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TR 04/11

Drøfting om Trondheimsregionens oppfølging av KVU-logistikknutepunkt

Sak:

Som presentert i møtet med formannskapene 4. mars legger Jernbaneutvalget nå fram sin KVU
for logistikknutepunkt og denne blir sendt til kommunene med høringsfrist 1. juni. Rådmannsforum og AU har drøftet hvordan Trondheimsregionen skal forholde seg i prosessen. Trondheimsregionen skal ikke gi en egen uttalelse, men det er enighet om at vi skal lage et grunnlagsmateriale som oversendes kommunene som utgangspunkt for deres uttalelser. Innholdet bør rettes mot
relevant faktainformasjon og vurdering av regionale virkninger for de ulike alternativene, eksempelvis i forhold til utviklingstrekk, transportnettet, havnesituasjonen og ikke minst regionale
IKAP-næringsareal. Utredningen vil være administrativ, og prosjektgruppa for IKAP deltar i arbeidet. I møtet vil prosjektleder for IKAP, Oddgeir Myklebust orientere om hovedtrekkene i et
slikt grunnlagsmateriale.

AUs innstilling til vedtak:
Sekretariatet i samarbeid med prosjektgruppa for IKAP utarbeider regionalt faktabasert grunnlagsmateriale for kommunenes uttalelse til KVU logistikknutepunkt.

TR 05 /11
Sak:

Oppfølging av Trondheimsregionens drøfting om organisert kriminalitet/enprosentklubber.
Det har vært en drøfting om enprosentklubber i København hvor Trondheim kommune har deltatt sammen med andre storbyer. Trondheim kommune har satt ned en gruppe som sammen med
politiet arbeider med konkrete opplegg i forhold til kriminalitetsutvikling. Som oppfølging av
presentasjon og drøfting angående organisert kriminalitet i Trondheimsregionen-regionrådet i
17.09.2010 gis det nå en oppdatering i forhold til saken. Even Ytterhus fra Trondheim kommune og Bjørn Stokkan fra Sør-Trøndelag politidistrikt orienterer.

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

TR 06 /11

Orientering: Suksesshistorier med bedrifter som er utviklet ut fra kunnskapsmiljøene

Sak

I arbeidet med å forbedre hjemmesiden som en portal er det prioritert å tilrettelegge en serie
”suksesshistorier” med bedrifter som er utviklet ut fra kunnskapsmiljøene. Hans Kringstad har
utarbeidet en journalistisk presentasjon av ca 10 bedrifter. Dette tar vi sikte på å få inn på
hjemmesiden som en ”rullende kavalkade” med bedriftspresentasjoner. Til Trondheimsregionen-regionrådets informasjon gis det en presentasjon av dette i møtet. Det tas ikke sikte på vedtak i saken.
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TR 07 /11
Sak:

TR 08 /11
Sak:

Orientering: Statistikkgrunnlag og prognoser for Trondheimsregionen
I arbeidet med IKAP og utviklingen av befolkningsprognosene for regionen er det innhentet
mye statistikk for Trondheimsregionen som er av generell interesse, også i forhold til sammenligning med andre byregioner. Dette presenteres nå for Trondheimsregionen-regionrådet, sammen med informasjon om grunnlaget og metode for prognosene som alle kommunene nå bruker
i sin planlegging. Det tas ikke sikte på vedtak i saken.

Årsmelding for Trondheimsregionen 2010
Vedlagt følger utkast til Årsmelding for Trondheimsregionen 2010. Årsmeldingen skal vedtas
av Trondheimsregionen-regionrådet. Tidligere signaler fra arbeidsutvalget er at den bør være
kort og vinklet som en presentasjon av Trondheimsregionen og prosjektene som pågår samt det
vi er enig om.
Eneste endring fra foreløpig utgave 02.03.2011, som ble utdelt i møtet med formannskapene
04.03.2011, er en mindre justering av regnskapstall i avsnitt om ressurser.

Vedlegg 1: Årsmelding for Trondheimsregionen 2010, forslag 24.03.2011.
AUs innstilling til vedtak:
Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregionen
2010, datert 24.03.2011.

TR 09/11
Sak:

Sak om Trondheimsregionen i de sittende kommunestyrene
Gjeldende vedtekt fastsetter følgende i §3, Forankring:
”Kommunestyrene behandler en sak om samarbeidet i Trondheimsregionen i slutten av hver
valgperiode. Saken med vedtak tas opp av nytt kommunestyre i starten av valgperioden. Ut fra
evaluering av perioden skal saken drøfte hva som er de viktigste aktuelle utfordringene regionen står overfor og hvordan arbeidet skal legges opp for å møte disse.”
I 2007 ble det gjennomført en intervjuundersøkelse blant medlemmene i Trondheimsregionen,
se vedlegg 2. Undersøkelsen ga et meget nyttig utgangspunkt for videre utvikling og satsing på
samarbeid i Trondheimsregionen. Det ble gjennomført en omfattende prosess i etterkant av evalueringen gjennom flere møtebehandlinger. Forslag til endringer ble sendt til alle kommunestyrer med likelydende saksfremlegg, kommunene sluttet seg til og Trondheimsregionen vedtok
endringene i møte 27.02.2009, etterfulgt av vedtektsendringer som ble vedtatt i møte
24.04.2009.
Saken er drøftet i rådmannsforum, AU og eget ordførermøte. Det er enighet om at denne omfattende runden ligger så pass nært tilbake i tid at det ikke er grunnlag for å igangsette tilsvarende
evaluering nå. Det er utarbeidet et saksfremlegg for behandling i alle kommunene (vedlegg 3)
hvor det tas utgangspunkt i evalueringen i 2007 og gjennomgås hvilke endringer som faktisk er
gjort. Dette sees i sammenheng med framtidsplanene for utviklingen i Trondheimsregionen.
Saksfremlegget vektlegger at næringsplanen vil ha førsteprioritet framover. IKAP videreføres
når logistikknutepunkt er avklart, det er ingen tvil om at arealbruk vil være et viktig tema framover. Den brede enigheten om markedsføring skal framheves som satsingsområde. Det signaliseres at tjenestesamarbeid ikke er et hovedanliggende og at vi er bevisst på at vi ikke skal utfordre de overlappende regionene. Samferdselssaker tar mye plass i Trondheimsregionen, det er
naturlig og riktig. Det er et spørsmål om vi skal være mer aktiv i påvirkningsarbeid i forhold til
nasjonale samferdselssaker og øvrige samfunnsmessige rammebetingelser. Det legges opp til at
kommunene kan legge inn egne vurderinger når saken behandles i kommunestyrene.
AU ønsker at denne saken legges fram i dette møtet 15.04.2011, med sikte på at de sittende
kommunestyrene kan behandle denne saken i maimøtene.
Det vises også til Årsmeldingen for 2010, sak TR 08/11 som et vedlegg til en slik sak. Sak om
vedtektsendringer som nylig er behandlet i kommunene er også relevant i forhold til denne evalueringen.
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Vedlegg 2: Notat evaluering 2007
Vedlegg 3: Utkast saksfremlegg, datert 08.04.2011.
AUs innstilling til vedtak:
I henhold til vedtektenes § 3 legges vedlagt saksfremlegg fram for behandling i de sittende
kommunestyrene.

