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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 08.11.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-7 Dato: 03. november.2011  
 

Sted: NB: Rådhuset i Trondheim, 2. etg – møterom Storsalen 

Tidsrom: Onsdag 08.11.2011 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, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, Birger Elvestad, 
Hilde Christin Larssen 

Orienteringsvedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat næringsrådet 07.09.2011 

 Vedlegg 2: Til orientering: Trondheim kommune: Saksprotokoll: Strategi for bekjempelse av kriminell virk-

somhet knyttet til 1 % - klubbenes virksomhet og rekruttering til disse miljøene – innstilling til 

bystyret. 

RF 46/11 Leder rådmannsforum 

Sak: I sak RF 2/10 foreslo rådmannen i Trondheim at leder i rådmannsforum kunne være fra samme 

kommune som ordfører som er leder i det politiske styret. Bakgrunnen for saken var primært at 

det forut for dette var fastsatt i arbeidsinstruks at daglig leder for Trondheimsregionen skulle 

forberede og legge fram saker for rådmannsforum. Tidligere var det rådmannen i Trondheim 

som la fram saker og ledet møtene. Vedtak: Rådmannsforum sluttet seg til dette som en prøve-

ordning for ett år. 

 I henhold til vedtaket vurderes dette nå på nytt. Daglig leder anser at ordningen er god og hen-

siktsmessig, spesielt at den gir nær kontakt med politisk leder. Dette bekreftes også av sittende 

leder, Kristian Rolstad. Det foreslås at ordningen gjøres permanent. 

Forslag til vedtak:  

Ordning med at leder for rådmannsforum er rådmannen i kommunen som i valgperioden har 

ordføreren som politisk leder gjøres permanent. 

Rådmannen i Midtre Gauldal tiltrer som leder i rådmannsforum i valgperioden 2011-15.  

 

RF 47/11 Referat fra møte 18.05.2011 

Vedlegg 3: Referat/protokoll rådmannsforum 15.09.2011 i rådmannsforum 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

RF 48/11 Profilering/markedsføring/omdømme for Trondheimsregionen 

Sak:  Det vises til sak RF 39/11 og orientering i Trondheimsregionen-regionrådet i sak TR 26/11. I 

henhold til prosessplanen for prosjektet gir Røe kommunikasjon en kort redegjørelse for pro-

sjektet og arbeidet så langt i dette møtet, synspunkt/kommentarer fra rådmannsforum ønskes. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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RF 49/11 Fylkeskommunale planstrategier for Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner - hø-

ring 

Sak I RF 35/11 ble det fastsatt at utkast til felles uttalelser til fylkeskommunale planstrategier for 

Nord- og Sør-Trøndelag sendes kommunene for behandling/kommentar før de tas opp som fel-

les uttalelser fra Trondheimsregionen-regionrådet i desembermøtet. Utkastet vil i bli oversendt 

kommunene v/rådmann før dette møtet. Jeg setter opp saken i rådmannsforum, med sikte på at 

det ev kan gis kommentarer til utkastene i møtet.  

Forslag til vedtak: 

Uttalelser til regionale planstrategier legges fram til behandling i kommunene. 

 

RF 50/11 FoU-strategi for Trøndelag – fokus på FoU-miljøenes betydning for kommunenes 

samlede virksomhet 

Sak: Trondheimsregionen har i henhold til vedtak i næringsrådet NR 30/11 oversendt til kommunene 

grunnlagsdokument angående uttalelse til den foreslått FoU-strategien. Dette har fokus på 

Trondheimsregionens engasjement ut fra næringsplanen. Daglig leder vil imidlertid peke på at 

et annet aspekt i forhold til FoU-strategien er mulighetene i forhold til kommunenes samlede 

virksomhet. For eksempel potensialet som samarbeid med FoU-miljøene har i forhold til å for-

bedre og effektivisere ulik tjenesteproduksjon i kommunene. Jeg viser til orientering om regio-

nale forskningsfond i Leksvikmøtet, og for så vidt også ang OFU-kontraker fra LIV-nærings-

hage i samme møte. Trondheim kommune vil orientere om sin prosess i forhold til FoU-

strategien. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 51/11 Oppfølging av drøfting angående god nok kontakt mellom kommunene og Trond-

heimsregionens sekretariat i næringsplanen 

Sak:  Jeg viser til drøfting i Trondheimsregionen-regionrådet i Leksvik, Jfr. referat sak TR 34/11: 

Drøfting - Børge Beisvåg: Sekretariatet ønsker tilbakemeldinger fra dere om at hvordan vi kan sitte 
tettere på kommunene i næringsarbeidet. Vi får signaler om at dette ikke er godt nok, de 
som sitter i operative stillinger i kommunen synes de sitter for langt unna. Vi trenger noe 
annet enn de faste møtene. Vi har ikke helt landet en vi-følelse for det vi holder på med. 
Gunnar Lysholm: I Orkdal er vi enig om jevnlige møter mellom Trondheimsregionen og 
næringsapparatet i kommunen, også ordfører/andre politikere kan delta. Kjell Fosse: Stjør-
dal har fast arena en gang i måneden, vi ønsker at Trondheimsregionen deltar der. Erling 
Lenvik: Vi synes dette er utrolig viktig. Vi har tilsatt varaordfører i 50% med fokus på 
næringsarbeid, vi ønsker et politisk grep. Vi ønsker samarbeid med Trondheimsregionen på 
en god måte. Jarle Martin Gundersen: Vi her etablert et næringsforum mellom kommunen 
og næringslivet, vi ønsker Trondheimsregionen med. Terje Granmo: Vi kan invitere Trond-
heimsregionen til et møte i næringsforeningen, så kan dere utfordre oss. Det er også nyttig 
om Trondheimsregionen ordner at vi kan besøke FoU-miljøer for å se hva som skjer der. 

 Legger fram saken for videre drøfting og konkretisering i rådmannsforum. nevner også at det 

ble tatt opp i AU at det kan vurderes om FoU-kontaktene i kommunene inviteres til Trond-

heimsregionen-regionrådets møter. Dette ble ikke realitetsbehandlet, mine ankepunkt er at dette 

gjør disse møtene enda større, og at det er mange saker som ikke er relevant for FoU-

kontaktene. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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RF52/11 Møteplan 2012 

 Vedlagt utkast til møteplan. Som det framgår foreslår jeg bare to møter i Trondheimsregionen i 

høstsemesteret. Alle rådmannsforums møter er som tidligere avtalt på onsdager. 

