REFERAT/PROTOKOLL
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 15.04.2011
Referent: Jon Hoem

Referanse: 11/10347-4

Sted:

Skaun kommune, Rådhuset

Tidsrom:

Kl 0900-1330

Til stede:

Stjørdal kommune: Johan Arnt Elverum, Joar Håve, Leif Roar Skogmo
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Gunnhild Lund, Kristian Rolstad
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Morten Wolden
Klæbu kommune: Olaf Løberg
Melhus kommune: Erling Bøhle, Roy Jevard
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen
Orkdal kommune: Gunnar Hoff Lysholm, Knut Even Wormdal
Midtre Gauldal kommune: Knut Dukane
Rissa kommune: Per Brovold, Sverre Pukstad
Leksvik kommune: Einar Strøm, Line Marie Abel, Øyvind Nybakken
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Forfall

Dato 18. april 2011

Observatører: Fylkesmannen i ST: Odd Inge Mjøen, NAT: Berit Rian, HIsT: Trond M Andersen
Observatører transportsaker: NiT: Trygve Bragstad
Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Oddgeir Myklebust, Hans Kringstad
Innledere: Bjørn Stokkan, Even Ytterhus, Svein Åge Relling, Sveinung Eiksund
Alle presentasjoner fra dette møtet finnes på www.trondheimsregionen.no Fane: Møter.

Ordfører Jon P Husby ønsket velkommen
Det ble vist og kommentert en billedserie fra Skaun kommune.

TR 04/11

Drøfting om Trondheimsregionens oppfølging av KVU-logistikknutepunkt

Orientering - Oddgeir Myklebust orienterte om hovedtrekkene i et slikt grunnlagsmateriale. Trondheimsregionen skal ikke gi en egen uttalelse, men vil utarbeide et grunnlagsmateriale som utgangspunkt for kommunenes uttalelser. Innholdet rettes mot relevant faktainformasjon og
vurdering av regionale virkninger for de ulike alternativene. Utredningen vil være administrativ, og prosjektgruppa for IKAP deltar i arbeidet. Regionale tema ble gjennomgått: Akser,
forholdet til eksisterende næringsarealer og IKAP-arealer, transportkonsekvenser, miljøinteresser, samfunnsmessige konsekvenser og ROS. Temaene ble vurdert opp mot de aktuelle
lokaliseringene: ”Integrert sør” med to alternativ: Hell/Muruvik og Midtsandan og ”Delt
sør” med to alternativ: Torgård og Søberg. Momenter framgår av presentasjonen.
Drøfting:

- Terje Granmo, Rita Ottervik, Roy Jevard: Fristen blir for kort. Vi trenger tida. Bystyret i
Trondheim er 16. juni og vi ønsker en politisk prosess på dette, det må settes press på jernbaneverket. Rekker vi ikke juni er neste møte i Melhus i september
- Jon Hoem: JBV signaliserer nå 1. juli. Framdrift tas opp med Jernbaneverket umiddelbart.

Vedtak:

Sekretariatet i samarbeid med prosjektgruppa for IKAP utarbeider regionalt faktabasert
grunnlagsmateriale for kommunenes uttalelse til KVU logistikknutepunkt.
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TR 05 /11

Oppfølging av Trondheimsregionens drøfting om organisert kriminalitet/enprosentklubber.