TR 10 /11
Sak

Faste ukedager for formannskapene
Daglig leder har tatt opp i AU at kommunene har spredt sine faste møtedager for formannskapet
ut over de fleste virkedagene unntatt fredag. Resultatet er at fredagene brukes til mange typer
møter for flere kommuner, noe som igjen fører til flere uheldige møtekollisjoner på fredagene
med feks.Trøndelagsrådet, Orkdals- og Værnesregionen. Dersom vi kunne samordne oss om
møtedager for formannskapene i Trondheimsregionen til for eksempel på tirsdager og torsdager,
ville vi hatt en større fleksibilitet i forhold til møtetidspunkt i rådmannsforum, AU og Trondheimsregionen-regionrådet. En eventuell slik samordning vil det være lettest å få til i forbindelse
med konstitueringen etter valget. AU ønsker at dette tas opp til vurdering i Trondheimsregionen-regionrådet.

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

TR 11 /11
Sak:

Regionalt grunnlagsdokument for kommunenes planstrategier
I ny plan- og bygningslov §10-1 er det fastsatt at kommunene senest innen ett år etter konstituering skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av
kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.
I tilknytning til fylkeskommunenes presentasjon i møtet med formannskapene 04.03.2011 angående fylkesplanen, ble det tatt opp om det er aktuelt at Trondheimsregionen drar opp enkelte
tema i forhold til kommunenes planstrategier, med sikte på samordning og større tyngde gjennom samlet engasjement i forhold til regionale og nasjonale rammebetingelser for utvikling. Det
må uansett presiseres at kommunene selv har ansvaret for utarbeiding og egen prosess av sine
planstrategier.
AU har drøftet dette og anser det som fornuftig at Trondheimsregionen utarbeider en gjennomgang av felles tema i forhold til kommunenes planstrategier i henhold til dette. Daglig leder gir
en gjennomgang av opplegg for et slikt grunnlagsdokument i møtet, herunder om det er ønskelig
at dokumentet vedtas av Trondheimsregionen-regionrådet.

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

TR 12 /11
Sak:

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen – Handlingsplan 2011
Arbeidet med Strategisk næringsplan er kommet godt i gang i løpet av 2010 og 2011. Prosjektleder er tilsatt i desember 2010 og næringsrådet (overordnet triple helix organ) er på plass som
styringsorgan for arbeidet. Kommunene har oppnevnt FoU-kontakter som er primærkontakt og
døråpnere mot FoU-institusjonene og det er etablert tett kontakt mot FoU-institusjonene, virkemiddelapparat m.fl. Interkommunal arealplan er vedtatt, og det arbeides med å få realisert regionale næringsareal, i henhold til næringsplanen.
Handlingsplanen er behandlet i næringsrådet 26.01.2011 og 23.03.2011, i rådmannsforum
24.01.2011 og 17.03.2011, samt presentert i Trondheimsregionens møte med formannskapene
04.03.2011.
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Trondheimsregionen-regionrådet vedtok i sak 16/10 retningslinjer for samordning mellom
Trondheimsregionen-regionrådet og næringsrådet (relevant utdrag):
- Næringsrådet utarbeider forslag til årlige handlingsplaner for gjennomføring av tiltak i
samsvar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk næringsplan.
- Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen i samlet budsjett for
Trondheimsregionen, knyttet til utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av prioriterte strategier/prosjekt samt delrammer angis.
- Årlige handlingsplaner legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via rådmannsforum.
- Løpende samordning ivaretas gjennom at rådmennene i næringsrådet og observatører fra
hhv næringslivet og FoU-miljøene rapporterer begge veger.
Daglig leder har drøftet med AU et årshjul for prosessen med handlingsprogram for næringsplanen, utkast til flytdiagram er inntatt i vedlegg 4. Av flytdiagrammet framgår når de ulike organ/instanser forutsettes koblet inn i prosessen og hvilken rolle de da har. For 2011 er det gjort
forenklinger for å komme raskt i gang, men en ønsker nå å komme inn i syklusen.
Handlingsplanen ble presentert i møtet med formannskapene, nå vedlegges plandokument i
samsvar med denne presentasjonen. I henhold til årshjulet legges det til rette for at Trondheimsregionen-regionrådet kan gi signaler til gjennomføringen. Det er fortsatt udisponerte midler i
henhold til budsjettetfor 2011. Dette innebærer at det blir nye runder i næringsrådet i løpet av
året i forhold til utvidelser av handlingsplanen, og det er fullt mulig for Trondheimsregionenregionrådet å nå gi signaler også i forhold til dette.
Vedlegg 4: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen – Handlingsplan 2011, datert 08.04.2011, med
forslag til årshjul for handlingsplanen
Forslag til 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

Terje B. Granmo
Leder Trondheimsregionen
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Jon Hoem
Daglig leder Trondheimsregionen
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Trondheimsegionen 15.04.2011
Vedlegg 1

ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2010
FORELØPIG UTGAVE 24.03.2011

OM OSS
Medlemmer:
Ti kommuner sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune er
medlemmer i Trondheimsregionen: Stjørdal, Malvik, Trondheim,
Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik.
Mål for samarbeidet:
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i
toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og tjenester til befolkningen.

Hvordan jobber vi:
Trondheimsregionen er et samarbeid hvor vi er enig om å ha tett kontakt mot kommunenes politiske og
administrative organer. Aktivitetene er organisert som samarbeid etter kommuneloven, og ikke som eget
selskap.
Regionen vektlegger utviklingsoppgaver. For tiden er næringsplanen, arealutvikling og samferdsel de tunge
temaene. Profilering /informasjon er under utvikling.
Det er et gjennombrudd at
kommunene i Trondheimsregionen har løftet blikket over
kommunegrensene, i stedet
for å konkurrere innbyrdes. I
næringsplanen tar vi utgangspunkt i våre viktigste sterke
sider: Storbyen Trondheim er
et fortrinn for oss alle. Hjernekraften i forsknings- og
utdanningsmiljøene (FoU)
representerer formidable
muligheter for et nyskapende
næringsliv. Gjennom å etablere nettverk der offentlige
Foto: NTNU Info
myndigheter samarbeider tett
Innovasjon og teknologi er vår styrke!
med FoU og næringslivet skal
Jetdrevne sykler på Gløshaugen
hjernekraft kobles med handlekraft. Det skal komme flere bedriftsetablerere fra våre høgskoler og universitet enn i noen annen region.
At de ti kommunene er enige om felles mål for arealutvikling og næringsutvikling gir fortrinn både for å
utvikle regionen og å ta vare på miljø- og naturressurser. Dette innebærer at vi har etablert en felles politikk i Trondheimsregionen, basert på gjensidig tillit og raushet.

Historikk:
Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen ble opprettet på 1980-tallet og reetablert i 2001. Forvaltningsreformen (2007) ga ikke vesentlige endringer. Dette har akselerert en bevisst satsing på å bygge opp samarbeidet i Trondheimsregionen.
Samarbeidsutvalget ble i 2007 politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt. Samtidig ble det klart at
arealsituasjonen i regionen, spesielt for store næringsareal, krevde en helhetlig regional analyse: Interkommunal arealplan (IKAP) ble igangsatt. Dette økte interessen for samarbeidet. Orkdal ble medlem i 2008.
I 2008 sto en annen viktig regional oppgave for døren. Strategisk næringsplan skulle utarbeides for regionen. Næringslivet etablerte Næringsalliansen for Trondheimsregionen (NAT) som fikk oppgaven med å utarbeide planforslag. NAT hadde også med Rissa og Leksvik som viktige næringskommuner, og de ble fra
desember 2009 faste medlemmer i Trondheimsregionen. Nå var alle kommuner innenfor reiseavstand på
maksimum en time og med pendlingsandel over ti prosent medlemmer.
Vi gikk inn i 2009 med to parallelle store regionale prosesser, interkommunal arealplan og strategisk
næringsplan. Begge hadde fokus på strategiske valg for regionen. De to prosjektene gjorde Trondheimsregionen godt synlig i 2009. Samtidig sikret regionen seg domenenavnet www.trondheimsregionen.no og
utviklet egen hjemmeside.