Forslag til vedtak: 

Vedlagt møteplan gis tilslutning.  

Vedlegg 4:  Utkast møteplan 2012, datert 03.11.11 

 

RF53/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.12.2011  

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

- Ola Borten Moe angående kraftsituasjon 

- Europakontoret 

 

RF 54/11 Orienteringer/spørsmål 

- Erfaringer fra Gauldalskonferansen  

- Presentasjonsbrosjyre for Trondheimsregionen under arbeid 

- Utfordringer for beredskap i kommunene som følge av klimaendringene. AU foreslår samar-

beid om kompetanse/samordning 

- Engasjement høyhastighetsprosjektet 

- IKAP-stilling 

- Ulykkesforebyggende arbeid og trafikksikkerhet. 

- Nyhetsfeed på hjemmesiden  

- Fondsavsetninger. 

 

RF 55/11 Eventuelt 

 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder 
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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 07.09.2011 
Saksbehandler: Børge Beisvåg  Dato 01.10.2011  
 

Sted: Næringsforeningen i Trondheim, Dronningens gt 

Tidsrom: 07.09.2011, kl 12.00 – 15.00 

Tilstede: Berit Rian, Merethe Storødegård, Torstein Mørseth, Trond Andersen, Johan Hustad, Sigmund Kver-
nes, Odd Inge Mjøen, Roy Jevard, Morten Wolden, Jon Hoem, Børge Beisvåg 
Fraværende: Erlend Myking, Ove Snuruås 

NR 26/11 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Fra møtet: - Det var ingen merknader til referatet. 
 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

NR 27/11  Presentasjon av Impelloanalysen for Trondheimsregionen 

Fra møtet: - Bjørnar Reitan fra Impello presenterte Impelloanalysen for Trondheimsregionen 2005-2009. 
- Analysen dekker 52 teknologibedrifter i Trondheimsregionen utenfor Trondheim. Dette er  
 et betydelig tall sett i forhold til at Trondheim har registrert 360 bedrifter. 
- Det er en annen bransjestruktur utenfor Trondheim, det er etablert ”Industriell                
 produksjon” som ny kategori. 
- Presentasjonen ligger vedlagt referatet. 
- For 2010 vil Impelloanalysen dekke Trondheim og resten av Trondheimsregionen.2010 
 rapporten kommer i november/desember 2011. 
- En interessant oppfølging er disse virksomheters kontakt med FoU miljøene.  
- Muligheten for å belyse dette nærmere i en masteroppgave på NTNU ble tatt opp. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

NR 28/11 Entreprenørskapstilbud i kommunene 

Fra møtet: - Anne Marit Igelsrud fra Ungt Entreprenørskap Trøndelag var invitert for å fortelle om aktivi-
teten knyttet til UE i kommunene tilhørende Trondheimsregionen. 

- UE har en betydelig aktivitet i regionen, men har vansker med å få mobilisert kommunene 
til å inngå samarbeidsavtale med dem. 

- En annen utfordring er at det fra skolenes side høyst sannsynlig underrapporteres entre-
prenørskapsaktivitet. 

- UE jobber også på høyskole- og universitetsnivå.  
- UE vektlegger å komme i dialog med lærerutdanningene for å få økt fokus på entreprenør-

skap hos de som skal ut i læreryrket. 
- Presentasjonen ligger vedlagt referatet. 
- Igelsrud inviteres til neste møte i regionrådet for Trondheimsregionen. 
- Ledelsen i Trondheimsregionen bør etterspørre hvilken entreprenørskapsaktivitet som dri-

ves lokalt. Det bør utarbeides en oversikt over tilbudet ved samtlige skoler i Trondheimsre-
gionen.   

 
Vedtak: Næringsrådet ber alle kommuner i Trondheimsregionen, samt STFK gi tilbakemelding på sta-

tus for entreprenørskapsarbeid ved sine skoler. Igelsrud inviteres til neste møte i regionrå-
det. 

jmj
Tekstboks
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NR 29/11 Status handlingsplan 2011 

Fra møtet: - Studenter ut i industrien: Praksisordning gjøres tilgjengelig for alle studenter ved ma-
skin/logistikk ved Avdeling for teknologi HiST. 25 studenter har valgt emnet. Viktig at bedrif-
ter utenfor Trondheim også gis mulighet til å koble seg på. 

- Forskere ut i bedrifter: Det ble gitt tilslutning til at Trondheimsregionen bør se nærmere på 
å kjøpe fri FoU personell til å være ute i kommunene over tid for å etablere relasjoner til de 
utviklingsorienterte virksomheter og bidra til å etablere FoU samarbeid. Kunne en gjort noe 
tilsvarende for å få flere studenter ut på praksis/sommerjobb også? 

- Arenasøknader: Arena vann ble innvilget – Smart Water Communities Cluster. Smart Grid 
Centre på Steinkjer ble også innvilget. Next Media gikk ikke gjennom, men det jobbes vide-
re med å utvikle klyngen. 

- Lokal triple helix: Ikke alle kommuner har fått på plass triple Helix organ. ”Næringsbenet 
mangler” i mange kommuner, se sak 33/11. 

- Det er avholdt møte med FoU kontaktene. Møtet ble avholdt på NTNU slik at kontaktene 
skulle bli bedre kjent med NTNUs aktivitet i regionen. Neste møte avholdes ved HiST. 

- Trondheims kommune skal se nærmere på tiltak for å bedre saksbehandlingstid. En vil prø-
ve å få flere kommuner med på dette.  

- Kompetanseheving i tiltaksapparatet: 3 stk har meldt seg på opplegg for høsten. Det er 
holdt av 10 plasser for våren. Sigmund Waagø fra Entreprenørskapsenteret og Børge drar 
gjerne ut til kommunene for å orientere om tilbudet. 

