INNKALLING, MØTE TRONDHEIMSREGIONEN – 21.10.2011
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 11/10347-7

Sted:

Leksvik kommune, NB: LIV –bygget ved Vanvikan, se kart

Tidsrom:

Kaffe 0900-0930. Møte kl 0930-1500. Det serveres lunsj.

Innkalt:

Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann
Observatører
Deltakere i transportsaker

Kopi:

Varamedlemmer

Hurtigbåtanløp
Fra
ferge

LIVBygget

Dato 14. oktober 2011

Møtet skal holdes i Leksvik I LIV-bygget ved Vanvikan (Leksvik industriell vekst - næringshage).
Hurtigbåt fra Pirterminalen har avgang fra Trondheim kl 0825 med ankomst 0850, avganger fra
Vanvikan kl 1300 og 1530. Det settes opp buss
tur/retur fra hurtigbåt til LIV-bygget. Fra Flakk er
det ferge kl 0830, total reisetid er ca 35 minutter. På
ettermiddagen går det ferge hvert 20. minutt). For
de som kommer med ferge: Se bort fra skilting om
stengt veg, vegen er åpen fram til LIV-bygget.

Ordfører Einar Strøm i Leksvik ønsker velkommen – det gis samtidig en orientering
om erfaringene med forsøket på 1%-klubbetablering i kommunen.
Orientering om LIV-bygget ved daglig leder Bjørn Damhaug.
TR 25/11
Sak:

Valg av leder, nestleder og AU for Trondheimsregionen
Vedtektens § 4, 3. ledd: ”Leder og nestleder i Trondheimsregionen-regionrådet velges for valgperioden blant ordførerne”, vedtektens § 3. ledd: ”Trondheimsregionen-regionrådet velger arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og inntil to øvrige ordførere fra medlemmene”.
Trondheimsregionen vedtok i TR sak 22/11at sittende AU fikk fullmakt til å nedsette valgkomité
blant de nyvalgte ordførerne etter valget..
AU valgte i møte 28.09.2011 valgkomite: Terje Granmo (leder) og Jarle Martin Gundersen. AU
ga som føring til valgkomiteen at Trondheim kommune skal sitte i AU og at dette innarbeides i
vedtektene før neste valg. Valgkomiteen vil legge fram sin innstilling i møtet.

Forslag til vedtak:
Trondheimsregionen-regionrådet gjorde følgende valg for valgperioden 2011-15:
Leder: …. Nestleder:…. AU-medlemmer:….

TR 26/11
Sak:

Profilering/markedsføring/omdømme for Trondheimsregionen
Både fra rådmannsforum og politisk er det signalisert behov for en økt systematisk satsing på
profilering/markedsføring av Trondheimsregionen. Det er innhentet tilbud på bistand til et prosjekt fra fire tilbydere. Utgangspunkt for tilbudene:
- Et forprosjekt som fundament for kommunikasjonen som grunnlag for aktiviteter, idenitetsbygging og løpende kommunikasjon
- Prosjektet skal informere og engasjere nye og gamle politikere
- En langsiktig vedvarende profilering mot eksterne målgrupper – som skal identifiseres
- Skisse til løpende rammeavtale for videre prosjektutvikling/løpende rådgiving.
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AU vedtok i møte 28.09.2011 følgende: I henhold til utviklingsplanen gir AU tilslutning til
gjennomføring av prosjekt for omdømme/profilering/markedsføring, som beskrevet i saksfremlegget. Røe kommunikasjon engasjeres som konsulent.
Røe kommunikasjon (RK) v/senior kommunikasjonsrådgiver Knut Røe og kommunikasjonsrådgiver Kjetil Gotvassli vi i dagens møte orientere: Forprosjektet skal føre fram til en kommunikasjonsplattform som skal støtte operasjonaliseringen av Trondheimsregionens kommunikasjonsstrategi. Mål for kommunikasjonen og kjernebudskap vil bli definert, og målgrupper og
kanaler for kommunikasjonen skal prioriteres. Dette vil legge grunnlaget for en handlingsplan
med definerte tiltak som kan gjennomføres basert på kommunikasjonsplattformen. I møtet vil
RK si litt om arbeidet, hvordan de tenker, og inviterer til innspill fra en samlet Trondheimsregion.
Forslag til vedtak:
Trondheimsregionen tar saken til orientering

TR 27/11

Impelloanalysen for Trondheimsregionen
Managing partner i selskapet Impello, Bjørnar Reitan orienter:
Impello har etter initiativ fra Trondheimsregionen utført registreringer av teknologiske bedrifter
utenfor Trondheimsregionen i perioden 2005-2009. Det er registrert ca 50 bedrifter utenfor
Trondheim med ca 1.500 ansatte. Dette er et interessant tall, sett i forhold til at Trondheim har
ca 360 tilsvarende bedrifter. Bransjestruktur og utviklingstrekk blir belyst.

