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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 07.02.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1744-1 Dato: 03. februar2012  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 1200-1400. 

Innkalt: Erling Lenvik, Rita Ottervik, Jon P Husby, Einar Strøm 

 

Orienteringsvedlegg:  

 Vedlegg 1: Referat næringsrådet 25.01.2012 (Foreløpig) 

 

AU 01/12 Referat/protokoll AU-møte 29.11.2011 og Rådmannsforum 18.01.2012. 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 29.11.2011 

Vedlegg 3: Referat/protokoll Rådmannsforum 18.01.2012 

Forslag til vedtak:  

Referat/protokoll Arbeidsutvalget 29.11.2011 godkjennes. 

Referat/protokoll Rådmannsforum 18.01.2012 tas til etterretning. 

 

AU 02/12 Kommunikasjonsplattform og handlingsplan for profilering/markedsføring/om-

dømme for Trondheimsregionen 

Sak:  Det vises til drøftingene i ordførermøtet 19.01.2012. (Momenter fra drøftingene er utsendt til 

ordførerne i egen utsending) Her var det enighet om at Røe kommunikasjon (RK) skulle legge 

fram endelig forslag i løpet av januar, og at sekretariatet ut fra dette legger fram saken til ar-

beidsutvalget, med sikte på innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet 17.02.2012. RKs for-

slag er vedlagt (vedlegg 4) Jeg viser til dette. Daglig leder mener at RK har levert et meget rele-

vant materiale, som er forbilledlig kortfattet og målrettet. Det er et spørsmål hva som skal leg-

ges fram til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet. Jeg anbefaler at AU bør innstille at regi-

onrådet slutter seg til kap 1-5 som kommunikasjonsplattform, og at kap 6 Handlingsplan tas til 

etterretning som utgangspunkt for prioritering og ressursbruk framover. 

 Noen kommentarer til kap 1-5: 

- Kap 3: Mål: Kommunikasjonsplanen gjelder som det framgår for to år. Ut fra dette kan 

spissingen i kommunikasjonsmålene være OK. Mål 2 er noe snevert, vi vil jo ha fokus på 

areal og andre samfunnsspørsmål – og kunne skrevet ”samfunnsutvikling”. Likevel går jeg 

for spissingen som ligger i RKs forslag, inneforstått at dette ikke skal oppfattes begrensende 

i forhold til Trondheimsregionens totale virksomhet.  

- Kap 4: Utfordringer: Dette er vår tydelige forbedringsagenda. Ang punkt 7 må vi se det i 

forhold til at vi er et regionråd knyttet direkte til politisk ledelse i medlemmskommunen, i 

motsetning til andre storbysamarbeid som er selskapsorganisert. Jeg mener at vi har klare 

fortrinn med vår organisering, men at det nødvendigvis har konsekvenser i forhold til effek-

tivitet og tydelighet. Dette preger nok også mine kommentarer til vegvalg under. 

- Kap 5: Veivalg:  

- Pkt 3: En må ha i mente at dette i realiteten innebærer at også daglig leder/sekretariatet og 

AU må endre rolle fra å søke fellesløsninger til mer aktiv fronting og stillingstaking av 

saker. 

- Pkt 4: Også dette innebærer endring i arbeidsform: Fram til nå har daglig leder hatt som 

mandat å fremme saker for behandling i de respektive kommunestyrene (Vedtektens §9 

siste setning) med sikte på å få likelydende tilslutning. Jeg tror at det vil styrke samarbei-

det vesentlig dersom en får gode prosesser på at kommunene selv initierer saker for 
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Trondheimsregionen. Vi bør også  ha som mulig arbeidsform å sende ut saker som ikke er 

”ferdigtygd” – og at vi etter kommunenes behandling samordner, som en slags re-

daksjonskomite, med sikte på mest mulig samlende vedtak i Trondheimsregionen-

regionrådet. Dette vil forutsette raushet fra alle parter – og at de politiske prosessene i 

kommunene oppfattes som politiske verksteder (helst uten bastante ufravikelige vedtak) 

hvor siktemålet tross alt er at Trondheimsregionen i neste omgang skal bli enig. Slik sam-

ordning vil stille økte krav til både sekretariatet og AU. 

- Pkt 5: Dette krever etter mitt skjønn et ”indre nettverk” for ideskaping og samordning av 

initiativ. AU er i så fall en viktig del av dette. 

- Pkt 6: Veivalget er viktig. I handlingsdelen anbefales slagordet ”Best på næringsutvik-

ling”. Dette er jeg noe betenkt på – i hvert fall som generelt slagord for Trondheimsregio-

nen. Jeg mener at det er for lite unikt i forhold til oss, og for utydelig i forhold til om vi 

konkurrerer med nabokommuner rundt oss eller andre storbyregioner. Mulig at det kan 

være et internt slagord for vår kommunikasjonskampanje nå. Jeg ønsker synspunkt fra 

AU på dette. Det inngår jo ikke i det jeg foreslår vi skal vedta, men er uansett frontet på 

forsiden av RK-rapporten. 

  Vedlegg 4:  Røe kommunikasjon: Trondheimsregionen kommunikasjonsplattform 2012-2013 – Best på 

næringsutvikling, 01.02.2012.  

Forslag til AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen vedtar kap 1-5 i Rød kommunikasjons forslag (vedlegg 4) som kommuni-

kasjonsplattform for Trondheimsregionen 2012-2013. 

 Kap 6 Handlingsplan tas til etterretning som utgangspunkt for prioritering og ressursbruk 

framover. 

 

AU 03/12 Høyhastighetsprosjektet – hvitebok, videre oppfølging 

Sak:             Utkast til tekst i hvitebok (fakta- og argumentsamling) ble utdelt i ordførermøtet 19.01.2012. 

Hovedargumentene for at Trondheim-Oslo skal bli første strekning uansett trasé og hastighets-

konsept ble også gjennomgått. Det ble gitt klar tilbakemelding fra ordførermøtet at en ønsket at 

Trondheimsregionens engasjement skulle videreføres i henhold til det forelagte materialet. Etter 

dette er innholdet justert i forhold til Stillesby-utvalgets framlegging av sin utredning 

25.01.2012, og teksten er språklig bearbeidet. Kvalitetssikring pågår. 

 Jeg har tidligere gjort avtale med Stillesby i forhold til at han har reservert 17.02 for presenta-

sjon i Trondheimsregionen. Jeg er usikker på om dette er nødvendig. Eventuelt kunne vi fått en 

konkret gjennomgang av de alternative traseene Oslo-Trondheim inklusive stasjonsløsning i 

Trondheim og videreføring til Stjørdal. Ønsker AUs synspunkt på dette. 

Forslag til vedtak: 

Hvitebok (Argument- og faktasamling)klargjøres som trykksak slik at den kan framlegges i 

Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.02.2012. 

 Hviteboka brukes aktivt i Trondheimsregionens videre påvirkningsarbeid for å få Trondheim-

Oslo som første høyhastighetsstrekning. 