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN
2010
Rapportering av aktiviteten i henhold til de fem fastsatte programområdene:
A.

Videreføring av strategisk næringsplan

Forslag til strategisk næringsplan ble framlagt for et stort publikum i åpent møte
i januar 2010. Samarbeidet, entusiasmen og engasjementet som kommunene,
næringslivet og kunnskapsmiljøene la til grunn i prosessen ga et meget godt
utgangspunkt, omtalt i media som overveldende positiv.
Planforslaget ble framlagt i felles møte for alle formannskapene 5. mars 2010.
Alle kommunstyrer/bystyret/fylkestinget sluttet seg til strategiene i næringsplanen i løpet av våren. Næringsplanen ble endelig vedtatt i Trondheimsregionenregionrådet 11.juni 2010.
Næringsrådet ble konstituert i september og prosjektleder tilsatt i oktober, med
tiltredelse i desember.
Næringsrådet foreslo å starte opp med tre prosjekt i 2010:
- Alle politikere skal besøke en bedrift hvert år – et samordnet opplegg for
kommunestyrene og bystyret i oktober/november.
- Etablere samhandling næringsliv -FoU-offentlig sektor også på kommunenivået, hvor FoU-kontakter har kontaktflate mot FoU-institusjonene og VGS.
- Identifisere og forsterke 1-3 internasjonale kunnskapsnav.
De to første er gjennomført, identifisering av kunnskapsnav er igangsatt. Arbeidet med handlingsplan 2011 startet opp når prosjektleder tiltrådte.
B. Videreføring av IKAP/boligprosjektet
Planforslag 1.utkast IKAP ble sluttført i februar-mars og presentert i felles møte for alle formannskapene
5.mars 2010. Arbeidsutvalget la ut 1.utkast IKAP til offentlig ettersyn og høring til regionale myndigheter.

Parallelt ble IKAP behandlet i kommunestyrene/bystyret/fylkestinget i løpet av våren. IKAP ble vedtatt endelig i Trondheimsregionen-regionrådet 11.juni 2010.
Prosjektleder ble engasjert fra august for å sette planen ut i
livet. Kommunene har startet arbeidet med å ta retningslinjene i IKAP inn i egne planer. Malvik jobber med å realisere
1000 dekar næringsareal på Nye Sveberg gjennom sin revisjon av kommuneplanens arealdel. Sammen med Orkdal og
Stjørdal er det gjort fortettingsanalyser i næringsområdene
Grønøra og Sutterø. Det er iverksatt prosesser for å innlemme Rissa og Leksvik i IKAP. Befolkningsprognoser er utarbeidet for kommunene med felles boligbyggeforutsetninger.
En evaluering viser at Kommunene er godt i gang med å implementere retningslinjene i IKAP i eget planverk.
Gjennom hele året har sekretariatet vært knyttet opp mot
prosjektgruppe for nytt logistikknutepunkt i regionen.. Det er
viktig at IKAP og nytt logistikknutepunkt ses i sammenheng.
C.

Profilering/informasjonsarbeid

Gjennom 2010 har www.trondheimsregionen.no blitt
kontinuerlig utviklet. I 2010 er det lagt vekt på intern
informasjon og forankring av samarbeidet. Fra sommeren
2010 er informasjonsarbeidet styrket med 1/3 stilling.
Det er utarbeidet nyhetsbrev til alle kommunestyrepolitikere, knyttet til møtene i Trondheimsregionen, og utlagt
nyheter på hjemmesiden. ”Populærutgaver” av strategisk
næringsplan og IKAP er forberedt (publiseres i 2011).
Grafisk profil for Trondheimsregionen er videreført, med
forenkling av logoen og maler for presentasjoner etc.
Det er utarbeidet mediastrategi. Hjemmesiden utvikles
som ekstern portal til regionen.
D.

Videreutvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid

Trondheimsregionen er primært er et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er ikke
prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregionen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er etablerte tjenestesamarbeidsområder, Trondheimsregionen skal ikke utfordre dette. Der det er naturlig kan Trondheimsregionen legge til rette for samarbeid, og det er løpende kontakt med fylkesmannen i forhold til engasjement
for tjenestesamarbeid. I 2010 har interkommunalt arbeid med samhandlingsreformen stått i fokus. Det ble
gitt en omfattende gjennomgang av aktuelle samarbeidskonstellasjoner i Trondheimsregionens møte
10.desember 2010.
E.

Videre organisering/operasjonalisering av Trondheimsregionen

På slutten av 2009 ble stilling for daglig leder utlyst. Daglig leder tiltrådte i februar 2010. Ansvarsforholdene og ble tydeliggjort. Det er arbeidet systematisk for bedre drift. Trondheimsregionen har etablert et sekretariat som beskrevet under. Samtidig ble den politiske involveringen styrket gjennom at det ble konstituert et politisk arbeidsutvalg med fire ordførere. Erfaringene er gode. Samarbeidet er blitt mer operativt.

ORGANISASJONEN:
Trondheimsregionen - regionrådet
Styret for det interkommunale samarbeidet er representert ved ordførernes stemmerett i regionrådet. Her
møter også opposisjonsleder og rådmann. Det har vært seks møter i 2010. Formannskapene/fylkesutvalget
ble invitert til ett av møtene. Ordføreren i Malvik, Terje Bremnes Granmo, er leder. Det ble behandlet 38
saker i 2010, hovedtyngden av saker i 2010 omhandler næringsutvikling og samferdsel.
Arbeidsutvalget - AU
2010 er det første året med eget AU: Leder Terje
Bremnes Granmo (Malvik), nestleder Rita Ottervik
(Trondheim), Jon P Husby (Skaun) og Gunnar Hoff
Lysholm (Orkdal) er valgte medlemmer. AU har
hatt seks møter i 2010 og behandlet 51 saker.
Rådmannsforum

Foto: Carl-Erik Eriksson

Rådmannsforum består av alle rådmennene og er et nødvendig bindeledd mellom Trondheimsregionen og
kommunenes virksomhet. Rådmannen i Malvik, Kristian Rolstad er leder. Det har vært syv møter i 2010
med til sammen 55 saker.
Næringsrådet
I tilknytning til strategisk næringsplan ble det i september 2010 konstituert et eget næringsråd. Næringsrådet skal sikre samhandling mellom det offentlige, næringslivet og FoU (triple helix) og styre ressursbruk og
prioriteringer i strategisk næringsplan. Medlemmer i 2010: Fylkesrådmann Milian Myranet, rådmann Roy
Jevard (Melhus), rådmann Erlend Myking (Leksvik), direktør i næringsforeningen i Trondheim Berit Rian,
direktør i NHO Merete Storødegård, leder Stjørdal næringsforum Torstein Mørseth, prorektor NTNU - nyskaping og eksterne relasjoner Johan Hustad, rektor HiST Trond Andersen og direktør SINTEF - regional
utvikling Sigmund Kvaløy. Berit Rian er valgt som leder. Hun deltar sammen med Trond Andersen som observatører i Trondheimsregionen - regionrådet.
Sekretariatet
Jon Hoem er tilsatt som daglig leder i full stilling. Siste halvår er Oddgeir Myklebust engasjert som prosjektleder for IKAP i 2/3 stilling og Hans Kringstad ansatt som kommunikasjonsrådgiver i 1/3 stilling. Næringsalliansen ble involvert i tilsetting av prosjektleder for næringsplanen. Børge Beisvåg tiltrådte stillingen i desember. Trondheim kommune er vertskommune med personalansvar for sekretariatet.