Orientering - Bjørn Stokkan: ”Enprosent” er et begrep fra USA. En prosent av motorsykkelklubbene ønsker å stå utenfor loven. I Norge er disse klubbene Hells Angels, Outlaws, Bandidos og Coffin
Cheaters. Dirty Dutes, Routless, Riders, Hangovers og Black Rose er også klubber som har
vært ganske nært tilknyttet Hells Angels.
- Alltid Klar-grupper (AK81) har vært en av politiets store utfordringer i Trondheim de siste
årene. AK81 er ifølge politiet rekrutter som begår kriminalitet på oppdrag fra Hells Angels.
- Det er nå et trykk fra kommuner og deler av media mot denne organiserte kriminaliteten.
Det gjør at mange klubber vegrer seg for kobling mot Hells Angels, færre klubber velger nå
å bruke ruter-merker som viser tilknytning til Hells Angels.
- Politiet holder presset, og har flere saker som skal for retten, det gir uro i organisasjonene.
- Det blir viktig at” det ytterste leddet” i kommunene har kunnskap for å gjøre en god jobb.
- Outlaws er på jakt etter lokaler, sannsynligvis i en av kommunene i Trondheimsregionen.
- Bandidos er på jakt etter lokale i Trondheim, andre kommuner bør også være oppmerksom.
- Gremium MC fra Tyskland har følere mot Trondheim, andre internasjonale klubber kan
være på veg.
- Advarer mot at ”seriøse” MC-klubber brukes for utplassering av ungdom med tilpassingsproblemer, miljøene er uansett ganske tøff.
Orientering - Even Ytterhus: Hovedhensikt med dette innlegget er å lufte ideen om å etablere en regional
strategi mot organisert kriminalitet.
- KS-konferanse om temaet i København: Danmark har som hovedstrategi å ta dem på kriminaliteten. Det jobbes med et ”Exit-program” for MC-medlemmer som vil ut av miljøene.
- Rådet til Norge er å starte med regionale strategier og å utvide dette til nasjonal startegi.
- Danmark tilrår å opprette samarbeidsforum som har felles forståelse for utfordringene, og
at alle ledd i kommunene kjenner disse utfordringene.
- Klubbenes markedsføring av seg selv som forsvarere mot innvandrere etc må avvises.
- Største utfordring er å følge opp ungdom over 18 år. I Norge har vi nå juridisk hjemmel for å
etablere en oversikt over disse.
- Trondheim skal utnytte eksisterende lovverk: Ulovlighetskontroll, branntilsyn, leieavtaler,
skjenkebevilgninger, plan- og bygningsloven.
- Regionen bør tenke på en fellesstrategi. Ungdom må kartlegges og vi må tilby hjelp og bistand. Enkelte ungdommer skjønner ikke hva de er i ferd med å havne inn i. Drammensregionen har lyktes. Det er ikke noe som tilsier at vi også kan oppnå det samme.
Drøfting:

- Rita Ottervik: Formannskapet i Trondheim kommune skal i august gjennomgå hvordan vi
skal organisere dette. Det vil være fornuftig å få med hele regionen i slike vurderinger.
- Terje Granmo: Dette bør følges opp. Det kan tas gjennom rådmannsforum til AU.
- Einar Strøm: Det er viktig at vi på den andre siden av fjorden også er med i prosess med
Trondheim kommune om dette temaet, Hele omlandet må delta.

Vedtak:

Saken følges opp i Trondheimsregionen for å samordne engasjementet i Trondheim kommune med regionen.

TR 06 /11

Orientering: Suksesshistorier med bedrifter som er utviklet ut fra kunnskapsmiljøene

Orientering - Hans Kringstad: Nettsiden er ett av virkemidlene for å gjøre Trondheimsregionen kjent. Den
må ha to hovedelement: Det ene er en portal med treffsikker informasjon for etablerere og
de som ønsker å komme hit. Den andre delen skal pirre interessen for regionen og må
framstå med liv og være dynamisk. Vi må holde fast på at kunnskapsmiljøene er vårt fortrinn, et slagord kunne være: ”En region for de smarte.” For å få sida dynamisk vil vi satse
på suksesshistorier fra næringslivet. Vi har laget korte historier om 11 bedrifter. Vi kan gjøre
det med spørsmål som kommer opp på hjemmesida: Så får en info og bilder ved å gå videre. Eksempler i presentasjonen.
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Husk også at kommunene skal bidra til ”mellomsidene” for hver kommune som skal gi direkte informasjon om kommunene. Vi utarbeider nå bilag i Dagens Næringsliv og Adresseavisen som kommer i juni.
Vedtak:

TR 07 /11

Saken tas til orientering.