 

AU 04/12 NSB – utfordringer i Trondheimsregionen 

Sak: Jeg har etablert en god kontakt med NSB sentralt i forhold til utvikling av NSBs tilbud i Trond-

heimsregionen. NSB ønsker å redegjøre for sine utgangspunkt i møtet 17.02. Jeg har signalisert 

vi vil ha en gjennomgang ut fra at vi ønsker tydeliggjøring av følgende spørsmål i henhold til 

vårt samferdselspolitiske fundament: 

- Blir innkjøp av nytt materiell samkjørt med mulig elektrifisering av Trondheim-Steinkjer i 

2015? 

- Hva skal til av dobbeltspor/vekslingsspor for at vi kan etablere 15-min frekvens på persontog 

Trondheim-Stjørdal 
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- Vi mener at sammenhengende elektrifisering av Trønderbanen nord og sør for Trondheim gir 

godt grunnlag for pendeldrift med en bedre frekvens mot sør. Er det mangler på infrastruktu-

ren mot sør i forhold til en hyppigere frekvens på denne strekningen? Ser NSB andre hindre?  

- Takstsamordning med buss mellom Ler og Hommelvik er bra. Vårt mål er at dette skal gjel-

de for hele Trondheimsregionen/Trøndelag. Vi ønsker også felles elektronisk kort for samme 

område.  

 Jeg ser for meg at vi kan ha et innlegg fra Trondheimsregionen ut fra disse spørsmålene, og at 

NSB ”svarer” – og at dette kan gi grunnlag for ønsket engasjement i regionrådet. 

Forslag til vedtak. 

Sak med NSB forberedes til møtet 17.02 som skissert i saksfremlegget. 

 

AU 05/123 Logistikknutepunkt 

Sak: Jernbaneverket la 20. januar fram sin anbefaling etter at de har avklart en del korrigeringer ut fra 

prosessen med kvalitetssikringen. Se nyheter og dokumenter her. Det er signalisert at KS1-

rapport (finansdepartementets kvalitetssikring) vil foreligge i slutten av februar. I orientering 

som JBV hadde 20. januar ble det også antydet at en kunne forvente føringer fra samferdselsde-

partementet i løpet av våren.  

 Vi har jo i flere sammenhenger drøftet Trondheimsregionens engasjement i denne saken. Et al-

ternativ nå er å fortsette gjeldende praksis, og la JBV presentere sin anbefaling i møtet 17.02. Et 

alternativ er å også invitere Trondheim havn, som har markert seg i forhold til sine utgangs-

punkt, se nyheter etc her. 

 Eventuelt kan sekretariatet også gi en gjennomgang/analyse av høringsuttalelsene fra medlems-

kommunene.  

 Jeg ber om AUs vurdering på om saken er moden nå eller skal forberedes for senere oppfølging. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten innstilling til vedtak 

 

AU 06/11 Orienteringer 

- Regnskap 2011 

Daglig leder vil orientere om budsjett-regnskap 2011 i møtet. Årsmelding forveredes, tar 

gjerne imot innspill om innhold/form. 

- Stillinger 

Vi tar sikte på snarlig utlysing av stillinger som internasjonal prosjektkoordinator, IKAP-

prosjektleder og prosjektmedarbeider næringsplan. Jeg har tatt opp i rådmannsforum at de to 

sistnevnte også kan utlyses internt, med sikte på å rullere personer mellom kommunene og 

Trondheimsregionen.Tilsetting av næringsmedarbeider er drøftet i næringsrådet, her vil vi 

også se på alternativ med avtaler om bruk av personell i FoU-miljøene.  

- Utfordringer for beredskap/samfunnssikkerhet i kommunene som følge av klimaend-

ringene:  

Saken er drøftet i rådmannsforum. Beredskapsrådgiver i Trondheim kommune har engasjert 

seg konstruktivt i saken. Det vil bli innkalt til en egen samling av beredskapsansvarlige i 

kommunene. Agenda er å utvikle interkommunalt samarbeid, feks en oppstart med felles 

kontaktpunkt mot publikum, primært med digitale løsninger for kontinuerlig beredskap etc. 

- Kronikkplan 

Til orientering ser vi på mulighet for kronikker for både høyhastighet og for nytt omdømme-

barometer, se under. 

- Rektormøter i ungt entreprenørskap 

Prosjektet med UE har god og konstruktiv framdrift. Møter med alle rektorer avholdes fram 

til medio mars. Vi har koblet på VGS/STFK for bedre samordning. 

- Presentasjonspowerpoint: 

Presentasjonen som vi gikk gjennom i ordførermøtet er ferdigstilt og blir oversendt til kom-

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/
http://tih.no/nyheter.aspx?tag=logistikknutepunkt%20midt-norge
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munene. 

 

 

AU 07/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.12.2011  

Sak: Midtre Gauldal kommune står for tur, og som møtested foreslås det nye kulturhuset. Mulige sa-

ker til 17.02som er nevnt i dette saksframlegget: 

- Kommunikasjonsplattform og handlingsplan 

- Høyhastighetsprosjektet 

- NSB – utfordringer i Trondheimsregionen 

- Logistikknutepunkt 

Ut over dette: 

- Miljøpakken, fase 2: 

Jeg viser til drøfting om prosess med fase 2 i forhold til høring av nabokommunene. Siste in-

formasjon jeg har (Ikke verifisert) er at utredningen blir offentlig 20.02, altså etter vårt møte 

17.02. Uansett skal vi ha eget ordførermøte 20.03 angående saken. 

- Politiske innspill til handlingsplan SNP: 

I årshjul for handlingsplan i næringsplanen er det lagt opp til involvering/engasjement i for-

hold til innspill fra politiske organ i kommunene. På grunn av valget er dette avventet. Det er 

sterkt ønskelig å bygge opp et konstruktivt engasjement i forhold til dette, og å komme i 

gang nå. Det bør være aktuelt å utfordre leder i næringsrådet Berit Rian i forhold til en intro-

duksjon av dette, og at dette kan erstatte den fastsatte orienteringen om handlingsplanen i 

dette møtet. 

- Nytt omdømmebarometer: 

Ordkrafts undersøkelse av omdømme innbyrdes mellom storbyregionene foreligger og er 

enda mer positiv enn sist i forhold til Trondheimsregionen. Det arbeides med et me-

diaopplegg angående dette primo februar. Det kan vært fint med en kort presentasjon i møtet 

17.02.   

- Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? 

Jeg har tidligere gjort avtale med leder Vidar Segtan om at han kan delta i møtet. Jeg har  

snakket med ham nå i forhold til at vi bør kunne spisse et slikt opplegg: Fra en generell ori-

entering om kontoret til en tydeligere bestilling om å vinkle det på hva Europakontoret kan 

bidra med i forhold til Trondheimsregionens engasjement og virksomhet. Eventuelt kunne vi 

hatt en ”opponent” som utfordrer ytterligere på temaet, for å få diskusjon og konkret resultat 

ut av at dette settes på dagsorden. Uansett ser vi dette i forhold til at vi er enig om å få på 

plass en internasjonal prosjektkoordinator. 

- Si Trondheimsregionen! 