RESSURSER:
Utgifter: Trondheimsregionen hadde et samlet forbruk i 2010 på 2.464.000 kr. Av dette er 1.821.000 kr
brukt på næringsplanen og andre utviklingsoppgaver.
Tilførte midler: Kommunene har i 2010 bidratt med 4,4 mill kr. Det er bevilget til sammen 0,8 mill kr i
skjønnsmidler fra fylkesmannen, hvorav 0,5 mill ble avklart i siste kvartal. Sør-Trøndelag fylkeskommune
bevilget i desember 0,5 mill kr til utviklingsprosjekt og 2,8 mill kr i næringsfond, forutsatt 50 prosent kommunal medfinansiering. Mye av tildelingene ble endelig avklart på slutten av året, og vi har reservert kommunale midler for medfinansiering. I tillegg har sluttbehandling av næringsplanen og tilsetting av prosjektleder tatt tid. Derfor er betydelige andeler av midlene i 2010 fondsoverført til 2011. Dette gir et godt grunnlag for spesielt næringsplanen som starter for fullt i 2011. Også for profilering/markedsføring er det gjort
mye forberedelser i 2010 som krever ressurser i 2011.
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Vedlegg 2
NOTAT 18.09.07 jh
EVALUERING AV SAMARBEIDSUTVALGET FOR TRONDHEIMSREGIONEN
- hovedtrekk fra spørreundersøkelse.
Det kom inn 23 svar hvorav 18 fra faste medlemmer, 5 fra varamenn/observatører. Sett i
forhold til at det er totalt 24 faste medlemmer, anses svarandelen som meget god og
representativ. Under 20% av de som har svart sier at de møter sjelden.
Er det riktige sakstyper som tas opp?
Ja

57% svarer ja, resten delvis og ingen
svarer nei. Det er gitt en kommentar om
at vekstproblematikk i regionen i større
grad bør tas opp – å kanalisere mer av
veksten utenom Trondheim.

Delvis

Hvor politisk er sakene som tas opp - konsensusprinsippet?

Bør være
I dag
Orientering

Politisk

Orientering

Politisk

Det er kanskje overraskende at såpass mange mener at sakene i utvalget i dag er relativt
politisk – det er imidlertid ganske tydelig at en ønsker at utvalget bør ”politiseres” mer.
Det er en overvekt på 65% som mener at konsensusprinsippet skal opprettholdes, 35% mener
at dette kan endres til at det voteres over saker.
Medlemmenes myndighet når det deltar i Samarbeidsutvalget
Har du
delegert
myndighet?
Helt enig

Enig

Uenig

Helt uenig

Her deler svarene seg på midten, halvparten
mener de har delegert myndighet, mens like
mange mener de ikke har det. Vi har ikke
data for å avklare om skillet går mellom
ordførere/politikere og rådmenn.
Likevel er dette en interessant registrering
som kan følges opp/avklares nærmere.

Hvem skal være medlemmer i utvalget?
Det er bred enighet om at dagens representasjon med ordfører, opposisjonsleder og rådmann
er ønskelig. Rådmennenes rolle ved eventuell økt ”politisering” bør likevel kunne drøftes.
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Innledningene til sakene?
Er innledningene for
lange?

Politikerene bør i større grad innlede
Uenig
Enig

Enig

Helt uenig

Helt enig

Uenig

Bare 13% mener at innledningene er for lange, resten er uenig i dette. 60% mener at
politikerene i større grad bør innlede. Det er grunn til å drøfte hvordan vi kan systematisere
en slik endring – hvem peker ut? Bør det oppnevnes saksordførere?
Møteavviklingen
De fleste er altså fornøyd med innledningene og sakstyper, likevel er det bare 23% som
ønsker å utvide tidsrammen på møtene. Noen har kommet med konkrete kommentarer, som
går på å starte fra morgenen og sette av dagen. Ca 30% ønsker hyppigere møter.
Så godt som alle (90%) er enig i å holde på fredag som møtedag. Alle er enig i at møtene går
på omgang.
Møteledelsen
fungerer
tilfredsstillende?

Enig

Alle er enig i at møteledelsen fungerer
tilfredsstillende.

Helt enig

Sekretariatsfunksjonen
Ivareras disse
oppgavene godt?

Møteinnkallingene?

Møteforberedelsene?

Referat?

Sekretariatets
oppfølging?

Det er gitt tilbakemelding på at sekretariatsoppgavene slik de er definert i vedtektene fungerer
godt.
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Den mest unisone enigheten i undersøkelsen er i spørsmålet om det er ønskelig at Trondheim
kommune har sekretariatet – her er det 100% som ønsker dette.
Likevel kan det synes som om det er ønske om en styrking av sekretariatsfunksjonen:

Enig

Mer formalisert fast
bemannet regionråd?

Enig

Mer ressurser til
sekretariatet til
oppfølging?
Uenig

Helt enig
Uenig
Helt uenig

Helt enig

På spørsmål om Samarbeidsutvalget bør bli et mer formalisert fast bemannet regionråd svarer
hele 65% at de er enig i dette. Det framgår ikke fullt ut av undersøkelsen hva som ligger til
grunn for svarene. Økt regionalt engasjement og at en ser mange uløste oppgaver kan være
årsak til at en ønsker en styrking; også at andre regioner, herunder store byregioner, har
etablert regionale organisasjoner av betydelig omfang. På motsatt side kan det være spørsmål
om kostnader og ”et nytt forvaltningsnivå” som gjør at 35% er uenig. Det ble spurt om det bør
etableres mer ressurser til sekretariatet til oppfølging av saker, også her er 65% enig i dette.
Det synes interessant å følge opp disse spørsmålene nærmere.
Det bør vurderes å gjøre en nærmere utredning om alternativer og konsekvenser i forhold til
styrket sekretariatsfunksjon.
Et supplement til dette, eventuelt alternativ, vil være at enkeltkommuner eller
rådmannsforumet aktiviseres i større grad i forhold til prosjekter/enkeltssaker. Som det
framgår er det klar positiv holdning til dette:

Enig

Enkeltkommuner
kan gis ansvar?

Enig

Rådmannsforumet
kan gis ansvar?

Helt enig
Uenig

Helt enig

Uenig

Det vil være naturlig at disse formene for styrking av ”saksbehandlingskapasiteteten” for
Samarbeidsutvalget tas med i utredning som foreslått ovenfor.
Andre deltakere i møtene
Det ble stilt spørsmål om
stortingsrepresentanter bør inviteres til møtene.
Som det framgår, anser ca 55% at dette er
Mindre viktig
mindre/ikke viktig. Ut over dette har det
Svært viktig
Ikke viktig
kommet svar om at fylkeskommunen og
fylkesmannen bør delta. Én har påpekt
varaordfører og én at representanter for
Næringslivet, for eksempel Trondheim næringsforening kan møte i aktuelle saker. Også årlig
møte med en statsråd, knyttet til konkret sak hvor utvalget står sammen, er nevnt.
Viktig
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Formidling/samråd i kommunene knyttet til samarbeidsutvalgets aktivitet
Holdes det formøter i din
kommune før møte i
samarbeidsutvalget?