Forslag til vedtak:
Trondheimsregionen tar saken til orientering

TR 28/11
Sak

Utviklingsplan 2012-15
I følge vedtatt årshjul for planer skal Trondheimsregionen vedta utviklingsplan i 3. kvartal som
grunnlag for rullering av handlingsdelen i næringsplanen.
Årets rullering av utviklingsplanen gir seg i stor grad av 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 utviklingsplanen. I saken er det fastsatt at nivået på tilskudd fra
kommunene skal holdes på uendret nivå framover.

Forslag til vedtak:
Utkast til utviklingsplan 2012-15 datert 11.10.2011 vedtas. Det forutsettes at medlemskommunene innarbeider tilskudd til Trondheimsregionen i sine økonomiplaner for perioden.
Vedlegg 1: Utkast til utviklingsplan 2012-15 datert 11.10.2011.
1130-1200:

Lunsj

TR 29/11

Trondheim kommune: Utvikling av Brattøra som portal til Fosen og del av Midtbyen i
Trondheim. Utvikling av kollektivtrafikktilbudet til Fosen

Sak:

I drøftingen om samferdselspolitisk dokument i sak TR 15/11 (I Orkdal) ble bussforbindelse til
Flakk tatt opp. Det ble pekt på at utvikling av hurtigbåten og ny fotgjengerforbindelse fra Brattøra til Midtbyen vil endre situasjonen vesentlig og bli en meget bra løsning. På denne bakgrunn
gis det en presentasjon av byutviklingen på Brattøra, spesielt ny fotgjengerforbindelse, samt en
gjennomgang fra STFK om kollektivtilbudet til Fosen, med vekt på hurtigbåtsatsingen. Det skal
avklares oppdrag til AtB om dette i fylkestinget i desember.
Gruppeleder, byplankontoret Trondheim kommune, Ingrid Sætherø og direktør Harald Hegle i
STFK orienterer.

Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
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TR 30/11
Sak:

AtB – Anbud regional busstrafikk
Direktør for AtB Ada Myhren orienterer om arbeid med ny anbudsrunde for regional busstransport. Det er ønskelig med en overordnet drøfting i forhold til utviklingen av regionale ruter.

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

TR 31/11
Sak:

Medvirkning fra Trondheimsregionen til kampflybase på Ørland
I henhold til vedtak AU 29/11 i arbeidsutvalget er det utarbeidet utkast til uttalelse i samråd med
fylkeskommunen og Ørland/Bjugn. Uttalelsen vektlegger Trondheimsregionens nærhet til Ørland flystasjon, både i forhold til bosetting/pendling og annen tjenesteyting/kultur etc. det tas
sikte på å sende uttalelsen til forsvarsdepartementet, forsvarssjefen og stortingsbenken.

Forslag til vedtak:
Trondheimsregionen vedtar utkast til datert 14.10.2011 som uttalelse til lokalisering av kampflybase på Ørlandet.
Vedlegg 2: Utkast,datert 14.10.2011: Uttalelse fra Trondheimsregionen til kampflybase på Ørlandet.

TR 32/11
Sak:

Presentasjon av regionale forskningsfond:
Sekretariatsleder for Regionalt forskningsfond Midt-Norge, Lars E. Onsøyen orienterer.
Regionalt forskningsfond Midt-Norge omfatter Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. I
januar i år ble det tildelt 42 millioner kroner til forskningsprosjekter. I tillegg til en kort presentasjon av Regionalt forskningsfond Midt-Norge, tas også kort opp:
- FoU-strategi for Trøndelag (høringsfrist 15. november 2011).
- Etablering av kompetansemekling for innovasjon i offentlig sektor.

Forslag til vedtak:
Saken leggs fram uten forslag til vedtak
Vedlegg 3: Notat datert 11.10.2011.