I ordførermøtet var vi opptatt av å bli flinkere til å si Trondheimsregionen når vi snakker om 

egen kommune og muligheter/utfordringer. Dette er tydeliggjort i kommunikasjonsplattfor-

men. Jeg kan se for meg at en ordfører blir utfordret på å ha en ”appell” i forhold til dette på 

møtet. En tanke kan være at Malvik får utfordringen – og at det kan samordnes med at 

Trondheimsregionen-regionrådet får se filmen som RK viste på ordførermøtet. Da kan vi 

også følge opp med en drøfting om vi ev skal utvikle flere slike filmer etc. 

- Hvordan få saker initiert fra kommunene til Trondheimsregionen? 
Dette er jo en viktig utfordring som vi var enig om i ordførermøtet og i kommunikasjons-

plattformen. Kan vi ev utfordre en politiker – som kjenner ”kommunestyrekulturene” (fler-

tall fordi de ikke nødvendigvis er lik…) til å gi noen refleksjonerog/eller anbefalinger i for-

hold til dette? 

 

AU 08/11 Eventuelt 

 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder  
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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 25.01.2012 
Saksbehandler: Børge Beisvåg  Dato 30.01.2012  
 

Sted: Næringsforeningen i Trondheim, Dronningens gt 

Tidsrom: 25.01.2012, kl 12.00 – 15.00 

Tilstede:  Berit Rian, Trond Andersen, Sigmund Kvernes, Roy Jevard, Erlend Myking, Odd Inge Mjøen, Jon 
Hoem, Morten Wolden, Børge Beisvåg 

Fraværende:  Torstein Mørseth, Merethe Storødegård, Johan Hustad, Ove Snuruås 

 

Tilstede sak 02/12: Humanister i praksis - studenter Juni Meling og Atle Brandsar 

Tilstede sak 03/12: Marit Myrstad 

Tilstede sak 04/12: Ronny Medina  

 

NR 01/12 Godkjenning av referat fra forrige møte 

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

 

NR 02/12 Status tiltak 

Fra møtet: - Har utfordret Leksvik, Stjørdal og Orkdal via næringsforeningene til å identifisere virksom-
heter som kan tenke seg formelle avtaler om leveranse av studenter til sommerjobb, for-
prosjekt og masteroppgave.  

- Hatt møte med Orkdal og Entreprenørskolen ved NTNU om mulig samarbeid. 
- Har hatt møte med UE og alle kommuner for å forankre prosjektet i kommunens ledelse. 

Når står rektormøter for tur. Trondheimsregionens avtale med UE innebærer blant annet at 
UE stiller med gratis kursing av lærere og materiell for skolene.  

- Kompetanseheving tiltaksapparatet - 7 stk påmeldt vår 2012 
- 2 Dragvollstudenter har gjort en jobb på prosjektet studentkonkurranse videreutvikling ek-

sisterende virksomhet. Prosjektrapport er vedlagt referatet.  
- Høyhastighetsbane – jobber med å få ferdig ”hvitebok” til bruk mot beslutningstakere. 
- Forprosjekt samhandlingsmodell for næringsutvikling i avslutningsfase – presenteres i neste 

næringsrådsmøte. 
- Jobbing med kunnskapsnav presenteres på neste næringsrådsmøte og på statuskonferanse.  
-  Planlegging av Trøndelagsdagen 2012 er kommet godt i gang. NiT har hyrt inn prosjektleder 

og invitasjoner gått ut. Arrangementet blir på Britannia Hotell den 22. mars. Det er dialog 
med BI, HiST og NTNU studenter om bistand. 

- IPR prosjekt igangsettes nå. Det har vært dialog med NTNUs fagmiljø på området. 
- Det har vært dialog med Midtre-Gauldal, Melhus og Orkdal angående modell for å få opp 

operative ressurser Næringsforeninger, og en skal i dialog med Skaun og Klæbu om det 
samme. Næringsrådet innvilget 300.000 over to år til å få opp operativ ressurs for nærings-
forening på Melhus, under forutsetning av kommune og lokalt næringsliv også bidrar. 
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
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 Næringsrådet bevilger kr 300.000 i støtte fordelt over to år, for å få på plass operativ ressurs 
i næringsforening på Melhus. Det forutsettes at lokalt næringsliv og kommune også bidrar 
finansielt. 

 

NR 03/12  Expat-tjenester 

  
Fra møtet: - Marit Myrstad orienterte om arbeidet med å undersøke hva som må til for å få et bedre 

fungerende totalt expat-tilbud i Trondheimsregionen. 
- PP-presentasjon med anbefalinger for videre arbeid er vedlagt referatet. 
-  Anbefalingene er i hovedsak at en får på plass et lavterskeltilbud som inkluderer alle uten-

landske arbeidstakere som kommer hit, jobber for mer smidig og mindre kostbart norsk-
opplæringstilbud, samt jobber videre med å få etablert et servicesenter for utenlandske ar-
beidstakere (SUA kontor).  

 
Vedtak: Næringsrådet gir tilslutning til at det jobbes videre med de anbefalinger som ble presentert. 

  

NR 04/12  Global Trainee 

  
Fra møtet: - Prosjektleder SNP og prosjektmedarbeider Ronny Medina orienterte om status for Global 

Trainee og forslag til videre arbeid med etablering av en traineeordning. 
- Det viste seg vanskelig å få dekket lønnstilskudd, så prosjektet er nå vridd i retning av ordi-

nært traineeprogram på 6 mnd, uten forpliktelse om varig stilling i etterkant. 
- Gir mulighet for offentlige virksomheter til å bli med. 
- Bedrift/virksomhet må betale markedslønn for kandidat. 
- Prosjektet bør få på plass finansiering av prosjektledelse for traineeprogrammet. 
- 18 kandidater fra Global Future ønsker å bli med i et eventuelt traineeprogram. 
- Det jobbes nå med å få koblet virksomheter og bedrifter på dette. 

 
Vedtak: Næringsrådet gir tilslutning til at det jobbes videre med etablering av Global Trainee. 

 

 NR 05/12 Omdømmeundersøkelsen 2011  

 
Fra møtet: - Prosjektleder SNP orienterte om Omdømmeundersøkelsen 2011. 

- Hovedfunn er at Trondheimsregionen er den mest ansette storbyregion i Norge når det 
kommer til hvor folk vil bo, studere og jobbe, også hos folk som bor i de andre storbyregio-
nene. Vi er også bedre ansett som reisemål nå enn i undersøkelsen for to år siden, nå kun 
slått av Bergensregionen. 

- Næringsrådet ønsker å få medieoppmerksomhet rundt denne undersøkelsen. Undersøkel-
sen bør frontes i fellesskap av politisk toppledelse, næringsliv og FoU miljø. 

- Børge følger opp i fht Adresseavisen for å sjekke ut hvordan dette bør gjøres for å få bred 
dekning regionalt, og ikke kun ett lite oppslag. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. Næringsrådet ønsker saken frontet felles av politisk toppledelse, 

næringsliv og FoU miljø. 
 