I formannskapet?

I bystyret/
kommunestyret?

I administrasjonen?

Holdes det faste
orienteringer i din
kommune etter møte i
samarbeidsutvalget?

I formannskapet?
I bystyret/
kommunestyret?

I administrasjonen?

Til media?

Undersøkelsen bekrefter det som framkom i siste møte. Det ser ut som om formannskap og
bystyret/kommunestyret sjelden blir orientert, og det er tydeligvis ingen kommuner som gjør
dette rutinemessig. Det er noe mer kontakt i administrasjonen, men dette er sannsynligvis
begrenset til konkrete saker – kanskje oftest kommunenes egne orienteringer i
samarbeidsutvalget (?).
Dette er et nedslående resultat i forhold til ambisjoner om regional samhandling. Det må
også ses i sammenheng med det som er nevnt foran om representantenes opplevelse av
myndighet når de representerer kommunen i samarbeidsutvalget. Spørsmålet bør følges opp,
for eksempel gjennom felles retningslinjer knyttet til informasjon/samhandling for
deltakerkommunene – eventuelt at sekretariatet bidrar med andre utsendingsrutiner.
Forholdet til Media
Som det framgår av figuren over er det også lite kontakt fra kommunene til media angående
saker i samarbeidsutvalget. Det er vel også rimelig at enkeltkommuner ikke anser dette som
sin oppgave.
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Når vi spør om Samarbeidsutvalget bør ha en mer aktiv mediastrategi, er det nært 80% som
mener det. Figuren under belyser hvilke alternativ som anses mest aktuell:

Som nå

Sende
referat
til
media

Informasjon i
enkeltsaker/
pressekonferanser
Saksordfører
som fronter
sakene i media

Leder er
mediakontakt

Det framgår at utsending av referat og konkrete pressekonferanser i aktuelle saker anses som
mest aktuelt, men også bruk av leder scorer relativt høyt.
Undersøkelsen bør være et grunnlag for å fastsette en konkret mediastrategi for
Samarbeidsutvalget.
Utdypinger
Sist i undersøkelsen ble det gitt anledning til å utdype tema og å ta opp forhold som ikke er
dekt opp i spørreskjemaet. Bare tre har benyttet seg av dette, her tas med:
• Kommunene har ansvaret for å gjøre samarbeidsutvalget til et mer aktivt organ.
• Trondheimsregionen er strekt for langt (En kommentar ang E6-sør?)
• Det må gis mer ansvar og myndighet, blir lett et prateforum.
• Konsentrer om færre tema – ett meget viktig område er næringsområder.
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Trondheimsegionen 15.04.2011
Vedlegg 3
Felles saksframlegg til kommunene: Foreløpig utkast saksfremlegg – 08.04.2011, jh:
SAMARBEIDET I TRONDHEIMSREGIONEN I VALGPERIODENEN 2007-2011:
AKTUELLE UTFORDRINGER FOR NESTE VALGEPRIODE
Innstilling til vedtak:
Gjennomføring av vedtak 27.02.2009 i Trondheimsregionen-regionrådets og etterfølgende
vedtektsendringer har videreutviklet Trondheimsregionen til et viktig og nødvendig samarbeidsorgan. Formålet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i
samspill med Trøndelag og Midt-Norge.
Trondheimsregionen-regionrådet (valgperioden 2007-11) viser til saksfremleggets del B
som utgangspunkt for videreføring av samarbeidet i valgperioden 2011-15.
A. Saksopplysninger:
Gjeldende vedtekt for Trondheimsregionen fastsetter følgende i §3, Forankring:
”Kommunestyrene behandler en sak om samarbeidet i Trondheimsregionen i slutten av hver
valgperiode. Saken med vedtak tas opp av nytt kommunestyre i starten av valgperioden. Ut fra
evaluering av perioden skal saken drøfte hva som er de viktigste aktuelle utfordringene regionen
står overfor og hvordan arbeidet skal legges opp for å møte disse.”
Før valget i 2007 ble det gjennomført en intervjuundersøkelse blant de valgte medlemmene i Trondheimsregionen, se vedlegg 1. Undersøkelsen ga et meget nyttig utgangspunkt for utvikling av samarbeidet i Trondheimsregionen. Det ble gjennomført en omfattende prosess i etterkant av evalueringen, og det ble lagt fram forslag til endringer i Trondheimsregionens møte 05.12.2008. Saken ble så
sendt til alle kommunestyrer med likelydende saksfremlegg, vedlegg 2. Kommunene sluttet seg til og
Trondheimsregionen vedtok endringene i møte 27.02.2009, etterfulgt av vedtektsendringer som ble
vedtatt i møte 24.04.2009.
Denne omfattende runden ligger så pass nært tilbake i tid at det etter drøfting i rådmannsforum og i
eget ordførermøte ikke anses å være hensiktsmessig å igangsette tilsvarende evaluering nå.
Under gjennomgås endringer som faktisk er gjort i henhold til vedtaket 27.02.2009. Så belyses utfordringer framover med utgangspunkt i først og fremst utviklingsplanen, næringsplanen og interkommunal arealplan (IKAP).
Gjennomgang av endringsvedtaket i 2009 og realiseringen av dette:
Under er endringspunkter i vedtaket beskrevet, gjennomføring er angitt med kursiv.
Det politiske flertallet i den enkelte kommune, ved ordføreren, skal forvalte kommunens stemmerett. Konsensusprinsippet legges til grunn.
Dette er gjennomført.
Kommunene i Trondheimsregionen velger leder og nestleder blant ordførerne. Leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget.
Gjennomført med videreføring: AU er gitt en klarere funksjon gjennom formelle saksinnkallinger/protokoll. Det er fastsatt at arbeidsutvalget har inntil 4 ordførere som medlemmer og AU er
gitt hastevedtaksfullmakt. Det fastsettes i ny vedtekt at AU innstiller til Trondheimsregionen i saker av prinsipiell karakter.
Rådmannsutvalget og Trondheimsregionen samordnes. Saker som krever beslutning om handling/ressursbruk skal skje på grunnlag av saksframlegg utarbeidet av sekretariatet eller andre på
oppdrag, framlagt av rådmannsutvalget ved leder. Saker som eventuelt krever beslutning i
kommunestyrer/formannskap må deretter sendes disse for tiltredelse.
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Gjennomført med videreføring: Ved ansettelsen av daglig leder ble det fastsatt at daglig leder
har ansvaret for å legge fram saker til rådmannsforum, AU og Trondheimsregionen-regionrådet,
herunder forslag til vedtak/innstilling. Videre er det fastsatt som praksis at det er rådmannen i
kommunen hvor ordføreren er leder for Trondheimsregionen-regionrådet som er leder for rådmannsforum. Det er gjennomført at sekretariatet utarbeider felles saksfremlegg som behandles i
alle kommunene i prinsipielle saker.
Arbeidet i Trondheimsregionen-regionrådet og Intensjonsavtalen om interkommunalt samarbeid i rådmannsforum samordnes. (Begrunnelsen for dette var at det tidligere var rådmannsforum som selvstendig organ som hadde hatt ansvar for interkommunalt tjenestesamarbeid.)
Gjennomført. Det er imidlertid gitt klare signaler om at tjenestesamarbeid ikke er Trondheimsregionens primæroppgave.
Sekretariatet tilknyttes rådmannsutvalget ved leder (Iflg. tidligere praksis var dette rådmannen i
Trondheim). Trondheim kommune administrerer sekretariatet på vegne av medlemskommunene.
Oppfølging: Trondheim kommune som vertskommune formaliseres i pågående vedtektsendring.
Det er vektlagt at vertskommunen ikke skal ha særskilt instruksjonsmyndighet i forhold til sekretariatet. Det legges derfor til grunn at daglig leder er administrativt ansvarlig for Trondheimsregionens virksomhet, og at Trondheimsregionen-regionrådet er styre for virksomheten.
Sekretariatsfunksjonen/oppfølging av rådmannsutvalget styrkes ved at samlet ressurs økes fra
ca 0,4-0,5 årsverk i 2008 til minimum 1 årsverk fra 2009. Prosjektaktiviteten økes fra ca 1,9 årsverk i 2008 til ca 2,5-3 årsverk til prosjektrettet arbeid.
Oppfølging: Gjennomført, med noe forsinkelse: Daglig leder tiltrådt i 1/1 stilling fra februar
2010. I løpet av 2010 er det tilsatt til sammen 2 årsverk i prosjekt. I tillegg er det etablert ressurser for ytterligere innsats i relevante prosjekt.
Finansiering skjer ved at medlemskommunene betaler en nærmere fastsatt årlig kontingent,
samt ved støtte av Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Gjennomført i tilknytning til vedtatte utviklingsplaner. Kommunale tilskudd er fastsatt i alle
kommunenes økonomiplaner. Fordelingsmodellen er at Trondheim kommune bidrar med 2 mill
kr og de øvrige kommunene bidrar samlet med tilsvarende beløp: 50% flatt fordelt og 50% vektet
i forhold til folketall. Det ble gjort en modifisering når Rissa og Leksvik ble medlemmer. Samtidig
ble det avklart endelig i desember 2010 at Sør-Trøndelag fylkeskommune avsetter 0,5 mill kr til
utviklingsprosjekt og 2,8 mill kr i næringsfond, forutsatt 50 % kommunal medfinansiering.
Samarbeidet gis navnet: Trondheimsregionen – samarbeid for utvikling.
Som engelskspråklig undertittel på skriftlige dokumenter benyttes i tillegg:
Trondheim Region - cooperation for development.
Oppfølging: Logo som angitt ble utarbeidet og tatt i bruk. Imidlertid har tillegget ”samarbeid for
utvikling” ikke etablert seg, og har stort sett falt ut. Nå pågår drøfting om samlet grafisk profil
og logo foreslås forenklet til bare Trondheimsregionen. Det er fokus på å synliggjøre og forbede
internettportalen www.trondheimsregionen.no.
Andre tema som har vært drøftet i tidligere evaluering av Trondheimsregionen:
Ett av de temaene som kom dårligst ut i evalueringen i 2007 var formidling/informasjon om
Trondheimsregionens arbeid til de øvrige formannskaps- og kommunestyremedlemmer, både
før og etter møtene.
I praksis har det vist seg vanskelig å etablere informasjonsrutiner i hver enkelt kommune. Hjemmesiden til Trondheimsregionen har blitt tilrettelagt slik at alle politikere lett skal finne møteinnkallinger og referat etc. Samtidig har sekretariatet vektlagt grundige referat fra møtene. Fra høsten 2010 er det etablert komplett e-postregister for alle kommunstyre-/bystyrepolitikere og sekretariatet har sendt direkte nyhetsbrev til alle etter hvert møte i Trondheimsregionen.
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Kontakt med media har vært drøftet i flere sammenhenger, med ulike ambisjonsnivå.
Det er nå systematisk kontakt med media i om møtevirksomheten. Tilsatt kommunikasjonsrådgiver bidrar i dette.
Implementering av rikspolitikere i Trondheimsregionens virksomhet har vært drøftet uten at det
har vært avklarte ambisjoner om dette.
Dette er i liten grad fulgt aktivt opp.