TR 33/11
Sak:

Ungt entreprenørskap
Daglig leder for Ungt Entreprenørskap Trøndelag (UE), Anne Marit Igelsrud orienterer om
virksomheten og gjennomføring av et utviklingsprosjekt i Trondheimsregionen.
Bakgrunn: I siste møte i Trondheimsregionen-regionrådet var vi enig om å ta opp entreprenørskap i skolen i kommende møte. Sekretariatet har fulgt opp dette med kontakt mot UE, som deltok i siste møte i næringsrådet. Vi har etter dette tatt opp med UE at Trondheimsregionen inngår
en fellesavtale for alle kommunene, med dedikerte personer i UE for Trondheimsregionen. Saken er drøftet i rådmannsforum og AU, som er udelt positiv. Trondheimsregionen og UE har i
fellesskap utarbeidet et utkast til avtale. Det forutsettes i utgangspunktet at Trondheimsregionen
dekker 2/3 av kostnadene og at kommunene dekker 1/3 ut fra en gitt fordelingsnøkkel. Så langt
har 7 av 10 kommuner bekreftet at de vil delta. Trondheimsregionen har søkt skjønnsmidler til
prosjektet. Vi mener at dette prosjektet vil ha positiv kontaktflate med internasjonal prosjektkoordinator og forskere og studenter ut i kommunene. Dette utdypes nærmere i neste sak, TR
34/11.

.

Vi er opptatt av at prosjektet skal blir et utviklingsprosjekt, både for UE og Trondheimsregionen, slik at vi gjensidig gjør hverandre bedre. Samarbeidsavtalen omfatter finansiell medvirkning fra Trondheimsregionen for å øke satsingen på entreprenørskap for grunnskolene i Trondheimsregionen. UE skal samordne dette med entreprenørskap i det videregående skoleverket og
høgere utdanning slik at dette framstår som et prioritert samlet engasjement i Trondheimsregionen. Trondheimsregionen skal ivareta at dette koordineres med annen aktivitet i regionen. Alle
parter skal bidra til å realisere dette best mulig gjennom nytenking/samordning og felles engasjement. Prosjektet skal evalueres og utvikles løpende gjennom en systematisk prosjektstyring.
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I siste møte i Trondheimsregionen-regionrådet ble det anmodet om at også skoleledere innkalles
til en presentasjon av UE. Jeg foreslår primært egne møter i UE-regi for å ivareta dette, men ser
gjerne at skoleansvarlige i kommunene deltar i Trondheimsregionen-regionrådets møte.
Forslag til vedtak:
Trondheimsregionen tilrår at beskrevet utviklingsprosjekt for entreprenørskap i skolen videreføres.

TR 34/11
Sak:

Orientering om handlingsplan næringsplanen
Vi har som fast post på Trondheimsregionen-regionrådets møter en orientering om status for
næringsplanen. Prosjektleder Børge Beisvåg orienterer.
Angående saken om ungt entreprenørskap: Næringsrådet har stilt seg positiv til et opplegg hvor
relevante forskere fra FoU-miljøene kjøpes fri av Trondheimsregionen for å ha kontordager ute i
kommunene. Tilsvarende at studenter kobles på. På denne måten vil bedrifter og kommunene få
en ressurs tilgjengelig som inspirator og døråpner uten at taksameteret begynner å gå.
Samtidig har vi hatt drøftinger med Trøndelags Europakontor og innhentet erfaringer fra NordTrøndelag fylkeskommune om prosjekt med internasjonal prosjektkoordinator. Vi ser positive
muligheter dersom Trondheimsregionen etablere en internasjonal prosjektkoordinator, med fokus på næringsprosjekt, men også med kompetanse mot ungdom, kultur og opplæring. Hovedhensikten er å inspirere og gi bistand i forhold til å søke på internasjonal prosjektstøtte. I NordTrøndelag overgår innhentet prosjektstøtte kostnadene med prosjektkoordinatoren.
Sekretariatet velger å se disse satsingene og ungt entreprenørskap i sammenheng. Det dreier seg
for alle tre å utløse operative ressurser: Kompetanse som vi skal ut i kommunene og være tilgjengelig – og ikke minst bidra til å trykke på for at ting skal skje. Vi ser på en måte konturene
av et ”ambulerende og kontorløst innovasjonssenter” som stilles til kommunenes disposisjon.
Det er føringer gjennom vedtatt næringsplan og drøftinger i næringsforum for å gjennomføre det
meste av dette, og AU er positiv. Det er viktig at vi orienterer om denne satsingen i Trondheimsregionen-regionrådet, med sikte på at dette skal tas i mot og følges opp i kommunene.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering. Det tilrås at ordning med internasjonal prosjektkoordinator realiseres.