NR 06/12 Synliggjøring av egeninnsats fra FoU og næringsliv i SNP 

      
Fra møtet: - Det ble invitert til en diskusjon rundt hvordan en kan synliggjøre den innsats næringsliv og 

FoU institusjonene bidrar med inn i arbeidet med strategisk næringsplan. 
- De ulike parter gir innspill til prosjektleder på hvordan deres innsats kan synliggjøres. 
- Dette gjelder bidrag ut over de penger som er bevilget. 
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Vedtak: Næringsrådet ønsker den samlede innsats inn i SNP synliggjort. Alle aktører i Næringsrådet 

bes komme med innspill til hvordan deres innsats kan og bør synliggjøres. 
 

NR 07/12 Statuskonferanse – forslag til program 

Sak: I mars er det to år siden Næringsalliansen overleverte Strategisk næringsplan. Sekretariatet 
planlegger en Statuskonferanse for Strategisk Næringsplan våren 2012.  

 
Fra møtet: - Forsalg til program ble diskutert. 

- Dato må settes raskt. 
- Kan kanskje utvide møtet ut over ettermiddag, med middag som avslutning?  
- Nytt forslag til program sendes på e-post til Næringsrådet for kommentar. 

 
Vedtak: Prosjektleder utarbeider nytt forslag til program som sendes næringsrådet for kommentar. 
 

NR 08/12 Tilsetting av flere ressurser i fbm Strategisk Næringsplan. 

 
Fra møtet: - Det ble diskutert om det er behov for mer ressurs internt i Trondheimsregionen til oppføl-

ging av Strategisk næringsplan og de tiltak som er vedtatt gjennomført. 
- Det å hente ut ressurs fra de deltagende kommunene viser seg å være krevende, da folk har 

mer enn nok å gjøre.  
- Ledelsen ønsker å tilsette person i samarbeid med Trondheim kommune som kan avlaste 

både de operative ressurser som er tilsatt i Trondheimsregionen og Trondheim kommune. 
- Kan ressursbehov på konkrete prosjekter håndteres gjennom rammeavtaler med eksterne 

aktører, f. eks FoU miljøene, utviklingsaktører eller næringsforeningene? 
- Dette er en modell SINTEF vil se nærmere på. De kommer tilbake med forslag til mo-

dell/avtale mellom Trondheimsregionen og SINTEF. 
 
Vedtak: Næringsrådet ønsker innspill fra aktørene på ulike modeller for å sikre nok ressurser til gjen-

nomføring av strategisk næringsplan. 
 

NR 09/12 Eventuelt 

 
Fra møtet: - Det ble reist spørsmål om aktørene i næringsrådet har noe å bidra med i forbindelse med 

kampflybasen, ut over det en allerede bidrar med. 
- HiST og NTNU har avtalt møte med Krigsskolen for å se på om de kan identifisere felles 

tangeringspunkter som vil styrke Ørland. 
- Et snarlig medieoppslag om resultatene i omdømmeundersørekelsen, vil kunne også kunne 

bidra til ytterligere fokus på noen av Trøndelags fortinn i saken: vekstregion  – våre aner-
kjente kompetansemiljø - bolyst   
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 29.11.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-10 Dato 30.11. 2011  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 0900-1100 

Til stede: Erling Lenvik, Rita Ottervik, Jon P Husby, Einar Strøm, Jon Hoem 

Forfall:  

Referent: Jon Hoem 
 

Saksframlegg, vedlegg og presentasjoner finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å kom-
me direkte til saksdokumentene fra dette møtet i arbeidsutvalget, klikk her.  

 

 Ingen merknader til innkallingen. 

AU 34/11 Referat/protokoll AU-møte 28.09.2011 og Rådmannsforum 08.11.2011. 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 28.09.2011 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 08.11.2011 tas til etterretning. 

 

AU 35/11 Profilering/markedsføring/omdømme for Trondheimsregionen 

Orientering: - Knut Røe og Kjetil Govassli orienterte om resultater fra omdømmeundersøkelsen. Tre grup-
per: Ledelsen (AU og daglig leder) 80% svarprosent, Trondheimsregionen-regionrådets 
medlemmer 58% svarprosent og omgivelsene/nabokommuner, 53% svarprosent. Hoved-
inntrykket er at det er viktig å jobbe videre med forankring i egen organisasjon.  Omverdens 
oppfatning tolkes som middels god.  

- Det er store kommunevise variasjoner, men svargrunnlaget er her delvis spinkelt, fordi ikke 
alle har svart hvilken kommune de representerer.  

- GAP-analyse: Det er 8% gap mellom ledelse/AU og medlemmene for øvrig, 11% gap mellom 
medlemmene og omgivelsene, 19% gap mellom ledelse/AU og omgivelser, dette er norma-
le tall og innebærer relativt godt samsvar mellom visjon, kultur og omdømme.  

Drøfting: - Møtet var inne på ulike aktiviteter mot politikere i forhold til forbedring i egne kommuner. 
- Det er viktig å få opp flere suksesser som deltakere i Trondheimsregionen kan ta med som 

troverdige budbærere.  
- Saker en lykkes med kan markedsføres bedre internt. 
- Bedre/hyppigere samhandlingsarena for ordførerne vil være viktig. 
- Møtet var enig om følgende videreføring: 1: Røe kommunikasjon legger fram utkast til 

kommunikasjonsplattform og forslag til tiltak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 
09.12.2011, 2: Det innkalles eget ordførermøte for nærmere gjennomgang av delresultater 
fra questback-undersøkelsen og nærmere drøfting av strategier og tiltak ut fra dette. 3: AU 
sammenfatter prosessen og legger fram innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet,  
4: Endelig vedtak kommunikasjonsplattform og tiltaksplan i Trondheimsregionen-
regionrådets møte 17. februar.  

Vedtak: Saken tas til orientering og videreføres etter drøfting i  ordførermøte. 

 

AU 36/11 Uttalelse KVU Transportløsning veg/bane Trondheim-Steinkjer. 

Fra møtet: -  Daglig leder orienterte om saken, uttalelsen er konsekvent i forhold vårt samferdselspolitis-
ke fundament og i samsvar med presentasjonen gitt i Leksvikmøtet. Det konstateres at det 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/arbeidsutvalget-moter-2011/241-mote-arbeidsutvalget-23-november-2011
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er ulike innstillinger i fylkeskommunene. Forslag til uttalelse bygger også på rådmannsfo-
rums klare signaler om å være tydelig i forhold til at vi må fastholde gjeldende regionalpoli-
tisk enighet om samferdselstiltak. Ordlyden i uttalelsen er oversendt ordfører og rådmann i 
Malvik og Stjørdal, det er ikke tilbakemelding om avvikende oppfatning av saken.  

- Møtet påpekte at jernbane er primært prioritert, også for strekningen Stjørdal-Trondheim. 
Vegbevilginger må sees i sammenheng. Som presisert i samferdselspolitisk dokument har 
E6 sør (Tiller-Jaktøyen) høyeste prioritet for Trondheimsregionen, og her må nødvendig 
statlig medfinansiering på plass. Utvikling av E6 videre sørover, Melhus/Trondheimsvegen 
er viktig for hele Trøndelag.  

- Det ble gjort noen mindre endringer i uttalelsen.   

Vedtak: AU vedtar høringsuttalelse datert 16.11.2011 som Trondheimsregionens uttalelse til KVU 
Transportløsning veg/bane Trondheim-Sterinkjer. 