- Det jobbes med å få på plass prosjektteam ang lobbying for høyhastighetsbane. 
- Vi kjøper ressurs fra Trondheim kommune angående å få på plass studentkonkurranse for 

utvikling av eksisterende virksomheter. 
- Kunnskapsnav: SINTEF er i gang med innledende prosess. 
- Forprosjekt samhandlingsmodell for næringsutvikling Klæbu, Melhus og Midtre-Gauldal er 

godt i gang. 
- NiT har overtatt Trøndelagsdagen og har som mål å avvikle en reell Trøndelagsdag våren 

2012, med studentdeltakelse fra BI, HiST og NTNU. 
- Det er utfordringer med å få nok finansiering for gjennomføring av Global Partner. 
-  Marit Myrstad i Trondheim kommune bidrar med å få opp status for Expat-tjenester her 

kontra andre regioner. 
- Trondheimsregionen deltar i Omdømmeundersøkelsen 2011. De andre storbyregioner er 

også med. Muligheter til å få inn noen egne spørsmål. 
- Det jobbes med å få på plass et brandingprosjekt for Trondheimsregionen.  
- Vi har bidratt til å få på plass ”Post conference study tour” til Washington Mills i Orkdal i 

forbindelse med Technoport 2011. 
- Det ses på muligheter til å få opp pilotprosjekt på biometanproduksjon i Rissa. Utgangs-

punktet er at store gjødselsmenger utgjør et problem for landbruket. Bøndene må uansett 
ta kostnader på oppsamlingstanker for å løse problemet, så de lurer da på å bygge biogass-
anlegg. Prosjektet ønskes koblet til spinn-off bedriften MemfoACT. Dialog er etablert. 
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

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

Fra møtet: - Fylket har sendt ut høring på FoU strategi for Trøndelag med høringsfrist 15. november. 
- Strategien fokuserer på hvordan FoU-innsatsen i regionen kan bidra til å utløse potensialet 
 som ligger i skjæringspunktet mellom FoU-miljøene, næringslivet og offentlig sektor. 
- Flere av aktørene har igangsatt interne prosesser for å forberede et høringsinnspill. 
- Næringsrådet ønsker at det utarbeides et generelt høringsinnspill som alle deltagerne i  
 Trondheimsregionsamarbeidet kan benyttes som grunnlag for egne uttalelser. 
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Næringsrådet uttrykte at det er viktig at vi samordner oss i denne saken. 
- Dette vil også bli tatt opp i møte med Næringsalliansen i neste uke.  
- Sekretariatet utarbeidet et forslag innen 1. oktober. 
- Det foreslås at innspillet sendes ut pr. mail for en rask avklaringsrunde. 

 
Vedtak: Næringsrådet ber sekretariatet utarbeide et grunnleggende høringsinnspill som alle deltage-

re i Trondheimsregionen kan benytte som basis for egne uttalelser.  
  

NR 31/11 Resultatindikatorer delmål SNP 

Fra møtet: - Det skal utvikles indikatorer for å se om vi når målene i SNP. En utfordring er at flere av 
delmålene ikke er lett målbare, og at de sammenligner oss med andre regioner. 

- Det ønskes ikke egenutviklede målinger som medfører at vi må måle hva de andre regione-
ne gjør eller hvordan de ligger an. Men der det er mulig å benchmarke mot andre, skal det-
te gjøres. 

- Bruk eksisterende undersøkelser, f. eks undersøkelser av antall nyetableringer fra FoU 
- Viktig å måle koblinger skole og næringsliv, samt FoU og næringsliv. 
- NiT lager egne undersøkelser av hvor tilfredse næringsaktørene er meg egen kommune og 

egne politikere. Disse kan utvides til å gjelde hele Trondheimsregionen. 
- Det bør jobbes videre med å få på plass konkrete resultatindikatorer i fht. de ulike målene i 

SNP. Videre er det viktig å etablere klare mål og resultatindikatorer på prosjektnivå.  
 
Vedtak: Sekretariatet bes fremlegge nytt forslag basert på innspill fra Næringsrådet . 

 

NR 32/11 Prosess for rullering av handlingsplan 

Fra møtet: - I løpet av høsten skal det lages en handlingsplan for 2012 som skal fremlegges for Trond-
heimsregionrådet. 

- Jon Hoem orienterte om mulig prosess for å gi deltagerne i samarbeidet muligheter til å 
komme med innspill før endelig handlingsplan legges.  

- De fleste igangsatte tiltak vil gå inn i 2012. 
- Det kom innspill på at en ikke bør rullere handlingsplanen oftere enn annen hvert år i og 

med at de fleste tiltak strekker seg over flere år. 
- De fleste nye kommunestyrer er ikke i modus for å tenke på SNP på denne siden av nyttår. 
- Trondheimsregionen kan gi kommunene tilbud om å komme på besøk i kommunestyrene 

når det passer for de enkelte slik at en kan få dialog med representantene om fremtidige 
tiltak. 

 
Vedtak: Rullering av handlingsplan tas opp i Rådmannsforum for å få innspill fra alle kommuner på 

mulig prosess. NAT gir innspill på vegne av næringslivet. Det sendes brev til FoU-
institusjonene om mulighet for å gi innspill. 

 

NR 33/11 Styrking av lokale næringsforeninger 

Fra møtet: - Et reelt triple helix samarbeid lokalt forutsetter at en har en aktiv næringsforening med 
operative ressurser, noe de færreste i Trondheimsregionen har. 

- Andre storbyregioner har etablert egne regionale næringsforeninger med underavdelinger 
lokalt.  

- Det foreslås at en gjør en jobb for å se på om dette er en modell Trondheimsregionen bør 
gå for eller om det er andre tiltak som kan gjøres for å få opp aktive næringsforeninger lo-
kalt. 

- Næringsrådet ga sin tilslutning til forslaget. 
 
Vedtak: Det igangsettes et arbeid for å utrede en modell for hvordan få opp aktive lokale næringsfo-

reninger i samtlige kommuner i Trondheimsregionen. 
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NR 34/11 Eventuelt 

Fra møtet: - Odd Ingen Mjøen tok opp sak om lokalisering av fremtidig kampflybase. Det er en utford-
ring at Ørland av mange beslutningstakere oppfattes til å være usentralt sett i fht en lokali-
sering i Bodø. Det etterlyses et samlet trykk fra regionen på viktigheten av å få flybasen til 
Ørland og derigjennom Trondheimsregionen.   

 

 
Neste møte i Næringsrådet avholdes onsdag 16.11.11 kl. 12.00-15.00, fylkeshuset, møterom Kobberkis. Det vil 
bli servert lunch ved møtestart. 