B. De viktigste aktuelle utfordringene som Trondheimsregionen står overfor framover
Felles mål vedtatt i alle kommunestyrer/bystyret og fylkestinget er utgangspunktet
De ti kommunene som samarbeider i Trondheimsregionen har i løpet av 2010 etablert enighet om
felles mål for både arealutvikling og næringsutvikling. Felles retningslinjer for arealbruk og mål for
næringsutvikling er vedtatt i alle kommunestyrer/bystyret og fylkestinget. Dette innebærer at vi har
etablert en felles politikk i Trondheimsregionen, basert på gjensidig tillit og raushet.
Avklaringene gir fortrinn både for å utvikle regionen og å ta vare på miljø- og naturressurser. Dette er
de viktigste pilarene å videreutvikle samarbeidet ut fra.
Organisasjonsform
Trondheimsregionen har valgt å organisere sitt samarbeid i byregionen tett koblet mot kommunenes
styringsorganer. Det samarbeides ut fra kommuneloven, og det er ikke etablert eget selskap, i motsetning til for eksempel Bergen og Stavanger. Det legges til grunn at vi viderefører denne organisasjonsformen og vektlegge de styrkene som dette gir. Eksempelvis at vi kan etablere felles vedtak slik
det er gjennomført i næringsplanen og IKAP. Samtidig skal vi styrke kontakten mot øvrige samfunnsaktører i næringssamarbeidet. Det etablerte næringsrådet for å realisere næringsplanen er en viktig
arena, med samhandling mellom kommunene/fylkeskommunen, næringslivet og FoU-miljøene.
Utviklingsplan gir ressursmessige rammer og angir prioritering av programområder.
Trondheimsregionen er avhengig av langsiktig avklaring av ressursbruk til virksomheten, derfor er det
en forutsetning at kommunene forankrer sin deltakelse i samarbeidet i økonomiplanen med 4årsperspektiv. Det er uttrykt enighet i Trondheimsregionen om at dagens ressurstilgang fra kommunene til samarbeidet er et riktig nivå, og at dette nivået skal holdes framover. De kommunale midlene utløser tilsvarende bevilgninger fra fylkeskommune og fylkesmann som gir Trondheimsregionen
en årlig totalramme på ca 8 mill kr i årene framover. Det er et utgangspunkt i næringsrådet at midlene fra kommunene/fylkeskommunen også bør generere midler/innsats fra næringsliv og FoUmiljøene, og at dette følges opp i 2012. Fondsoverførte midler fra 2010 styrker det økonomiske
grunnlaget ytterligere, jf. årsmeldings2010.
Utviklingsplanens programområde 1: Strategisk næringsutvikling
Mål: Gjennom å realisere mål og strategier i vedtatt strategisk næringsplan for Trondheimsregionen
skal Trondheimsregionen sammen med næringslivet og kunnskapsmiljøene forene hjernekraft og
handlekraft slik at dette gir vekst og ytterligere attraktivitet for regionen og landsdelen.
Det legges opp til at dette blir hovedsatsingsområdet for Trondheimsregionen framover, og at den
etablerte organisasjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet og FoU skal videreføres som utgangspunkt for dette. Det er avgjørende at vi klarer å ta vare på entusiasmen, utviklingsengasjementet og kontaktnettet som er etablert i utarbeidingen av strategisk næringsplan samtidig
som vi iverksetter konkrete handlinger som holder retningen i forhold til strategiene. Dette utvikles
gjennom årlige handlingsplaner med god involvering i prosessene.
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Det viktigste fundamentet for satsingen framoverer at kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn
sammen med at vi har en stor by i regionen. Kommunene har ulike fortrinn og dette gir grunnlag for
vår felles styrke.
Utviklingsplanens programområde 2: IKAP og andre utviklingsoppgaver
Mål: Trondheimsregionen skal med utgangspunkt i vedtatte retningslinjer i IKAP ivareta at regionen
skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur – tilpasset morgendagens
behov og utfordringer. Trondheimsregionen skal være rollemodell for attraktivt og bærekraftig regionalt utbyggingsmønster.
I den interkommunale arealplanen har vi etablert samarbeid om å fordele vekst mellom kommunene
og få rett virksomhet på rett plass, herunder avklart store regionale næringsarealer. Vi skal gjøre en
ny vurdering av framtidige næringsområder når vi vet mer om hvor framtidig godsterminal for jernbanen og eventuelle nye havneanlegg vil komme. Det blir en betydelig oppgave for Trondheimsregionen å se dette i sammenheng for å styrke regionens konkurranseevne.
E annen stor utfordring er å sikre tilstrekkelig gjennomføringskraft for rask realisering av regionens
store næringsarealer. Dette må Trondheimsregionen bidra til, sammen med de aktuelle kommunene.
Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen. Det kan vurderes om Trondheimsregionen skal bidra tyngre, samordnet med andre regionale aktører, i påvirkningsprosesser mot sentrale organ. En stor andel av riksvegnettet forvaltes nå av fylkeskommunene.
Andre regionsamarbeid har etablert påvirknings og/eller gjennomføringsselskap for å realisere sine
vegprosjekt, det er så langt ikke etablert tilsvarende engasjement i Trondheimsregionen.
Utviklingsplanens programområde 3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning
Mål: Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og hensynstatt gjennom å framstå utad og innad som
et dynamisk samarbeid for å skape positiv utvikling i regionen. Fokus skal være strategisk næringsutvikling ut fra regionens store fortrinn, attraktivitet, arealutvikling og å styrke regionens totale rammebetingelser for utvikling.
Det er bred enighet om at markedsføring skal framheves som satsingsområde videre framover, og at
dette spesielt samkjøres med framdriften i næringsplanen. Det forutsettes at det må foreligge en god
portalløsning/mottaksapparat på internettsiden både i forhold til gründere/studenter, næringslivet
og andre interesserte før tunge markedsføringstiltak igangsettes.
Påvirkningsarbeid har så langt ikke vært et stort arbeidsfelt for Trondheimsregionen, jf. også kommentarer over ang. samferdselssaker. Det er viktig å se en eventuell slik satsing i forhold til andre
regionale aktører, samspill er en forutsetning. En skal ikke se bort fra at Trondheimsregionen kan
spille en viktigere rolle i påvirkningsarbeid mot sentrale aktører dersom vi lykkes med å tydeliggjøre
Trondheimsregionen som ”merkevare”.
Utviklingsplanens programområde 4: Ledelse/sekretariat/samarbeid
Mål: Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret til
kommunens politiske og administrative ledelse, og i samhandling med andre samfunnsutviklere.
Selv om sekretariatsfunksjonen er beskjeden i forhold til andre storbyregioner, anser vi at den har
kommet på et tilstrekkelig nivå i forhold til ambisjonene i vedtaket i 2009, og at vi skal prioritere prosjektrettet virksomhet. Ledelse og styringsdokumenter/rapportering skal operasjonaliseres mest
mulig effektivt.
Trondheimsregionen kan ivareta iverksetting og tilrettelegging av tjenestesamarbeidsordninger for
aktuelle kommuner når dette er naturlig. Det er signalisert i Trondheimsregionen-regionrådet i flere
sammenhenger at tjenestesamarbeid ikke er et hovedanliggende og at vi er bevisst på at vi ikke skal
utfordre de overlappende regionenes etablerte tjenestesamarbeid.
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Erfaringer med samhandlingsreformen viser at det etableres tjenestesamarbeid i Værnesregionen,
Orkdalsregionen og Fosenregionen. Randkommunene rundt Trondheim gjenstår, og det er ikke unaturlig om Trondheimsregionen kan bistå som organisatorisk ramme for å initiere og etablere tjenestesamarbeid i disse kommunene. Det forutsettes at slike samarbeid ivaretas gjennom egen organisering når de er over i driftsfase.