 

AU 37/11 Fylkeskommunale planstrategier for Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner - hø-

ring 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte. Hovedmomentene er at det felles planarbeidet i Trøndelag svekkes 
gjennom at det nå utarbeides fylkesvise planprogram, at dette betyr at en gjensidig viktig 
samhandling og landsdelssamarbeid mellom fylkene og Trondheim som storby ikke blir vi-
dereført og nyttiggjort på samme måte som sist. 

- Prosessen med uttalelsen har involvert rådmannsforum og en arbeidsgruppe. Det er nå ikke 
tid for å sende ut saken til kommunene slik at de rekker politisk behandling før møtet 9. de-
sember i Trondheimsregionen-regionrådet. AU var enig om at det haster å sende uttalelsen 
til kommunene som grunnlag for kommunenes uttalelser. På denne bakgrunn vedtas for-
slaget av AU, som Trondheimsregionens uttalelse. Den sendes umiddelbart kommunene 
som grunnlag for egne uttalelser. 

- Møtet tok opp situasjonen for Trøndelagsrådet. Det er bare ett møte i året i selve rådet, 
men Au har hyppigere møter. Det felles regionale planverket har betydning som plattform 
og grunnlag for samarbeidet i landsdelen. Et redusert felles planverk vil svekke handlings-
rommet for Trøndelagsrådets arbeid framover. 

Vedtak: AU vedtar forslag datert 28.11.2011 som Trondheimsregionens uttalelse til regionale plan-
strategier. Uttalelsen sendes fylkeskommunene og oversendes kommunene som grunnlag for 
kommunenes uttalelser. 

 

AU 38/11 FoU-strategi for Trøndelag – fokus på FoU-miljøenes betydning for kommunenes 

samlede virksomhet 

Fra møtet: - Daglig leder redegjorde for drøftinger i rådmannsforum. Et aspekt i forhold til FoU-
strategien er mulighetene i forhold til kommunenes samlede virksomhet. For eksempel po-
tensialet som samarbeid med FoU-miljøene har i forhold til å forbedre og effektivisere ulik 
tjenesteproduksjon i kommunene. Rådmannsforum ga klart positiv tilbakemelding i forhold 
til en ønsker en videreføring. 

- Møtet pekte på muligheter i forhold til eldreomsorg, Trondheim bør ha stort potensial for 
teknologisk effektivisering ut fra stort antall, for de øvrige kommunene har avstand betyd-
ning. Det er en utfordring å få aksept for teknologiske velferdstiltak.  

- Når vi skal igangsette ”forskere ut i kommunene” kan dette også være et fokusområde. 
Også her er det et samspill mellom det offentlige, som Trondheimsregionen kan samordne, 
forskningsmiljøene og relevant næringsliv. 

- Vi kan utfordre kommunelegene/helsesjefer for å konkretisere en slik satsing. Helseklyngen 
må involveres.  

- Det ble pekt på at Innovasjon Norge og Samhandlingsreformen også er finsieringskilder for 
aktuelle prosjekt.  
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Vedtak: Saken følges opp av sekretariatet mot rådmennene og fagenhetene i kommunene, i første 
omgang innenfor helsesktoren. 

 

AU 39/11 Høyhastighetsprosjektet – orientering 

Fra møtet - Daglig leder orienterte om prosjektet. Jens Maseng er engasjert fram til januar 2012. Han 
har gjennomført søk av relevante samferdselspolitiske vedtak på stortings- og fylkesplan, 
samt initiert dialog med deler av Trøndelagsbenken, fagforeninger, relevante kommuner, 
organisasjoner og media. Jernbaneform Trøndelag og NiT er nære samarbeidsparter. Vi har 
også hatt en meget nyttig gjennomgang av status i det nasjonale prosjektet i et halvdags-
møte med prosjektleder Tom Stillesby. Høyhastighetsutferdningen legges fram for samferd-
selsministeren 25. januar 2012. Det vil være nær sammenheng mellom høyhastighetspro-
sjektet og InterCity på Østlandet, som legges fram ultimo februar. Så langt er det en klar 
oppfatning at Trondheimsregionen nå ikke skal låse seg til konkrete trasevalg Trondheim-
Oslo eller hastighetskonsept. Vi holder oss til mandatet om at vi skal være først uansett. 

- Møtet støttet konklusjonen om å holde alle alternativ åpen. Det er riktig å se på IC som 
første etappe for høyhastighet, og det er grunn til å håpe at IC til Hamar blir prioritert høyt, 
da er vi et godt stykke nordover, og begge hovedalternativ er fortsatt åpen.   

- Det bør være en nasjonal utfordring at en prioritering av IC-triangelet på Østlandet vil gi økt 
vekstkraft i hovedstadsområdet, på bekostning av øvrige storbyområder. 

- Det er ønskelig med en gjennomgang av saken i Trondheimsregionens møte 09.12.2011. Er-
ling Lenvik legger fram saken sammen med Jens Maseng. 

Vedtak: Saken tas til orientering, følges opp i Trondheimsregionens møte 09.12.2011. 

 

AU 40/11 Realisering av fv 704 Sandmoen-Tulluan i fylkesvegplan 2014-19. 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at SVV har gjort en kostnadsvurdering for fv 704 som gir utbyg-
gingskostnader som avviker betydelig i forhold til tidligere kalkyle, som var 275 mill kr. Nå 
anslås kostnad til 650-750 mill kr. Prosjektet er inne i fylkesvegplanen med tidligere kost-
nadsramme og forutsatt 75% bomfinansiering. Klæbu opplyser at STFK signaliserer at økt 
bevilgning i fylkesvegplanen er urealistisk. Ny fv 704 har avgjørende betydning for attrakti-
viteten av de store næringsarealene på Tulluan som er prioritert i IKAP. Dette må også sees 
i sammenheng med at arealplanvedtak i Malvik vanskeliggjør forutsatt størrelse på arealet 
på Sveberg og at et regionalt næringsareal på Løvås er uaktuelt pga grunnforhold. Klæbu 
kommune ved ordfører har bedt om at AU drøfter mulige former for påvirkning fra Trond-
heimsregionen i forhold til å realisere ny fv 704 i fylkesplanperioden 2014-19. Det er avklart 
at Miljøpakken er åpen for teknisk samarbeid om bom på Torgård med Miljøpakken. 

- I møtet ble det ble pekt på at bom på Sveberg forutsetter bom også på Bratsbergvegen for 
å unngå lekkasje. En slik bom, som ikke er på strekningen som skal utbygges, kan neppe 
realiseres uten at den ligger inne i en bypakke. 

- AU understreket at det er avgjørende for Trondheimsregionen at det etableres god vegad-
komst til de store næringsarealene på Tulluan, og at Trondheimsregionen bidrar i påvirk-
ning for å realisere en utbygging, jfr. samferdselspolitisk fundament. En investering i ad-
komst til Tulluan er en investering i forhold til å redusere omdisponering av dyrka mark i re-
gionen. 

Vedtak: I henhold til samferdselspolitisk fundament, og for å utløse gode næringsarealer i regionen, 
skal Trondheimsregionen bidra med påviskning i forhold til at forbedring av fv 704 kan reali-
seres i fylkesplanperioden 2014-19. 