Trondheim kommune    
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Saksframlegg 
 
 

Strategi for bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1 % - 

klubbenes virksomhet og rekruttering til disse miljøene   

Arkivsak.: 11/47048 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bystyret vedtar rådmannens forslag til strategi slik det framgår av saksframlegget. 
 
 
 
 
Bakgrunn: 
 

I stortingsmelding 7 (2010 – 2011) ”Kampen mot organisert kriminalitet - en felles innsats”, 
beskrives bekjempelse av MC – kriminalitet som en sentral del av innsatsen mot organisert 
kriminalitet i Norge. 
 
Politidirektoratet har i sin rapport ” Politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger i perioden 
2011 til 2015” gitt bakgrunnsmateriale og strategiske føringer for hvordan dette arbeidet skal 
videreføres. 
 
Våren 2011 var det en KS-samling i København med deltakelse fra politisk nivå og 
administrasjonen fra de største byene i Norge. Hensikten med møtet var å informere om 1 % - 
klubbene 1  i Norge og få kjennskap til hvordan man jobber med problemstillingen i Danmark.  
 
Den 12. april 2011 vedtok formannskapet i Trondheim at rådmann skal iverksette et ”arbeid med 
felles strategi for bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1 % - klubbenes virksomhet og 
rekruttering til disse miljøene.” 
 
Denne strategiplanen vil kort beskrive hvilke strategier som kommunen vil benytte for å nå 
målene:   
Bekjempe nyetableringer av 1 % MC-klubber i regionen. 
Bekjempe kriminell virksomhet knyttet til 1 % klubbenes virksomhet. 
Bekjempe rekruttering til disse miljøene.  
 
I Trondheimsregionen er det hovedsakelig fire MC – klubber som er definert som kriminelle.  Disse 
klubbene anser seg som et brorskap, og mange av medlemmene er straffet.  

                                                 

1 1 % MC klubber. 

1 % begrepet sies å ha blitt innført etter et motorsykkeltreff i California i 1947 hvor det fant sted en del ulovligheter. Den 

amerikanske motorsykkelforeningen (American Motorcyclist Association – AMA ), som arrangerte motorsykkeltreffet, skal ha uttalt 

at problemene ble forårsaket av den ene prosenten avvikere som sverter publikums syn på motorsykler og motorsyklister. Begrepet 

ble adoptert av en liten del av motorsykkelmiljøet som definerte seg ut av det etablerte samfunnet, og som følger sine egne lover og 

regler.  

 



Trondheim kommune    
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Strategiplanens målgruppe. 
 

Denne strategiplanen omhandler ikke det ordinære motorsykkelmiljøet.  
Målgruppen er den del av motorsykkelmiljøet som selv har definert seg som 1 % - klubber. 
Målgruppen omfatter også motorsykkelklubber som er støttegrupper til 1 % -klubbene og som 
utfører gjentatte kriminelle handlinger. 
   
Eksempler på klubber som regner seg selv som 1 % -klubber, er Bandidos MC, Coffin Cheaters  
MC , Hells Angels MC, Mongols MC ,Outlaws MC, Gremium MC og Pagans MC. Det finnes flere 1 % 
-klubber. 
 

Kriminelle MC – gjenger.  
 
1 % motorsykkelklubber i regionen. 
  
Hells Angels 
 

” When we do right nobody remembers. When we do wrong nobody forgets “ 
  
Under dette motto ble klubben grunnlagt i mars 1948 I California. I dag har Hells Angels 310 
avdelinger fordelt på 32 land og er den største enprosentklubben. Hells Angels MC Copenhagen 
betraktes i dag som den førende Hells Angels-avdelingen i Norden. Hells Angels MC Trondheim ble 
fullverdig medlem av organisasjonen 1. august 1992. Over 90 prosent av de øvrige 
enprosentklubbene i Norge støtter Hells Angels.  
Norgesmodellen som ble innført av Hells Angels gir ingen ny enprosentklubb anledning til å starte 
opp uten å ha innhentet godkjenning fra den klubben som har regionsansvaret. På denne måten 
har Hells Angels lagt mesteparten av enprosentmiljøet under seg.  Også det ”ordinære” 
motorsykkelmiljøet har til en viss grad blitt presset til å være støttegruppe for Hells Angels.  I 
Norge, som i andre land med Hells Angels, har Hells Angels opprettet støttegrupperinger som står 
for en stor del av den synlige kriminaliteten. Red & White Support Crew er den offisielle 
støttegruppen til Hells Angels.  I Norge har disse fått navnet AK 81. ( Alltid klar Hells Angels, hvor 8 
står for H og 1 for A ). I Trondheim heter disse AKT 81, Alltid klar Trondheim Hells Angels. 
Støttegruppene er ikke medlem av Hells Angels og er i stor grad rekruttert blant kriminelle unge 
menn. 
 
I Norge har Hells Angels avdelinger i følgende byer: Trondheim, Oslo, Stavanger, Hamar, Skien, 
Tromsø, Drammen og Bergen. 
 
Hells Angels er alliert med andre kriminelle sammenslutninger som Aryan Brotherhood (en hvit 
kriminell gjeng av tidligere straffedømte i USA) Cali- kartellet i Colombia, gjengen Indian Posse i 
Canada og de kriminelle MC – klubbene Iron Horsemen og Warlocks i USA.  
 
Bandidos 

 

Motto ” We are the people our parents warned us about”. 
 
Stiftet I 1966 I Texas, USA med Hells Angels sin oppbygning som modell. Ekspanderte betydelig i 
1970 årene, hovedsakelig i de sørøstlige statene i USA. Kom til Europa i 1989 med en avdeling i 



Trondheim kommune    
 

 
Saksfremlegg - arkivsak 11/47048 3 
204573/ 11 

Sør- Frankriket, Bandidos MC Marseilles.   Fra 1992 ekspanderte Bandidos i Europa og har i dag 
246 avdelinger fordelt på 15 land.  I 1997 ble det opprettet avdelinger i Oslo og Drammen.  
  

Bandidos har siden etableringen i Norge styrket sin posisjon i MC- miljøet ved å rekruttere og 
bygge opp støttegrupperinger som Red & Gold Crew og Support X-team.  Støttegrupperingene er 
ikke nødvendigvis motorsykkelentusiaster og består i stor grad av unge kriminelle menn. Det er 
etablert ca ti støttegrupperinger i forskjellige byer i Norge, deriblant Trondheim. 
 
