FoU prosjekter

 Vannklyngen i Leksvik fikk innvilget ARENA støtte

 Next Media fikk ikke innvilget støtte – initiativet bearbeides 
videre



 Tiltrekke FoU basert virksomhet til kommunene

 Møte med FoU kontakter på NTNU

 Etablering triple helix

 Mangler en av benene i mange kommuner – egen sak

 Politikere ut i bedrift
 Nye kommunestyrebesøk avventes til etter valget

 Politikere fra næringslivet

 Få ned saksbehandlingstid
 Skisse til opplegg drøftet med Trondheim kommune 

 Kompetanseheving tiltaksapparatet

 To-trinns rakett

Deltagelse som ressursperson i nyskapingskonkurransen Take-
off (høst 2011 og vår 2012)

 Egen kursmodul i etterkant (høst 2012)

 Må ut å informere bedre til kommunene – foreløpig lav deltagelse



 Høyhastighetsbane
 Prosjektbemanning under klargjøring

 Entreprenørskapstilbud – egen sak

 Planavklaring Nye Sveberg
 Vedtak arealdelen endrer situasjonen, drøftinger med Malvik og 

Trondheim kommune er gjennomført

 Studentkonkurranse videreutvikling eksisterende 
virksomhet – TK gjør en jobb for regionen

 Kunnskapsnav – trinn 1 i løpet av høsten

 Forprosjekt samhandlingsmodell for næringsutvikling er 
godt igang
 Melhus, Klæbu, Midtre-Gauldal & SINTEF

 Trøndelagsdagen 2012
 NiT har tatt ballen

 Reell Trøndelagsdag med bred representasjon fra næringsliv og flere 
studentmiljø



 Global Partner

 Har 4-6 kandidater og virksomheter som vil komme i gang

 Finansiering av lønn i pilotgjennomføring er en utfordring

 Er i dialog med dept nag midler til kompetansebase

 Expat tjenester – TK gjør en jobb for TRregionen

 Database/måleindikatorer

 Kommunikasjon

 Omdømmeundersøkelsen

 Innhentet tilbud omdømmebygging (Branding)

 Norway Exports

 Technoport 2012

 Fokus Grønn teknologi – Toppmøte Rio 

 Interesse for å utvide fokus fra Trondheim til regionen
 Post Study tours til Orkanger, Valsneset, Verdal og Fesil Sunergy

 Påkoblet arbeidet med Innovasjonssenter

 Biogass Rissa – mulig kobling mot MemfoACT



FØRSTE SKISSE FOR PROSJEKT FOR FORKORTING AV SAKSBEHANDLINGSTID 

FOR PLAN- OG BYGGESAKER  I TRONDHEIMSREGIONEN.                  jh 09.08.2011 

To utgangspunkt: 

 Strategi 4.4. Strategisk næringsplan: Saksbehandlingstiden for bygge- og reguleringssaker 

skal være blant de korteste i Norge målt fra hhv første innsendte søknad og fra komplett 

søknad. 

 Vedtak i bygningsrådet i Trondheim kommune: Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker 

ber Rådmannen iverksette et prosjekt for å prøve ut registreringssystemer som kan ivareta 

beregning av saksbehandlingstid fra 1.innkomne søknad til ferdig behandling av søknad. 

 

Bygningsrådet/det faste utvalg for plansaker ber om at det utlyses en studentoppgave for å 

gjennomgå tidligere saker mht. saksbehandlingstid fra første innkomne søknad til ferdig 

behandling, for å få oversikt over total reell behandlingstid inkludert tida som går med fra 

1.søknad er mottatt til søknaden er komplett. 

Status for gjeldende registreringer: 

Planer: Trondheim kommune har de registreringene som etterspørres. 

Byggesaker: Trondheim kommune mangler registreringer på tidsbruk fra søknaden er innsendt til 

den er komplett. Hovedårsak er at ESA ikke har fungert tilfredsstillenede/brukervennlig i forhold til 

angivelse av milepæler. Det er et eget prosjekt å få dette til å fungere. 

Benchmarking: Både for plan- og byggesaksbehandling kommer Trondheim kommune svært godt ut 

av sammenlikningen med andre by kommuner gjennom KOSTRA. Tidsbruk for kommunene  i 

Trondheimsregionen er angitt under: 

 

Trondheim kommune ligger på landsgjennomsnittet for byggesaker, og det er bra for en 

storbykommune, de fleste andre kommunene i Trondheimsregionen ligger godt under 

landsgjennomsnittet, samlet er regionen ca 25% under landsgjennomsnittet. 

Både næringsplanen og formannskapets vedtak vektlegger total saksbehandlingstid, dvs. inkludert 

tiden for komplettering av søknad – som kommunene selv har lite herredømme over. 



Mulige angrepsvikler for et prosjekt: 

 Etablere et bedre datagrunnlag gjennom analyse av gjennomførte byggesaker for å avklare 

tidsbruk fram til komplett søknad. 

o Leie inn student el. 

o Kjøpe fri saksbehandler som kjenner utgangspunktet godt - anslag ca 1 månedsverk 

o Trondheimsregionen kan bidra til finansiering, det skal da gjøres tilsvarende 

avklaringer for de øvrige kommunene 

 Gjennomføre en nærmere analyse av årsaksforhold til at prosessene forlenges gjennom 

mangelfulle søknader, noen utgangspunkt: 

o Er det mangelfull kommunikasjon kommune-konsulent eller konsulent-

oppdragsgiver? 

o Er mangelfulle søknader en systematisk ”metode” for å overlate avgrensing av 

søknadens omfang til kommunen? 

o Har kommunene for strenge krav til søknadsinnhold? 

o Mulige utenforliggende forhold som gjør at det ikke haster for søker? 

 Gjøre analyse av den formelle behandlingstiden – selv om den er bra bør det se på 

forenklinger. 

 Analysere og lære av ulikheter mellom kommunene i Trondheimsregionen.  

Videreføring: 

 Prosjektgjennomføringen bør drøftes med NiT/NAT i forhold til innhold og aktiv deltakelse fra 

næringslivet, spesielt i forhold til tidsbruk for ufullstendige søknader. 

 Opplegget er så langt utarbeidet ut fra Trondheim kommune og vedtaket i formannskapet. 

Det må gjennomføres en prosess i forhold til å få med/involvere de øvrige kommunene i 

regionen.  

 Det foreligger et tilbud fra PwC om prosjekt/metodikk for å forbedre 

saksbehandlingsprosesser, referanser: UDI, Tønsberg kommune.  
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