 

AU 41/11 Møteplan 2012 

Vedtak: Utkast møteplan datert 03.11.2011 vedtas med følgende justering: Møter juni 2012: AU flyt-
tes til mandag 4. juni, Trondheimsregionen-regionrådet flyttes til 12.juni  
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AU 42/11 Orienteringer 

Fra møtet: - Presentasjonsbrosjyre for Trondheimsregionen: 
Utdelt i møtet, sendes nå til kommunene.  

- Utfordringer for beredskap i kommunene som følge av klimaendringene:  
Daglig leder skal ha møte med beredskapsenheten i Trondheim kommune om saken. 

- IKAP-stilling: 
Bare fem søkere, det må gjøres videre søk. 

- Ulykkesforebyggende arbeid og trafikksikkerhet: 
Tema som rådmannsforum vil følge opp. 

- Fondsavsetninger i Trondheimsregionen: 
Etablerte fondsavsetninger gir god handlekraft framover og er en buffer for eventuelle 
uforutsette hendelser. 

- Silisiumsproduksjonen i Orkdal:  
Daglig leder orienterte om kontakt med ordfører i Orkdal. Saken avventes. 

- Forslag om evaluering av arbeidet i Trondheimsregionen:  
Daglig leder vektla at en oppdatering/evaluering av næringsplanen med NAT/NiT som gjen-
nomfører vil være viktig for å holde trykk og engasjement oppe i næringsplanarbeidet.  

- For øvrig bør vi se an resultatene i kommunikasjonsprosjektet i forhold til generell evalue-
ring. Mulige knagger for dette er både oppfølgingssaken om Trondheimsregionens virk-
somhet i de nye kommunestyrene (fastsatt i vedtektene) og det felles møtet for alle kom-
munestyre/bystyremedlemmer i 2. halvår 2012. 

 

AU 43/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.12.2011  

Fra møtet: - Melhus kommune står for tur, og som møtested foreslås aulaen på videregående skole.  
- Ola Borten Moe har meldt at han ikke kan komme. 
- Forslag til kommunikasjonsplatform og handlingsplan. Jfr. sak AU 35/11. 
- Presentasjon, samferdselspolitisk fundament, sammen med kort presentasjon av formi-

dabel vekst i kollektivtrafikken – ingen utredning, bare rask faktainformasjon. 
- Handlingsplan næringsplanen, skal være med i alle møtene  
- E6 gjennom Melhus: Har drøftet med Melhus kommune, det er ønskelig at SVV presenterer 

planen og at Melhus kommune orienterer om folkemøter 
- Trondheimsvegen videre nordover til Oppland grense, det tas kontakt med prosjektleder. 
- Strategiplan mot MC-kriminalitet. Rita Ottervik orienterer om politisk oppfølging, bered-

skapsenheten i Trondheim kommune og politiet er aktuell til å bidra. Saken oversendes 
kommunene for behandling/tilslutning. 

- Lyntog, jfr. sak AU39/11 
- Ev presentasjon av 704. Klæbu kommune kan orientere. 

 

AU 44/11 Eventuelt 

Fra møtet:  - Det var ikke saker til eventuelt. 
 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 18.01.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1746-2 Dato: 29. januar.2012  
 

Sted: Fylkeshuset, Fylkestingssalen 

Tidsrom: Onsdag 18.01.2012 kl 1300-1530 

Til stede: Elin Rognes Solbu, Kjell Fosse, Knut Dukane, Erlend Myking, Kjell Fosse, Vigdis Bolås, Dag Otto 
Skar (Fylkesmannen) under sak 1-3, Per Ketil Riisem (TK) under sak 1-3, Børge Beisvåg, Jon 
Hoem, Sigmund Knutsen. 

Forfall Odd Inge Mjøen, Kristian Rolstad, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Olaf Løberg, Ove Snuruås,  
Børge Beisvåg, Jon Hoem, Sigmund Knutsen. 

 

Ny rådmann i Rissa kommune fra 01.01.2012 Vigdis Bolås ble ønsket velkommen. 

Innkallingen:  ingen merknader 

Orienteringsvedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat næringsrådet 16.11.2011 

RF 01/12 Referat fra møtet 08.11.2011 

Vedtak: Referatet godkjennes.  

RF 02/12 Kvikkleireraset på Byneset – kommunale erfaringer 

Fra møtet: - Elin Rognes Solbu og Per Ketil Riisem orienterte om beredskapsarbeidet under raset på By-
neset i nyttårshelga. Kommunens kriseledelse kom sammen allerede 1. nyttårsdag og be-
redskapen fungerte som ønsket. Det var løpende statusmøter og flere møter med pårøren-
de, ett åpent møte for alle interesserte. Det er mange forhold som skal avklares, skoleskyss, 
barnehager, beredskap på sykehjem etc. Mediahåndtering er også viktig, ordføreren var 
synlig i media. Det har kommet gode tilbakemeldinger fra berørte husstander. samarbeidet 
godt med politi, sivilfforsvar og NVE.  NVE hadde en sentral koordinerende rolle. Kommuni-
kasjon med Fylkesmannen gjennom SIM-systemet. TK’s hjemmeside gir mer informasjon. 

- Dag Otto Skar understreket viktigheten av at kommunene tar i bruk SIM-systemet. Erfa-
ringer fra 22. juli-arbeidet og Byneset-raset viser at loggføring og rapportdeling gjennom 
SIM gir Fylkesmannen oppdatert informasjon. Trondheim kommune løste oppgavene me-
get godt. Sentrale aktører i en slik situasjon er bl a NVE, NGI, NGU, politiet, sivilforsvaret, 
kommunen, forsikringsbransjen. Ved strømbrudd er en avhengig av nødstrømsordninger 
som er etablert på forhånd, f eks satellitt-telefoner. 
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 03/12 Interkommunalt samarbeid om samfunnsikkerhet/beredskap 

Fra møtet: - Per Ketil Riisem innledet om lover og forskrifter for kommunenes beredskapsoppgaver og 
utfordringer/mulighetsrom knyttet til beredskapsarbeidet. Sektorlover pålegger kommune-
ne en rekke krav til beredskapsforberedelser. Samhandlingsreformen omfatter også emnet 
”samordnet beredskap”. Sivilbeskyttelesloven kap 5 og forskriften gir kommunene en gene-
rell beredsskapsplikt som komplementerer sektorlovene. Også Politiets beskyttelsessystem 
(PBS) har forventninger til kommunenes forebygging, beredsskaps- og krisearbeid. Trond-
heim kommune planlegger ett møte per kvartal for alle beredsskapaktører i kommunen. 
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Målet er helhetlig og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet. Beredskapsforskriften §5 
sier at det bør etableres samarbeid mellom kommunene der dette er hensiktsmessig. Risi-
ko- og sårbarhetsanalyser (ROS) vil være viktig i kommunene framover, basert på fylkes-
mannens ROS-analyse (ny kommer i 2012) og andre aktørers informasjon. ROS-analysen 
kan vurderes som kommunedelplan under kommuneplanen med 4-årig rullering, og med 
beredskapsplan som handlingsdel med årlig rullering. De små kommunene prioriterer i dag 
ofte kriseledelse framfor ROS-analyser. ROS dreier seg både om å unngå risiko der det er 
mulig og å ha beredskap der en ikke kan unngå risiko. 