Outlaws 
 

Motto ” God Forgives, Outlaws Don`t – GFOD “.  
 
McCook Outlaws Motorcycle Club ble etablert i 1935 ved den gamle motorveien Route 66 i Illinois, 
USA. Klubben ekspanderte kraftig i de første etterkrigsårene i Chicago – området og etablerte seg i 
1950 i Chicago og endret navn til The Chicago Outlaws.  I 1963 ble Outlaws offisielt medlem av 
enprosentbrorskapet av MC – klubber og fortsatte sin vekst i USA. Første utenlandske etablering 
var i 1977 i Canada. Etablerte seg i 1993 i Frankrike og i Australia i 1994. Det neste tiåret 
ekspanderte Outlaws kraftig.  I dag er det ca 264 avdelinger og prøveavdelinger i USA, Canada, 
Europa, Australia og Sørøst Asia.  I Norden er Outlaws representert i Sverige og Norge.  I Norge er 
Outlaws den klubben som har rekruttert flest medlemmer de siste årene. Har avdelinger i Oslo, 
Drammen, Fredrikstad, Jessheim, Stavanger, Trondheim, Sarpsborg og Eidsvoll. Norway North og 
Kristiansand er prøvemedlemmer. 
Outlaws er alliert med MC – gruppene Bandidos, Mongols, Pagans i USA og en gruppering i den 
amerikanske mafia, The Chicago Outfit.  
 

Coffin Cheaters MC 
 

Coffin Cheaters ble etablert i byen Perth, Australia i 1970. Er en av Australias mest veldrevne 
enprosentklubber med bra ressurser og god økonomi. I Australia er Coffin Cheaters større enn 
Hells Angels. Coffin Cheaters er kun etablert i Australia og Norge. Klubben finnes i Lillestrøm, 
Gjøvik og Stjørdal. Coffin Cheaters har ambisjoner om å ekspandere. 
 

Klubbenes medlemmer i et lovbryterperspektiv. 
 

Medlemmene i de kriminelle MC – klubbene er ofte involvert i grov kriminalitet, særlig 
narkotikainnførsel og narkotikaomsetning, torpedovirksomhet og vold. Det finnes ingen 
opplysninger om at personer som har ønsket seg inn i de kriminelle MC – gjengene, har blitt avvist 
med begrunnelse i vedkommendes kriminelle bakgrunn. Til gjengjeld finnes det flere eksempler på 
prøvemedlemmer som har oppnådd fullverdig medlemskap kort tid etter domfellelse i alvorlige 
saker.  Domfelte medlemmer forventes å ta sin straff uten å tyste. Samtidig trer klubben støttende 
til økonomisk gjennom sine ” Defence Funds” og moralsk gjennom tildeling av egne merker for 
fengselsstraff.  Av Hells Angels 113 medlemmer og prøvemedlemmer i Norge er 75 % domfelt for 
straffbare forhold. Av Bandidos sine medlemmer er 62 % domfelt, og for Coffin Cheaters er 56 % 
straffet. I 2007 ble rullebladet til 184 medlemmer og prøvemedlemmer i Hells Angels, Bandidos og 
Outlaws undersøkt av Kripos. 69 % av medlemsmassen var straffedømt. 
 
MC – kriminaliteten har i en årrekke generert tilstrekkelig avkastning til å finansiere livsstilen. 
Kriminaliteten har nå et volum som medfører at bare en del av avkastningen konsumeres, mens 
resten reinvesteres.  Det er derfor ikke holdepunkter for å anta at klubbene vil avstå fra å 
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kombinere legal og illegal virksomhet for å investere overskuddet. Tendensen er at klubbene vil 
videreutvikle sine relasjoner med legale aktører, blant annet næringslivet. En slik utvikling ivaretar 
klubbenes finanser og fleksibilitet og utgjør derved en trussel mot samfunnet.  
 
 

Bekjempelse av nyetablering av 1 % MC-klubber i regionen. 
 

Tett samarbeid med politiet er en forutsetning for å avdekke mulige nyetableringer av 1 % MC- 
klubber.  Gjennom informasjon til aktuelle samarbeidspartnere om konsekvenser ved 
nyetableringer ønsker kommunen å bekjempe mulighetene for at 1 % MC- klubber får fotfeste i 
regionen. Dette krever et tett samarbeid, og felles forståelse for utfordringene, både fra 
befolkningen generelt, og næringslivet og kommunen spesielt. Rutiner for informasjonsflyt i denne 
type saker er utarbeidet, og vil kontinuerlig bli oppdatert. 
 
Bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1 % MC klubber vil følge samme mal som 
bekjempelse av nyetableringer. Her vil samarbeid med politi, skatt, toll, NAV og næringslivet være 
relevante aktører. 
 

Bekjempelse av rekruttering. 
 

Det danske justisministeriets forskningsenhet i samarbeid med forskernettverket Eurogang, har 
gjennomført en undersøkelse for å se på hvilke ungdommer som rekrutteres til de kriminelle MC 
miljøene.  ( Se: 
http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Forskning_og_dokumentation/Rapporter/
Rapport_-_Foerste_led_i_foedekaeden.pdf ) 
 
Konklusjonene viser at unge som rekrutteres til MC-kriminalitet er lik ungdom som rekrutteres til 
annen type alvorlig kriminalitet. En sterk og synlig kriminell MC klubb i nærmiljøet er en drivende 
kraft til denne type rekruttering. 
 
I Trondheim har vi gjennom mange år arbeidet forebyggende for å redusere ungdomskriminalitet. 
SLT er valgt som strategisk modell for arbeidet i Trondheim. 
(Se: http://www.trondheim.kommune.no/slt/) 
   
Utsatte barn og unge har fått individrettede tiltak for å snu en negativ utvikling. Den registrerte 
ungdomskriminaliteten i Trondheim har gått tilbake de senere år.  Dette viser at systematisk 
arbeid og en bred tiltaksvifte hvor unge opplever mestring, fungerer.  Det primærforebyggende 
arbeid foregår på skolene, av kulturenheten og i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.  
For de mest utsatte ungdommer har Trondheim kommune en ungdomsenhet som arbeider 
individrettet. Ungdomsenheten samarbeider med relevante aktører innen kommune og 
frivillighet. 
  