C. Xxxx kommunes kommentarer:
Xxxxxxxxxxx
Vedlegg:
Vedlegg 1: Notat evaluering 2007
Vedlegg 2: Felles sak om endringer i Trondheimsregionen, vedtatt av alle kommunene og i
Trondheimsregionen-regionrådet 24.04.2009
Vedlegg 3: Årsmelding for Trondheimsregionen 2010
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Trondheimsegionen 15.04.2011
Vedlegg 4

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen - Handlingsplan 2011
Arbeidet med Strategisk næringsplan er kommet godt i gang i løpet av 2010.
Prosjektleder er tilsatt i desember 2010 og overordnet triple helix organ er på
plass som styringsorgan for arbeidet. Kommunene har oppnevnt FoU kontakter
som er primærkontakt og døråpnere mot FoU institusjonene. Det er etablert tett
kontakt mot FoU institusjonene, virkemiddelapparat og initiativ som Ideportalen
og kompetansemegling. Interkommunal arealplan er vedtatt, og det jobbes aktivt
med å få realisert regionale næringsareal, i henhold til næringsplanen.

Ansvarsforhold/prosess:
Trondheimsregionen-regionrådet vedtok i sak 16/10 retningslinjer for
samordning mellom det politiske nivået i Trondheimsregionen og Næringsrådet:
Næringsrådet utarbeider forslag til årlige handlingsplaner for gjennomføring
av tiltak i samsvar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk
næringsplan.
Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen i
samlet budsjett for Trondheimsregionen, knyttet til utviklingsplanen. Her kan
en nærmere spesifisering av prioriterte strategier/prosjekt samt delrammer
angis.
Årlige handlingsplaner legges fram for Trondheimsregionen via
rådmannsforum.
Løpende samordning ivaretas gjennom at rådmennene i næringsrådet og
observatører fra hhv næringslivet og FoU-miljøene rapporterer begge veger.

Dato: 08.04.2011

Gjennom å realisere mål og strategier i vedtatt strategisk næringsplan for
Trondheimsregionen skal Trondheimsregionen sammen med næringslivet og
kunnskapsmiljøene forene hjernekraft og handlekraft slik at dette gir vekst og
ytterligere attraktivitet for regionen og landsdelen.
I henhold til Utviklingsplanen er det for 2011 avsatt 5,8 mill til arbeidet med
Strategisk næringsplan, med følgende tilleggskommentar: Vedtatt næringsplan
omfatter også strategier i forhold til arealutvikling og profilering/kommunikasjon/påvirkning. Dette innebærer at det vil være aktuelt at budsjett for disse
programområdene styrkes fra budsjett næringsutvikling.
De forslagene til tiltak som er gjennomgått under er anslått med et totalt
budsjett på ca 3,2 mill. Dette innebærer at det er ressurser til å utvide
aktiviteten i 2011. Næringsrådet kommer tilbake til prioriteringer i henhold til
dette.

HANDLINGSPLAN 2011
For 2011 legges det vekt på å igangsette et bredt utvalg av tiltak som samlet sett
dekker alle kommuner, FoU miljø og næringslivet.