Orientering: Statistikkgrunnlag og prognoser for Trondheimsregionen

Orientering -

-

-

-

Svein Åge Relling: Trondheimsregionen (7 kommuner) har samarbeidet om befolkningsprognoser fra 2007. Trondheimsregionens prognoser bygger på IKAP-forutsetningene:
Veksten fordeles som de siste ti årene, basert på flyttemønster og boligareal. Veksten er
som i SSB-prognosen: 1,4% årlig vekst i hele regionen. Vi benytter boligfeltbasen som omfatter alle kjente boligfelt og areal som kan bli aktuell. Det er avklart en boligreserve på
over 40.000 boliger, nok for flere tiår framover.
Befolkningsprognosen framover viser at tilveksten fortsatt blir høy, men noe synkende i
forhold til toppnivået vi nå har hatt. Det er fødselsoverskuddet som øker, mens flyttingene
blir noe mindre.
Det ble vist presentasjoner som angir at aldersfordelingen i befolkningen er ganske forskjellig i Trondheim i forhold til de øvrige kommunene. Trondheim har overrepresentasjon av
unge voksne og stort innslag av små barn. Det blir færre barn for hvert år fram til skolestart.
Omlandskommunene har stort innslag av barn i alle aldersgrupper og foreldrene til barna er
også en stor gruppe, det er underrepresentasjon av unge voksne.
Tendensen vil utvikle seg videre og det er store forskjeller mellom kommunene. Spesielt for
gruppen over 80 år vil det bli dramatisk økning i noen av kommunene. Eksempelvis får Klæbu 45% vekst i denne gruppen i kommende tiår, og så over 100% vekst i det neste ti-året.
Også Melhus, Malvik og Stjørdal har høye tall. Figurer/tabeller på trondheimsregionen.no.

Drøfting:

- Roy Jevard: Har dere sett på kvikkleire og jordvern i boligfeltbasen. Reisetid blir brukt som
grunnlag for innsigelser, vi er presset til å legge boligfelt ut pga. jordvern og kvikkleire. Slike
tabeller blir farlig når de ikke sees i sammenheng.
- Jon P Husby: Vi skulle vektet jordvern og reiseavstander i IKAP. Reiseavstand blir tillagt vekt
og vi får innsigelser.
- Jon Hoem: Registrerer at det ønskes en utdyping i forhold til avveining mellom konflikter. Vi
skal få bedre beregninger på reisekonsekvenser når det nå er kommet nye reisevaneundersøkelse. Det er reiselengde med bil som angis – ikke reisetid eller generell reiseavstand.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

TR 08 /11

Årsmelding for Trondheimsregionen 2010

Fra møtet: Leder Terje Granmo tok opp saken til behandling.
Vedtak:

TR 09/11

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregionen 2010, datert 24.03.2011.

Sak om Trondheimsregionen i de sittende kommunestyrene

Orientering - Jon Hoem: Viser til vedtektenes §3. Nå foreligger det et saksfremlegg for behandling i gjeldende kommunestyrer. Etter dette vil sekretariatet sammenfatte kommunenes behandling
og legge fram ny sak om Trondheimsregionens virksomhet etter valget. Det er lagt opp til at
kommunene kan supplere det felles saksfremlegget med egne erfaringer/synspunkt.
Drøfting

- Gunnhild Lund: Advarer mot at kommunene er med og fatter vedtak i Trondheimsregionen
som de ikke ser følgene av før det er for sent. Kommunene gir fra seg selvbestemmelse.