Unge voksne som ikke har nyttiggjort seg bistand av barnevernets tilbud og tiltak, gis oppfølging 
gjennom et samarbeid mellom Trondheim kommune, Stavne gård, Kriminalomsorgen, 
Konfliktrådet, Politiet og NAV.  Av de mest aktive unge menn som har fått denne typen tilbud, 
ønsker en stor del bistand til å bryte et negativt mønster.  Dette gjelder også personer som er 
rekrutter inn i AKT 81. 2. Det er opprettet rutiner for hvordan politiet skal melde om bekymring for 

                                                 

2 AKT 81. Etter modell fra Hells Angeles i Danmark opprettet Hells Angeles i Norge en støttegruppe kalt AK 81  

(Alltid klar Hells Angels) bestående av unge voldelige gutter. AKT 81(Alltid klar Trondheim - Hells Angels) er navnet på gruppen i 

http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Forskning_og_dokumentation/Rapporter/Rapport_-_Foerste_led_i_foedekaeden.pdf
http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Forskning_og_dokumentation/Rapporter/Rapport_-_Foerste_led_i_foedekaeden.pdf
http://www.trondheim.kommune.no/slt/
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ungdom over 18 år til helse- og velferdskontorene.  
  
Ungdom som er i risikosonen for å bli rekruttert inn til kriminelle MC miljø blir fanget opp av de 
ordinære samarbeidsfora og tiltak iverksettes raskt.  Tiltakene vil variere etter alder og graden av 
bekymring. Målet er at ingen ungdommer skal bli rekruttert inn til et kriminelt nettverk, uavhengig 
av det kriminelle nettverkets tilknytning.   
 
 
Tiltak i arbeidet for å bekjempe 1 % MC kriminalitet. 
 
Formelt samarbeid med politiet. 
Det er etablert et samarbeid med Næringslivsforeningen.  
Det er etablert et samarbeid med Skatteetaten, NAV og Tollvesenet. 
Opplæring til ansatte hos kommunen og samarbeidspartene om 1 % MC kriminalitet. 
Gjennomgang av de etiske retningslinjene for ansatte i kommunen. 
Det vil bli laget interne rutiner ved byutvikling og eierskapsenheten i Trondheim kommune for å nå 
målet. 
Fortsette med tiltak for barn og ungdom i risikogrupper for kriminell adferd. 
Fortsette med rehabilitering av personer som har kriminell adferd med formål å hindre videre 
kriminalitet og tilknytning til negative miljøer.  
 
Tiltakene vil kontinuerlig bli evaluert i samarbeid med relevante samarbeidspartnere.   
 
 
 
Rådmannen i Trondheim, 25.10.2011 
 
 
Helge Garåsen 
kommunaldirektør 

Boel Helgesen, Even Ytterhus 
rådgivere 

  
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
Trondheim.  Det finnes tilsvarende støttegrupper i alle byer med Hells Angels i Norge. Disse er ikke ment som framtidige 

medlemmer, men som utfører av tjenester for Hells Angels. Tjenestene innbefatter blant annet utpressing, inndrivning av penger og 

vold. Den offisielle støttegruppen til Hells Angels internasjonalt er Red & White Support Crew.  

 ”Support X-team” er Bandidos offisielle støttegruppe, og fungerer som en rekrutteringsarena for prøvemedlemmer. Medlemmene 

benytter klubbens farger – gult og rødt.  

Outlaws har sitt Black & White Crew, som tilsvarer Red & White Support Crew og Support X- team. 
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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 15.09.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-8 Dato 20. september 2011  
 

Sted: Fylkeshuset, møterom Kobberkis 

Tidsrom: 1300-1600 

Til stede: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Ove 
Snuruås, Knut Dukane, Magne Isaksen, Erlen Myking, Odd Inge Mjøen, Sigmund Knutsen, Bør-
ge Beisvåg, Oddgeir Myklebust, Jon Hoem 

Forfall:  

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem  
 

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

Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 

RF 33/11 Referat fra møte 18.05.2011 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

RF 34/11 Organisert kriminalitet - oppfølging 

Fra møtet Erlen Myking orienterte om erfaringene fra Leksvik, sakene i Trondheimsregionen ga et godt 
utgangspunkt for å handle raskt.  

- To hensyn: Forhindre salg til Mongols og finne varige virkemidler for framtiden.  
- Nært samarbeid med politiet er avgjørende betydning.  
- Erfaringer: Maksimalt press på selger/huseier/megler, informasjon til innbyggerne om 1%-

miljøet, bred politisk forankring, veileder fra politidirektoratet er nyttig. 
Even Ytterhus orienterte om Trondheim kommunes prosjekt: 
- Det er store bevegelser i miljøet nå, flere klubber prøver å etablere seg i Midt-Norge.  
- Trondheim kommune utarbeider strategiplan om beredskap mot rekruttering til organisert 

kriminalitet, denne ønsker vi Trondheimsregionen skal slutte seg til. I tillegg utarbeides til-
taksplan ut fra Trondheim kommunes utgangspunkt.   

- Har etablert samarbeidsforum: TK, politiet, næringsforeningen, skatteetaten, NAV.  
- Byutvikling har virkemidler. 
Drøfting: 
- Det bør gis en orientering om strategiplanen i kommunestyrene, dette kan ev samordnes 

med tema omtalt i sak RF 40/11   

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

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

ring 

Fra møtet: - Daglig leder: Trondheimsregionen skal gjennomgå felles planstrategi og de to fylkesvise 
planstrategiene i forhold til oppdatering av grunnlagsdokument for kommunale planstrate-
gier. Samtidig kan det utarbeides utkast til uttalelse  Spørsmålet er om en uttalelse fra 
Trondheimsregionen skal erstatte uttalelse fra de respektive kommunene. Uttalelsen bør i 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/radmannsforum-trondheimsregionen-moter-2011/232-mote-radmannsforun-15-september-2011
jmj
Tekstboks
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utgangspunktet legges fram for vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet i desembermø-
tet. 

- Sigmund Knutsen orienterte om at endringer i fellesdelen vedrørende Trondheims rolle, fo-
reslått av Trondheim kommune og vedtatt av Trøndelagsrådet, ikke har blitt innarbeidet 
slik den er sendt ut på høring.  

- Odd Inge Mjøen: STFK er klar over at vedtak i Trøndelagsrådet ikke er inntatt, og beklaget 
dette.  STFK ønsker dialog med og innspill fra Trondheimsregionen og andre regionråd. In-
volver gjerne videregående skoler. Det er uavklart om det vil bli laget en egen ny fylkesplan. 