TR 35/11

Orienteringer
-

TR 36/11

KVU Trondheim-Steinkjer
Strategiplan for organisert kriminalitet
Oppfølging av FoU-strategi for Trøndelag
Oppfølging av samferdselspolitisk fundament
Introduksjon til de nye kommunestyrerepresentantene
Felles møte for alle kommunestyrerepresentanter 2012
2011
Møteplan 2012
2011

Eventuelt

Terje B. Granmo
Leder Trondheimsregionen
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Jon Hoem
Daglig leder
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Utviklingsplan 2012-15
for Trondheimsregionen

Trondheimsegionen 21.10.2011
Vedlegg 1

Utviklingsplan 2012-15 er utarbeidet i henhold til opplegg og signaler fra Trondheimsregionens
organer og sak om Trondheimsregionens virksomhet som har vært behandlet i alle kommuner.
Arbeidsgruppe for utviklingsplanen har bidratt.
Det legges til grunn at utviklingsplanen har et fire-årig perspektiv i forhold til ressursbruk.
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1 Hensikt
Formuleringen fra tidligere utviklingsplan foreslås justert i henhold til likelydende vedtak i alle
kommunene i sak om Trondheimsregionen:
Formål:
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og MidtNorge.

2 Programområder:
Evalueringen av virksomheten i sak om Trondheimsregionen gir ikke grunnlag for å endre inndelingen av
virksomheten i fire programområder.

2.1 P1: 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.
Utdyping:
Dette er hovedsatsingsområdet for Trondheimsregionen framover. Fundamentet for satsingen er at
kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn sammen med at vi har en stor by i regionen. Kommune-
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ne har ulike fortrinn og dette gir grunnlag for vår felles styrke. Den etablerte organisasjonen med
samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet og FoU videreføres.
Prosjektleder og næringsrådet er nå godt i gang, og det rapporteres om arbeidet med handlingsplanen i alle Trondheimsregionen-regionrådets møter. Forum med FoU-kontaktene i kommunene
utvikles videre og FoU-kontaktene etablerer nettverk med NTNU, SINTEF og HiST.
I 2011 er det vektlagt å tilrettelegge for å gjøre operative ressurser tilgjengelig for kommunene og
bedrifter ved at forskere fra FoU-miljøene frikjøpes til kontordager ute i kommunene, sammen med
studenter. Dette ønskes videreført i 2012, samordnet med en internasjonal prosjektkoordinator og
utviklingsprosjekt med felles satsing i Trondheimsregionen på entreprenørskap i skolen. Til sammen bør dette bli en kraftig tilvekst i kommunene både som døråpnere og for økt innovasjon.
Programområdet skal avklares nærmere gjennom rullering av handlingsplanen i 2012, basert på
vedtatt strategisk næringsplan, erfaringer samt politiske og administrative innspill.
Budsjett 2012: 5,5 mill kr.
Vedtatt næringsplan omfatter også strategier for arealutvikling og profilering/kommunikasjon/påvirkning. Dette innebærer at det vil være aktuelt at budsjett for disse programområdene
styrkes fra budsjett næringsutvikling. Det er avsatt fondsmidler for programområdet.

2.2 P2: 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.
Utdyping:
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. I henhold til
vedtatte retningslinjer skal vi gjøre en ny vurdering av framtidige næringsområder når vi vet mer
om hvor framtidig godsterminal for jernbanen og eventuelle nye havneanlegg vil komme. Slik ny
vurdering skal uansett starte senest sommeren 2012. Dette må gjennomføres ut fra at arealdelen
for Malvik kommune ikke viser næringsarealer av den størrelsesorden som IKAP forutsetter.
En annen utfordring er å sikre rask realisering av regionens store næringsarealer og eventuell
samhandling ressurs- og/eller organisasjonsmessig om dette fra flere kommuner.
Det felles befolknings- og boligprognosearbeidet er nå videreført som løpende oppgave, og det
fungerer hensiktsmessig at deler av arbeidet for kommunene utføres av kompetansen i Trondheim
kommune. Trondheimsregionen kjøper i underkant av ½ årsverk fra Trondheim kommune og det
er etablert et nettverk med kommunene. Det tilrettelegges løpende statistikk og prognosegrunnlag
som tilgjengelig informasjon på www.trondheimsregionen.no/statistikk.
Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen. Det er aktuelt at Trondheimsregionen skal bidra tyngre i påvirkningsprosesser mot sentrale organ.
Budsjett 2012: 1,2 mill kr.
I tillegg vil det være aktuelt å benytte ressurser fra budsjett næringsutvikling.