Det arbeides med et fast opplegg for prosessen med handlingsplanen gjennom å
vise et årshjul hvor det framgår når ulike instanser/organ skal bidra. For 2011 er
det gjort forenklinger for å komme raskt i gang. Handlingsplanen er behandlet i
næringsrådet 26.01.2011 og 23.03.2011, i rådmannsforum i møte 24.01.2011 og
17.03.2011, samt i Trondheimsregionens møte med formannskapene
04.03.2011. Forslag til årshjul er inntatt bak i dette dokumentet.

Overordnet mål

Rammer fra utviklingsplanen 2011:

Det overordnede mål er delt opp i seks delmål. Handlingsplanen består av
konkrete tiltak som skal bidra til måloppnåelse for hvert enkelt delmål.
Det er utviklet indikatorer for hvert tiltak og det angis hvem som er
hovedansvarlig for tiltaket og hvem som er samarbeidspartnere.

Utviklingsplanen for Trondheimsregionen 2011fastsetter følgende mål for
programområde P1: Strategisk næringsutvikling:

Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal
tilsvare vår andel av befolkningen i 2020.
Delmål og tiltak
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1. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU) og utdanningsinstitusjonene

Tiltak

Indikator

Ansvarlig

Samarbeidspartner

2011 1.1:
Forskere ut i bedrift

Bedrifter i alle kommuner har hatt besøk av
forskere med tanke på etablering av FoU prosjekter

Trondheimsregionen

2011 1.2:
Studenter ut i bedrift

Praksisordning etablert ved HiST og NTNU
Flere oppgaver fra Trondheimsregionen liggende på
Ideportalen.no

Trondheimsregionen

2011 1.3:
Legge til rette for å utvikle
klyngeinitiativ med tette koblinger til
FoU miljø

FOU-utgifter og FoU-årsverk i næringslivet øker

Trondheimsregionen

2011 1.4:
Tiltrekke FoU basert virksomhet til
kommunene

Relasjoner til FoU miljøene etablert
Lokale strategier og tiltak for synliggjøring mot
aktuelle virksomheter etablert

Trondheimsregionen

Automatiseringsnettverket i Midt-Norge
FoU institusjonene
VRI Trøndelag
FoU miljøene
Næringsalliansen
Ideportalen
VRI Trøndelag
Utviklingsselskaper
Næringsalliansen
FoU institusjonene
Innovasjon Norge
VRI Trøndelag
Kommunene
Innovasjonssenter Gløshaugen
FoU institusjonene

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

Indikator

Ansvarlig

Samarbeidspartner

2011 2.1:
Etablere lokale triple helix forum som
har fokus på næringsutvikling

Operative Triple Helix forum etablert i alle
kommuner

Kommunene

Næringsforeningene
Utviklingsselskaper
Ressursentre VGS
Trondheimsregionen

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

Indikator

Ansvarlig

Samarbeidspartner

2011 3.1:
Politikere ut i bedrift
2011 3.2:
Politikere fra næringslivet

Kommunestyrepolitikere på bedriftsbesøk minst 1
gang pr år
Flere politikere med næringslivsbakgrunn enn i
forrige periode

Kommunene

Trondheimsregionen
Næringsforeningene
Trondheimsregionen
Kommunene

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

Indikator

Ansvarlig

Samarbeidspartner

2011 4.1:
Få ned saksbehandlingstid
bygge/reguleringssaker
2011 4.2:
Kompetanseheving 1. linje
tiltaksapparatet
2011 4.3:
Trondheim – Oslo som 1.
høyhastighetsbanestrekning
2011 4.4:
Entreprenørskapstilbud til elever og
studenter
2011 4.5:
Planavklaring Nye Sveberg
2011 5.5:
Studentkonkurranse videreutvikling
eksisterende virksomhet

Alle kommuner skal være blant de 25% beste av
sammenlignbare kommuner

Trondheimsregionen

Kommunene

Kurstilbud etablert

Trondheimsregionen

NTNUs Entrepreørskapssenter

Positivt vedtak i Stortinget 2013

Trondheimsregionen

Jernbaneforum

Andelen elever/studenter som har tilbud øker

Kommunene
FoU institusjonene

Trondheimsregionen
Ungt Entreprenørskap

Plan vedtatt

Malvik kommune

Trondheimsregionen /Kommunene

Konkurranse etablert

Trondheimsregionen

Ideportalen
FoU institusjonene

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

Indikator

Ansvarlig

Samarbeidspartner

2011 5.1:
Identifisere mulige kunnskapsnav og
avklare hvordan disse kan utvikles for
å bidra til økt verdiskaping i regionen

Valget gjennomført og strategi for videre jobbing er
lagt

Trondheimsregionen

FoU institusjonene
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6. Delmål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen I Norge
Tiltak

Indikator

Ansvarlig

Samarbeidspartner

2011 6.1:
Øke oppslutning om Trøndelagsdagen
som koblingsarena for studenter og
regionens næringsliv
2011 6.2:
Trondheimsregionen skal ha en
velfungerende Expat-tjeneste

Dagen etablert som den viktigste regionale
næringslivsdag med bred deltagelse fra FoU og
næringsliv

Næringsforeningen i
Trondheim

Flere utenlandske arbeidstakere velger å bli i
regionen

Expat Mid-Norway

2011 6.3:
Sikre topp kompetente innvandrere
relevante stillinger via programmet
Global Partner

Praksisordning etablert

NHO

Trondheimsregionen
Næringsalliansen
FoU institusjonene
Studieby1
Trondheimsregionen
NTNU
NAV
Voksenopplæringen
Trondheimsregionen

2011 6.4:

Database er etablert og oppdateres årlig

Trondheimsregionen

Næringsalliansen

Database/måleindikatorer
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Syklus, årshjul – handlingsplan for næringsplanen
3. kvartal

2. kvartal

Handlingspl
Signaler for
Gjennomf.

Næringslivet – egen prosess

1. kvartal
Årsmelding
Vedtak

Handlingspl
Orientering

Handlingspl
Innspill

FoU-miljøene – egen prosess

Handlingspl
Orientering

Handlingspl
Innspill

Komite/
K-styre

4. kvartal

Handlingspl
Orientering

Rådmannsforum

3. kvartal

Handlingsp
Forslag

FoUkontakter

Handlingspl
Vedtak

Handlingspl
Innspill

Næringsrådet

Sekretariatet

1. kvartal

Utvuklingsp
Vedtak

Regionrådet

4. kvartal

Prosess handlingsplan
Prosess utviklingsplan
Prosess rapportering

Løpende årshjul – handlingsplan for næringsplanen

Årsmelding
Vedtak

Utvuklingsp
Vedtak

Handlingspl
Orientering

Handlingspl
Vedtak

Handlingspl
Innspill

Handlingspl
Signaler for
Gjennomf.

Handlingsp
Forslag

Handlingspl
Innspill

Handlingspl
Orientering

Handlingspl
Innspill

Handlingspl
Orientering

Handlingspl
Innspill

Næringslivet – egen prosess

Prosess handlingsplan
Prosess utviklingsplan
Prosess rapportering
FoU-miljøene – egen prosess

Handlingspl
Vedtak

Handlingspl
Innspill

Komite/
K-styre

Handlingsp
Forslag

Rådmannsforum

Årsmelding
Vedtak

Handlingspl
Innspill

Næringsrådet

FoUkontakter
FoUkontakter

Sekretariatet

Utvuklingsp
Vedtak

Regionrådet

1. kvartal
4. kvartal
3. kvartal
2. kvartal
1. kvartal
4. kvartal
3. kvartal