- Møtet var enig om at det er viktig å stå sammen, Trondheim og de øvrige kommunene er i 
samme situasjon. Trondheim og Trondheimsregionen er viktig for hele landsdelen og må ha 
fokus, fylkesplanen må være mer enn motkonjukturpolitikk. Det bør utarbeides felles utta-
lelse, som kommunene kan supplere. 

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 
Trondheimsregionen-regionrådet. Kommunene kan supplere med egne vurderinger. 

  

RF 36/11 FoU-strategi for Trøndelag - høring 

Fra møtet: - Næringsrådet har bedt sekretariatet utarbeide et grunnleggende høringsinnspill som alle 
aktører i Trondheimsregionsamarbeidet kan benytte som basis for sine innspill: FoU-
institusjonene, deltakerne i næringsalliansen for Trondheimsregionen, NHO og kommune-
ne. 

- Børge Beisvåg: Grunnlagsdokumentet skal foreligge 1. oktober. FoU-strategien som er fore-
slått inneholder ingen motsetninger i forhold til næringsplanen, Trondheimsregionen er 
godt i gang med å operasjonalisere disse strategiene.  

- Kommunene vil ta utgangspunkt i det felles grunnlagsdokumentet som utarbeides. 

Vedtak: Kommunene i Trondheimsregionen samordner sine uttalelser ut fra basisdokument utarbei-
det av sekretariatet. Kommunene kan supplere med egne vurderinger. 

 

RF 37/11 Utviklingsplan 2012-15 

Sak - Daglig leder påpekte 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 - med klare føringer i forhold til å videreføre utviklingsplanen. Her er det 
også fastsatt at tilskudd fra kommunene skal holdes på uendret nivå framover. 

- Med utgangspunkt i denne saken, sammen med vurderingene i RF 39/11 (Omdømmebyg-
ging) utarbeides utkast til utviklingsplan 2011 med sikte på vedtak i møtet i Trondheimsre-
gionen-regionrådet 21.10.2011. Etablert arbeidsgruppe for utviklingsplanen (Roy Jevard, 
Ove Snuruås, Morten Wolden, Sigmund Knutsen, Jon Hoem) bidrar i arbeidet. 

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

 

RF 38/11 Handlingsplan 2012 for næringsplanen – innspill 

Fra møtet - Daglig leder viste til årshjulet, hvor Trondheimsregionen-regionrådet legger opp til årlig rul-
lering av handlingsplan for næringsplanen. Erfaringene viser at mye av arbeidet går løpen-
de, handlingsplanen er i realiteten er en mer kontinuerlig prosess. Uansett er det viktig med 
involvering og nye innspill. Politiske tilbakemeldinger blir ikke så enkelt i høst på pga valget. 
En mulighet er at vi oppfordrer til politiske innspill i nyhetsbrev som nå er under forbere-
delse til de sittende politikerne. 

- Roy Jevard ønsker full rullering hvert annet år. Vi må konsentrere oss om det som er igang-
satt. 
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- Flere var enig i at det er viktig å få resultater som kan dokumenteres før det inviteres til rul-
lering. Samtidig er det viktig å involvere spesielt nye politikere, Trondheim kommune vil nå 
gi orientering i formannskap og næringskomité.  

- Det ble pekt på at både politikeropplæringen og engasjement som beskrevet i sak 40/11 om 
introduksjon av Trondheimsregionens engasjementer er arenaer som kan brukes. Det er lite 
realistisk å gjennomføre systematiske politiske innspill til handlingsplanen i år, dette utset-
tes til 2012. 

- NAT har spilt inn tre tema: Tilstrekkelig næringsareal, god infrastruktur og kortere saksbe-
handlingstid. 

Vedtak: Innspill til løpende rullering av næringsplanens handlingsplan utsettes til 2012. 

 

RF 39/11 Orientering: Prosjekt for omdømmebygging av Trondheimsregionen 

Sak - Daglig leder har fulgt opp rådmannsforums signaler om behovet for en økt satsing på profi-
lering/markedsføring av Trondheimsregionen. Dette må gjøres planmessig, rettet mot mål-
gruppene. Det aller viktigste er godt omdømme og kjennskap til Trondheimsregionen fra 
eksterne: Næringsliv, studenter, etc. Også interne, og spesielt de nye politiske representan-
tene, er en viktig målgruppe. Før sommeren ble det innhentet tilbud på bistand til et pro-
sjekt fra fire tilbydere, med klar vinkling på at en skal fram til konkrete markedsføringstiltak. 
Sommerens terrorhandlinger gjorde det uaktuelt å gjennomføre dette i høst, nå sikter vi 
mot en oppstart etter valget. Saken legges fram for AU før igangsetting. 

- Rådmannsforum var positiv til det skisserte opplegget.  

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

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

Fra møtet: - Daglig leder tok opp at det bør tilrettelegges presentasjoner av IKAP og næringsplanen i 
kommunestyrene relativt snart. Dette kan skje samkjørt med arbeidet med omdømmepro-
sjektet. Også oppfordre til at regionalt samarbeid blir vektlagt i planleggingen av politiker-
opplæringen. 

- Stor enighet om at det er viktig at de nye kommunestyrene blir godt kjent med arbeidet i 
Trondheimsregionen.  

- Det ble tatt opp at det ev kunne avholdes et felles kommunestyremøte for alle kommune-
ne. Det var noe ulike syn på dette.  

- Det ønskes en powerpoint-presentasjon og/eller en 4-sider i A4 om Trondheimsregionen 
for kommunenes bruk, bla. politikeropplæringen. 

Vedtak: Saken tas til orientering. Sekretariatet utarbeider presentasjon av Trondheimsregionen. 

 

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

ut i bedrift – internasjonal prosjektkoordinator – entreprenørskap i skolen. 

Fra møtet: - Daglig leder: Det er nå tre ulike engasjement som bør sees i sammenheng for å utløse ope-
rative ressurser for utvikling i for kommunene. Kan vi gjennom dette etablere et ”ambule-
rende og kontorløst innovasjonssenter” som stilles til kommunenes disposisjon? Vi har kla-
re føringer gjennom vedtatt næringsplan og drøftinger i næringsforum for å gjennomføre 
mye av dette. 