- I drøftingen ble det pekt på at vi tror vi har helhetlig ROS, men når det kommer til stykket er 
det mangelfullt, det er behov for kommunene å avklare egen status og arbeidsoppgaver 
nærmere. Stjørdal pekte på flyplassen som et eksempel på bilateralt anliggende for Trond-
heim og Stjørdal. I Rissa har ny politisk og administrativ ledelse satt dette høyt på agenda-
en. Kommunene pekte på at samarbeid vil være nyttig. Fylkesmannen påpekte kommunens 
eget ansvar, fylkesmannen er tilsynsorgan. 

- Fordi mange kommuner var fraværende, ble det foreslått å utsette nedsetting av et utvalg.. 
Trondheimsregionen tar initiativ til å samle alle beredskapsansvarlige i kommunene. 

Forslag til vedtak: 

Det nedsettes et utvalg som vurderer saken videre og gir anbefalinger tilbake til rådmannsfo-

rum. Følgende kommuner deltar i utvalget… 

Vedtak: Trondheimsregionen innkaller beredskapsansvarlige i kommunene til et orienteringsmøte. 
Hver kommune avklarer status og framdrift for eget arbeid første halvår. Dette vil danne 
grunnlag for at Trondheimsregionen forbereder ny drøfting i rådmannsforum til høsten. 

 

RF 04/12 Personressurser i Trondheimsregionen, utlysing av eksisterende/nye stillinger 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte. Etter to utlysninger er IKAP-prosjektleder ikke besatt. Næringsrådet 
drøfter utvidet ressurs til arbeidet med oppfølging av næringsplanen. Det bør drøftes om 
stillingene skal utlyses internt i form av tidsbegrensede engasjement/permisjoner. Dette vil 
gi grunnlag for kompetanseheving av kommunens egne medarbeidere som i neste omgang 
kommer kommunene til gode. 

-  Flere ga tilslutning til forslaget. Det behøver ikke å være 100%-stillinger. Det ble presisert 
en slik ordning forutsetter at de som tilsettes reelt blir frigjort fra andre oppgaver.  

-  Daglig leder sender ut et forslag som alle medlemmer i RF kan gi tilbakemelding på. Der-
som det ikke er motforestillinger gjøres det slik. 

Vedtak: Daglig leder lager et forslag til utlysning som alle kommunene kan vurdere, før evt intern ut-
lysning. Eventuelt kan intern utlysing samordnes med ordinær stillingsannonse. 

   

RF 05/12 MC-kriminalitet - statusoppdatering 

Fra møtet: - Midtre Gauldal og Stjørdal og Leksvik legger fram Trondheims saksframstilling til behandling 
i kommunestyrene. Rissa undersøker status i saken. 

Vedtak: Saken tatt til orientering. 

 

RF 06/12 IT-samarbeid  

Fra møtet:  - I Værnesregionen og Fosenregionen samarbeides det godt allerede. Fosen IKT leverer gode 
tjenester. I tillegg er flere med i Det digitale Trøndelag (DDT). Notat fra KS redegjør for en 
del utfordringer bl a når det gjelder ulike dataprogrammer som ikke kan kommunisere. En 
del felleskomponenter bør det være i leverandørenes programmer. De store byene samar-
beider også (K10), og mener det er behov for en nasjonalt koordinert satsing på dette. Vik-
tig å presisere behovet, før en evt etablerer ytterligere samarbeidsløsninger. De små kom-
munene har nok med driftsoppgavene, de store må være lokomotiver. Ønskelig å utveksle 
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kompetanse. DDT kan gi løsninger for kommunikasjon med innbyggerne, jfr jubileumsfilm 
som nå er utarbeidet (www.detdigitaletrondelag.no) .  PDA-er i i bruk i hjemmetjenesten, e-
handel med mer.  

- Det må avklares hva KS og staten gjør, og behovet må presiseres før en tar dette opp i 
Trondheimsregionen.   

- Det ble orientert om at kommunene rundt Trondheim skal ha et møte i nær framtid om sa-
ken. Da flere kommuner ikke var til stede vil en avvente det som skjer i KS. Kommer tilbake i 
rådmannsforum når saken er ytterligere belyst.  

Vedtak:  Saken tas til etterretning. Rådmannsforum vil å avvente eventuell konkretisering av denne 
saken. Den kan tas opp på nytt når det er avklart nærmere hva som følges opp av KS og and-
re nasjonale føringer. Da kan også Værnesregionen og Fosenregionen redegjøre for sin sta-
tus. Eventuell videreføring må samordnes med andre aktører og konkretiseres ut fra at det er 
svært mange problemstillinger. 

 

RF07/12 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.02.2012  

Sak: Aktuelle saker ut over de som er lagt fram i dette møtet: 
- Daglig leder Europakontoret kan delta.   
- Forslag kommunikasjonsplattform og handlingsplan. Ordførermøte 19.01. drøfter dette, 

sannsynlig at Røe utarbeider kommunikasjonsplattform og handlingsplan for framlegging i 
Trondheimsregionen 17.02..  

- Orientering om høyhastighetsprosjektet. Tom Stillesby kan delta. Hvitebok høyhastighet fra 
Trondheimsregionen er under arbeid.  

- Logistikknutepunkt. Etter møte i prosjektet fredag 20.01. vil daglig leder vurdere om dette 
bør følges opp i regionrådsmøtet. 

- Miljø- og transportpakken kan informere om fase 2. 
- NSB persontrafikk ønsker å orientere om togdriften med sikte på samordning med AtB. 
- Møtenes form – skal drøftes i ordførermøtet 19.01.  

 

RF 08/12 Orienteringer/spørsmål 

- Kort om kommunikasjonsplattform/omdømme – hovedtema i ordførermøtet 19.01. Røe 
kommunikasjon lager film for egen regning med noen av utfordringene som tema.  

- Powerpointpresentasjon av Trondheimsregionen, som kan brukes i folkevalgtopplæring og 
generelt, er nesten ferdig. Daglig leder er invitert i noen kommunestyrer. Brosjyren som er 
laget bør deles ut.  

- Status for kommunestyrenes bedriftsbesøk 2012. Er det ønskelig/mulig å samordne be-
driftsbesøk? Daglig leder sender en henvendelse om dette til kommunene.  

- Møter med ordførere/rådmenn for å forankre Ungt entreprenørskapprosjektet har vært 
vellykket og borger bra for videreføringen av prosjektet. Det skal nå gjennomføres møter 
med rektorene om kurstilbud. 

RF 09/12 Eventuelt 

- Daglig leder viste utkast til powerpointpresentasjon av Trondheimsregionen. Det ble anbe-
falt å lage en kortversjon, en tibilders og en lengre versjon. Konkurransen med andre stor-
byregioner bør fram, likeså det fortrinnet som flyplassen betyr. Korte presentasjoner til po-
litikerne anbefales. 
 