2.3 P3: 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.
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Utdyping:
Trondheimsregionens internettside er nå utviklet som ekstern portal for utvikling av aktivitet i regionen. Det er bred enighet om at markedsføring skal prioriteres som satsingsområde videre framover, og at dette samkjøres med resultater i næringsplanen.
Det er igangsatt prosjekt for gjennomføring av profilering/omdømme/markedsføring av Trondheimsregionen. Det skal utvikles en kommunikasjonsplattform, med tydeliggjøring av kjernebudskap, basert på analyse av hvordan vi ønsker å framstå. Prosjektet skal identifisere relevante interessegrupper og det skal konkretiseres arenaer og kanaler for å nå disse. Arbeidet skal munne
ut i en handlingsplan med anbefalinger om definerte tidfestede aktiviteter som skal gjennomføres.
Påvirkningsarbeid har så langt ikke vært et stort arbeidsfelt for Trondheimsregionen. Det er viktig å
se slik aktivitet i forhold til andre regionale aktører, samspill er en forutsetning. Trondheimsregionen kan spille en viktigere rolle i påvirkningsarbeid mot sentrale aktører dersom vi lykkes med å
tydeliggjøre Trondheimsregionen som ”merkevare”.
Det bør avsettes relativt mye ressurser med sikte på en økt profilering parallelt med at de tunge
satsingene konkretiseres/realiseres.
Budsjett 2012: 1,0 mill kr.
I tillegg vil det være aktuelt å benytte ressurser fra budsjett næringsutvikling.

2.4 P4: 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.
Sekretariatsfunksjonen for Trondheimsregionen er beskjeden i forhold til andre storbyregioner. Vi
vektlegger at ledelse, styringsdokumenter/rapportering og møtevirksomhet skal operasjonaliseres
mest mulig effektivt, med en ryddig og oversiktlig tilrettelegging av saksdokumenter og aktivitet.
Trondheimsregionen skal prioritere prosjektrettet virksomhet. Personalhåndtering ivaretas effektivt
gjennom vertskommunens regelverk og apparat for dette.
Trondheimsregionen kan ivareta iverksetting og tilrettelegging av samarbeidsordninger innenfor
tjenestesamarbeid eller annen samhandling/kunnskapstilgang for aktuelle kommuner som ønsker
et slikt samarbeid.
Budsjett 2012: 0,7 mill kr.

3 Ressurser, budsjett og styringssystem
3.1 Ressurstilgang i 2011:
Trondheim kommune:
Øvrige kommuner:
Fylkeskommunen:
Fylkesmannen ST
SUM

2,0 mill kr
2,4 mill kr
3,0 mill kr
1,0 mill kr
8,4 mill kr

Sum kommuner 4,4 mill kr
Ikke avklart
0,5 mill ikke avklart

Kommentar: Tilskudd fra kommunene fordeles som fastsatt for 2010, og det forutsettes at dette er
inntatt i de respektive kommuners økonomiplaner 2012-16.
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3.2 Ressurstilgang 2012 fordelt på programområdene:
Næringsutv.

IKAP/AUO

Kommunene

2 500 000

400 000

Fylkeskommunen

2 500 000

500 000

500 000

100 000

Fylkesmannen
SUM

5 500 000

1 000 000

Profilering
1 200 000

Ledelse/
samarbeid
300 000

SUM
4 400 000
3 000 000

1 200 000

400 000

1 000 000

700 000

8 400 000

Ressurstilgangen til programområdene Næringsarbeid og IKAP/andre utviklingsoppgaver fra
kommunene og fylkeskommunen er i hovedsak i samsvar med tidligere år. Signaler fra fylkeskommunen tilsier noe redusert tilgang til næringsutvikling (næringsfond). STFKs intensjon om tildeling for 2011er lagt til grunn. For 2011 er imidlertid fortsatt ikke avklart forutsatt andel fra NTFK – jf.
vedtak i STFK..
Fylkesmannens tildeling innbefatter 0,5 mill kr som generelle skjønnsmidler til regionråd og 0,5 mill
kr i søknad angående entreprenørskap i grunnskolen.