- Sekretariatet har innhentet erfaringer fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om prosjekt med 
internasjonal prosjektkoordinator. Europakontoret har nå større engasjement mot 
næringsutviklingsprosjekt. Vi ser positive muligheter dersom Trondheimsregionen etablere 
en tilsvarende internasjonal prosjektkoordinator, med større fokus på næringsprosjekt, 
men også med kompetanse mot ungdom, kultur og opplæring. Hovedhensikten er å inspi-
rere og gi bistand i forhold til å søke på internasjonal prosjektstøtte. I Nord-Trøndelag over-
går innhentet prosjektstøtte kostnadene med prosjektkoordinatoren. 
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- Ungt entreprenørskap skal følges opp i neste møte i Trondheimsregionen. UEs engasjement 
ble presentert i siste møte i næringsrådet: UE forhandler nå med kommunene om samar-
beidsavtaler for 2012. Ut fra fastsatte takster utgjør dette i sum nært en mill kr. Ingen 
kommuner har per i dag inngått avtaler. Skal Trondheimsregionen går inn med ressurser for 
å ivareta at Trondheimsregionen (alle kommunene) har avtale med UE, eventuelt med de-
dikert person(er) for Trondheimsregionen? Dette kan gi en god plattform for et samlet eng-
asjement. 

- Børge Beisvåg: 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. Tilsvarende for studen-
ter. Hensikten er å drøfte utviklingsmuligheter basert på FoU med næringslivet, og ikke 
minst veilede og utføre søknadsarbeid til ulike støtte- og utviklingsordninger. Bedrifter og 
kommunene vil få en ressurs tilgjengelig som inspirator og døråpner uten at taksameteret 
begynner å gå.  

- Rådmannsforum var positiv til de presenterte oppleggene. 
- Det ble påpekt at frikjøp av forskere må sees i sammenheng med at FoU-institusjonene 

også skal bidra til ressursmessig til gjennomføringen av næringsplanen. 
- Rådmannsforum ønsker et forslag til opplegg med fellesavtale for Trondheimsregionen med 

UE. Det skal være egenandel fra kommunene. 

Vedtak: Saken tas til orientering. Sekretariatet utarbeider et forslag til avtale med UE som legges 
fram for kommunene.  

 

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

Fra møtet: - Daglig leder redegjorde: Næringsplanen forutsetter måling fra hhv første innsendte søknad 
og fra komplett søknad. I Trondheim kommune er det delvis datamangel i forhold til regist-
rering av tidsbruk fram til komplett søknad/plan, og det er ulike årsaksforhold til at denne 
fasen drar ut. Her må næringslivet delta i en ev analyse. Kommunene bør utveksle erfaring-
er for å utløse forbedringspotensial. Er det mulig å kjøpe ut en person fra en av kommune-
ne, kombinert med ev studentarbeid eller frikjøp av person i Trondheim kommune? 

- Malvik og Melhus signaliserer at de har arbeid på gang. Flere kommuner uttrykte at det ikke 
vil være aksept på å bruke ressurser i kommunen på dette når en har gode målinger. Samti-
dig ble det presisert at kommuner som er gode må akseptere at de er med i fellesskapet og 
også bidrar med sine erfaringer. 

- Det ble også fra noen signalisert at en ekstern konsulent kunne være en god løsning. 
- Daglig leder konstaterte at saken bør avklares nærmere i forhold til hver enkelt kommune 

før vi tar nærmere beslutning. 

Vedtak:  Saken utredes nærmere og legges fram senere. 

 

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

Fra møtet: Aktuelle saker ut over de som er lagt fram i dette møtet: 
- Ola Borten Moe angående kraftsituasjon 
- Hurigbåtsatsing mot Fosen (Tas opp med Leksvik) 
- E6 Steinkjer-Trondheim 
- KVU Logistikknutepunkt – en gjennomgang av høringsuttalelsene 
- Impelloanalysen for Trondheimsregionen 
- Utfordringer for beredskap i kommunene som følge av klimaendringene 
- AtB vil kjøre ny anbudsrunde  - evt orientering 
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RF 44/11 Orienteringer/spørsmål 

Fra møtet: En gjennomgang i forhold til at møte i Trondheimsregionen 21.10. kan gjennomføres med nye 
representanter – jf. konstituering av de nye kommunestyrene. 
- Ordførerne er klar, mer usikkert for noen angående opposisjonspolitikere. 

 Data angående skjenkekontroll: 
- Daglig leder sender purring til de kommunene som ikke har levert materiale. 

 Impelloanalysen for Trondheimsregionen 
- Børge Beisvåg redegjorde kort, presentasjon bør gjøres i Trondheimsregionen-regionrådet. 

 Næringsrådets initiativ for å få operative næringsorganisasjoner i alle kommuner. 
- Børge Beisvåg redegjorde kort, modell med NiT-avdelinger vurderes. 

 Engasjement høyhastighetsprosjektet 
- Daglig leder orienterte om mulig bemanning. 

 Møteplan 2012 
- Onsdager fastholdes som møtedag. 

 

RF 45/11 Eventuelt 

 Morten Wolden: Sender ut tilbud om kursopplegg. 

 Kristian Rolseth: Ulykkesforebyggende arbeid og trafikksikkerhet – sak til neste møte. 

.  
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 1. jan Nyttårsdag

21. jan Ingrid Alexandra, 8 år

 6. feb Samefolkets dag

12. feb Morsdag

14. feb St. Valentines dag

19. feb Fastelavn

21. feb Kong Harald, 75 år

25. mar Sommertid start

 1. apr Palmesøndag

 5. apr Skjærtorsdag

 6. apr Langfredag

   

 8. apr 1. påskedag

 9. apr 2. påskedag

 1. mai Off. høgtidsdag

 8. mai Frigjøringsdag 1945

17. mai Grunnlovsdag

17. mai Kr. Himmelfartsdag

27. mai 1. pinsedag

28. mai 2. pinsedag

 7. jun Unionsoppløsning

23. jun Jonsokaften

 4. jul Dronning Sonja, 75 år

   

20. jul Haakon, 39 år

29. jul Olsokdagen

19. aug Mette-Marit, 39 år

28. okt Sommertid slutt

31. okt Halloween

11. nov Farsdag

24. des Julaften

25. des 1. juledag

26. des 2. juledag

31. des Nyttårsaften
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