Vedtak:

I henhold til vedtektenes § 3 legges vedlagt saksfremlegg fram for behandling i de sittende
kommunestyrene.
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TR 10 /11

Faste ukedager for formannskapene

Fra møtet: Leder Terje Granmo tok opp saken til behandling.
Vedtak:

TR 11 /11

Kommunene i Trondheimsregionen oppfordres til å fastsette enten tirsdager eller torsdager
til faste møtedager for formannskapene.

Regionalt grunnlagsdokument for kommunenes planstrategier

Orientering - Jon Hoem: Plan- og bygningslovens §10-1 fastsetter at kommunene innen ett år etter konstituering skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling. AU har drøftet dette
og anser det som fornuftig at Trondheimsregionen utarbeider en gjennomgang av felles
tema i forhold til kommunenes planstrategier. Det presiseres at kommunene selv har ansvaret for utarbeiding og egen prosess av sine planstrategier. Aktuelle tema er rammevilkår
for samferdsel, FoU-institusjonene og kommunenes rammevilkår i forhold til oppgavene,
videre at en følger opp Trondheimsregionens styringsdokumenter, IKAP, næringsplanen og
utviklingsplanen/sak om evaluering.
Drøfting:

- Roy Jevard, Knut Dukane, Einar Strøm: Et slikt materiale er ønskelig. Noen av kommunene
er i gang, og noen tar sikte på drøfting også i sittende kommunestyre. Derfor ønskes dette
snarest mulig. Utredningen bør gjøres administrativt og rådmannsforum er naturlig organ
for drøfting – det er rådmannen som legger fram saken i kommunene. Det bør ikke være
nødvendig å legge dette fram til politisk behandling i Trondheimsregionen-regionrådet.
- Jon Hoem: Foreslår at dette utarbeides i to faser: Et første notat med regionale innspill som
kan klargjøres ca 3-4 uker etter påske. Dette bearbeides etter at nasjonale forventninger er
framlagt og regional planstrategi er vedtatt av fylkestingene.

Vedtak

Trondheimsregionen utarbeider et grunnlagsdokument for arbeidet med kommunale planstrategier i henhold til pbl §10-1.

TR 12 /11

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen – Handlingsplan 2011

Orientering - Jon Hoem: Det er utarbeidet et årshjul for handlingsplanen. Her framgår det når de ulike
organene kommer inn i prosessen. Kommunene blir involvert i oppstarten av de årlige prosessene med oppfordring om å komme med innspill og de blir orientert om vedtatt handlingsplan, og kan da komme med signaler i forhold til gjennomføringen.
Opplegget forutsetter at Trondheimsregionen-regionrådet legger rammene for handlingsplanen i utviklingsplanen. Det er hensiktsmessig at utviklingsplanen utarbeides i 3. kvartal
for å få handlingsplanen ferdig i 1. kvartal neste år. At utviklingsplanen kommer så tidlig bør
ikke være noe problem fordi kommunenes bidrag er fastsatt langsiktig i økonomiplenene,
også fylkeskommunens bidrag antas å være tilstrekkelig forutsigbart.
Handlingsplanen ble presentert i møtet med formannskapene, nå foreligger plandokumentet. Trondheimsregionen-regionrådet kan gi signaler til gjennomføringen. Det er fortsatt
udisponerte midler i henhold til budsjettet for 2011. Dette innebærer at det blir nye runder
i næringsrådet i løpet av året i forhold til utvidelser av handlingsplanen. Det et er fullt mulig
for Trondheimsregionen-regionrådet å gi signaler også i forhold til dette.
Vedtak:

Trondheimsregionen-regionrådet tar Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen –
Handlingsplan 2011, datert 08.04.2011 til etterretning.
Prosess for handlingsplanen følges opp i henhold til framlagt årshjul.

TR 13/10

Eventuelt

Fra møtet: Det ble ikke tatt opp saker til eventuelt.
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Terje B. Granmo
Leder Trondheimsregionen
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Jon Hoem
Daglig leder Trondheimsregionen
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