3.3 Næringsfond
Fylkeskommunal tildelingen av regionale utviklingsmidler og regionalt næringsfond for 2010 ble
først avklart i desember 2010. Derfor ble hoveddelen av midlene ikke disponert i 2010. Resterende
tildeling fra fylkeskommunen sammen med tilsvarende beløp fra kommunale tildelinger (forutsetning om 50/50 fordeling) er ved regnskapsmessig avslutning i 2010 fondsavsatt til næringsformål.
Antatt underforbruk i 2011 på budsjett næringsutvikling vil tilsvarende bli tilført dette fondet – dette
vil gi en god handlefrihet for disposisjoner for Trondheimsregionen videre framover.

3.4 Driftsfond
Trondheimsregionen har i tidligere år ikke brukt alle midler som er tildelt. Som forutsatt i utviklingsplan 2011 avsettes ubrukte midler (ut over det som avsettes særskilt i næringsfondet) på et driftsfond for Trondheimsregionen som reserveres dels for spesielle satsinger og dels som buffer for
uforutsette situasjoner.

3.5 Rapportering/revisjon
Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for Trondheimsregionen. Fra 2011 er økonomistyringen for Trondheimsregionen i samsvar med inndeling i programområder for virksomheten. Budsjettmessig rapporteres det nå på underpunkter som angitt:
P1: Strategisk næringsutvikling
o Administrasjon
o Interne prosjekt
o Eksterne prosjekt
o Næringsfond

P2: IKAP og andre
utviklingsoppgaver (IKAP/AUO)
o Administrasjon
o IKAP
o Andre utviklingsopppgaver
o Statistikk

P3: Profilering/kommunikasjon/
påvirkning (Profilering)
o Administrasjon
o Markedsføring
o Påvirkningsarbeid

P4: Ledelse/samarbeid
o Administrasjon/sekretariat
o Møtevirksomhet
o Andre aktiviteter
o Tjenestesamarbeid
o Driftsfond
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Utkast 14.10.2011:
UTTALELSE FRA TRONDHEIMSREGIONEN
ANGÅENDE LOKALISERING AV KAMPFLYBASE PÅ ØRLANDET.
Trondheimsregionen er kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre
Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag fylkeskommune, se www.trondheimsregionen.no.
Trondheimsregionen er enig om felles mål for arealbruk, samferdsel og næringsutvikling. Vår rolle som
storbyregion er også å være drivkraft for en positiv utvikling i hele Midt-Norge.
Trondheimsregionen støtter at tunge samfunnsmessige og millitærfaglige argumenter tilsier at Ørland
prioriteres som enbaseløsning for de nye kampflyene i Norge.
Vi vil presisere at Ørland/Bjugn gjennom god hurtigbåtforbindelse definitivt ligger innefor et felles
bosettings-, arbeids- og servicemarked med Trondheim og de øvrige kommunene i Trondheimsregionen. I
dag tar det en time med hurtigbåt Brekstad-Trondheim og det arbeides med ytterligere tidsreduksjon. I
Trondheim pågår forbedringer for hurtigbåtterminalen: Det etableres direkte gangavstand (fem minutter)
til Midtbyen i Trondheim. Trondheimsregionens har i sak TR 15/11vedtatt et samferdselspolitisk fundament
for arbeid mot NVP 2014-23. Her prioriteres videre forbedring av hurtigbåtsambandet i
Trondheimsfjorden.
Transporttilbudet innebærer at storbyen Trondheim med sine tilbud innenfor handel, kulturaktiviteter og
annen service nås raskt og effektivt fra Ørland/Bjugn. Det er enkelt å bosette seg i Ørland/Bjugn med
arbeidsplass i Trondheimsregionen eller motsatt, noe som vil være avgjørende i forhold til rekruttering av
personale til kampflybasen og arbeidsmuligheter for ektefeller/samboere.
Trondheim har Norges desidert fremste teknologimiljøer og det vektlegges systematisk samhandling
mellom FoU-miljøene, næringslivet og det offentlige. En kampflybase i med nærhet til FoU-miljøene i
Trondheim vil åpenbart ha store fortrinn.
Trondheimsregionen ønsker å presisere at en lokalisering av kampflybase på Ørland er en riktig nasjonal
prioritering, til beste for hele landet, Forsvaret og NATO. Samtidig vil etableringen bidra til en positiv og
viktig samfunnsutvikling av Midt-Norge. En lokalisering på Ørland er en lokalisering tilknyttet Trondheim
som storby.
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Notat 11.10.2011
Presentasjon av Regionalt forskningsfond Midt-Norge i Trondheimsregionens regionrådsmøte 21. oktober 2011, av sekretariatsleder Lars E. Onsøyen.
Kort om Regionalt forskningsfond Midt-Norge
Regionalt forskningsfond Midt-Norge skal styrke forskning for regional innovasjon og regional
utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoUinnsats i næringsliv og offentlig sektor. Innenfor regionens prioriterte områder skal fondet også bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer. Fondsregion
Midt-Norge er et samarbeid mellom Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.
Regionalt forskningsfond Midt-Norge tildelte i januar i år 42 millioner kroner til forskningsprosjekter innen marin sektor, verdikjede mat , maritim sektor, fornybar energi/miljøteknologi, og innovasjon i offentlig sektor. I 2011 lyses det ut prosjektmidler innen de samme områdene, med en øvre
ramme på 38 millioner. Invitasjon til å søke forskningsprosjekter rettet mot innovasjon i offentlig
sektor kommer i desember 2011.
Kompetansemekling
Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker at det, på samme måte som i næringslivet, satses sterkere på
forskning og innovasjon for å utvikle offentlig sektor. Målsettingen er at mer av utviklingen innenfor offentlig sektor i fylket er forskningsbasert. Til å begynne med vil kompetansemekling i offentlig sektor avgrenses til å gjelde kommunene.
Ved opprettelsen av Regionalt forskningsfond Midt-Norge ble innovasjon i offentlig sektor valgt
som et av regionens satsingsområder. I 2010 ble det lyst ut 3 millioner kroner innenfor temaet innovasjon i offentlig sektor. Det var stor interesse for utlysningen og mange spennende prosjekter. Likevel var en av erfaringene at det er nødvendig med faglig støtte for å få gode søknader som tilfredsstiller Regionalt forskningsfond sitt krav til kvalitet. På bakgrunn av dette har Sør-Trøndelag
fylkeskommune igangsatt en prosess for å etablere en kompetansemeklingsordning i fylket. Det har
vært gjennomført et idémøte sammen med Fylkesmannen, KS, HiST, NTNU Samfunnsforskning
AS, Regionalt forskningsfond Midt-Norge og Norges forskningsråd.
FoU-strategi
Utkast til FoU-strategi for Trøndelag er nå sendt ut på høring til aktuelle høringsinstanser. Høringsfrist er satt til 15. november. To høringsseminar ble gjennomført i september.
Høringsutkastet, som nå foreligger, er utarbeidet av en arbeidsgruppe med deltakelse fra fylkeskommunene i Trøndelag, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. I arbeidet med utkastet er det
gjennomført møter med sentrale aktører for å få innspill til innholdet. Dokumentet er sendt på høring for at innholdet skal skape refleksjon, debatt og gi ytterligere innspill til en omforent strategi
som legges fram for vedtak i fylkestingene i 2012.
Strategiens hovedinnretning er å legge et grunnlag for HVORDAN FoU-innsatsen i regionen kan
bidra til å utløse potensialet som ligger i skjæringspunktet mellom FoU-miljøene, næringslivet og
offentlig sektor basert på en klar forståelse av regionens fortrinn, muligheter og utfordringer. Det er
også et mål å øke den generelle FoU-innsatsen i regionen.
Den vedtatte strategien vil legge føringer både for regionens bruk av FoU-virkemidler og regionens
arbeid med FoU. Særlig gjelder dette virkemiddelbruken gjennom det Regionale forskningsfondet
og VRI-programmet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon).
Spørsmål kan rettes til Sør-Trøndelag fylkeskommune ved rådgiver Inger Marie Holst, inger.marie.holst@stfk.no, eller tlf. 971 28 603
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