 

   

Knut Dukane     Jon Hoem 
leder rådmannsforum    daglig leder 

http://www.detdigitaletrondelag.no/
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1 Trondheimsregionen, plattformen og merkevarene 

Trondheimsregionen betyr to ting: 
1. Det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen  
2. Regionen som omfattes av dette samarbeidet 

 
I tillegg brukes Trondheimsregionen mer upresist om Trondheim med 
nærliggende kommuner. 
 
Det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen er en av mange aktører 
som søker å påvirke utviklingen i regionen. I dette påvirkningsarbeidet er 
kommunikasjon en viktig støtteaktivitet.  
 
Kommunikasjonsplattformen viser hvordan det interkommunale samarbeidet 
(TR) skal bruke kommunikasjon som støtteaktivitet for å nå sine mål.  
 
Plattformen gir føringer for kommunikasjonen 

 Internt  i TR  

 mellom TR og andre aktører i regionen 

 mellom TR og samfunnet utenfor regionen 
 
Det er en ambisjon at denne plattformen også skal virke inn på 
kommunikasjonen til andre aktører i regionen, særlig næringslivet og FoU, slik 
at de bidrar i samme retning som TR. 
 
Arbeidet med å bygge plattformen har vist at god kommunikasjon internt i TR er 
en forutsetning for å lykkes med kommunikasjonen utover. En betydelig del av 
plattformen er derfor rettet inn mot å styrke oppslutningen om TR blant 
medlemmene. Denne interne merkevarebyggingen må i stor grad, og særlig til å 
begynne med, handle om fordelene ved TR, mens den eksterne 
kommunikasjonen først og fremst må dreie seg om regionens unike fortrinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med TR menes det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen  
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Prioriteringen av ulike typer budskap til henholdsvis interne og eksterne 
målgrupper de to neste årene kan illustreres slik: 
   

2012 Budskap 

Om samarbeidet Om regionen 

 

Målgrupper 
Interne    

Eksterne   

 
 

2013 Budskap 

Om samarbeidet Om regionen 

 

Målgrupper 
Interne    

Eksterne   

 
Kommunikasjonsplattformen gir retning og hovedinnhold til alle 
kommunikasjonstiltak i TR slik at kommunikasjonen samlet sett blir målrettet, 
helhetlig og kostnadseffektiv.  
 
Plattformen er forankret i TRs utviklingsplan for 2012 – 2015 og et eget 
kartleggings- og analysearbeid som Røe Kommunikasjon gjennomførte på 
oppdrag av TR i siste kvartal 2011. 
 
Plattformen er Røe Kommunikasjons beste forslag, og ingen andre hefter for 
RKs vurderinger og anbefalinger.  
 
 
Merkevarene 
At Trondheimsregionen brukes som navn på flere, ulike størrelser, byr på noen 
ulemper for TR. Det kan gjøre budskapene uklare og føre til intern forvirring om 
målet med kommunikasjonstiltakene. Et eksempel: Når det – med rette – sies at 
Trondheimsregionen har et godt omdømme, så stemmer det for regionen. Men 
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det stemmer ikke for det interkommunale samarbeidet med samme navn, 
benevnt TR i denne  kommunikasjonsplattformen. TR har et middels omdømme.  
 
Men fordelene TR får av å dele navnet med andre, er større enn ulempene: 
 
Trondheim er trolig den av de norske storbyene som står sterkest som 
merkevare innenlands. Det er en fordel for TR å «låne» noe av denne styrken 
ved å ha Trondheim i navnet. Navnelånet gir samtidig TR et ansvar for å bygge 
merkevaren Trondheim  i samarbeid med andre Trondheims-aktører, som 
Trondheim kommune, SiT og NiT. For ¨nevne noen av de viktigste. 
 
Trondheimsregionen , Trondheim Region, oppfattes av de fleste eksterne 
målgrupper langt på vei som en del av merkevaren Trondheim. At den norske 
orddelings-praksisen stadig nærmer seg den engelske, vil trolig forsterke denne 
oppfatningen. TR har uansett et ansvar for å bygge merkevaren Trondheim / 
Trondheim  Region, og det må skje i nært samarbeid med andre aktører. 
 
Det interkommunale samarbeidet TR har ikke noe potensial som selvstendig 
merkevare, bortsett fra blant medlemmene og i deler av kommune- Norge. I 
2012 er det mye å vinne på å bygge TR som merkevare blant medlemmene for 
å sikre nødvendig intern oppslutning om samarbeidet.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med TR menes det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen  
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2 Kommunikasjonspolitikk 

TR skal kommunisere 
 
Systematisk 
Forankret i plattformen, planlagt og målsatt  
 
Helhetlig 
Budskapene skal være til å kjenne igjen, uansett hvem i TR som er avsender 
 
Representativt 
Alle i TR skal oppleve at budskapene er deres egne  
 
Aktivt 
I forkant og ofte 
 
Tydelig 
 Enkelt og engasjert  
 
Åpent 
Ærlig, modig og tilgjengelig, også om vanskelige saker 
 
 
 
 
 
 
 
Med TR menes det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen  
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3 Mål 

Overordnet mål 

Kommunikasjonen skal styrke regionens 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. 
  
Kommunikasjonsmål 

1. TR skal bli bedre kjent og mer akseptert blant medlemmene som et sterkt 
samarbeid om å styrke rammebetingelsene for positiv utvikling i hele 
regionen. 
 

2. TR og regionen skal fremstå som ledende på strategisk næringsutvikling 
ut fra regionens store fortrinn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med TR menes det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen  
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4 Utfordringer  

 
1. TR har et middels ambisjonsnivå mht omdømme 
 
2. TR har et middels omdømme, blant annet fordi den er lite kjent, også blant 

folkevalgte i TR 
 

3. TR kan bli usynlig av å fortsette å trå svært forsiktig i kontroversielle saker 
 

4. Folkevalgte i TR har svakt eierskap til TR som viktig strategisk verktøy for 
positiv utvikling i egen kommune 
 

5. Regionrådet og folkevalgte i TR har en positiv vurdering av TRs visjon, men 
bare middels vurdering av TRs evne til å få på plass gode løsninger. Det kan 
etablere et inntrykk av TR som ”velment, men lite effektivt 
samarbeidsprosjekt”  
 

6.  TRs unike identitet, framtidsbilder, suksesser (nærings- og arealplanene), 
agenda og konkrete nytte kommuniseres for svakt, for utydelig og for sjelden 
 

7. Andre regioner som har kommet lenger i utvikling av forpliktende samarbeid, 
fremstår som mer ambisiøse, tydeligere og mer effektive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med TR menes det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen  
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5 Veivalg 

 
1. AU og ordførerne må heve ambisjonsnivået når det gjelder TRs omdømme 

 
2. TR må bygges som merkevare Internt, som et effektivt verktøy for å nå 

lokale mål 
 

3. TR må våge å gå inn i flere kontroversielle saker og ta sjansen på å bli 
omstridt 
 

4. TR må framstå som mer levende og lyttende og invitere og stimulere aktivt til 
at medlemskommunene fremmer saker for TR   
 

5. Det må etableres aktive TR-ambassadører i Regionrådet og blant partnere i 
næringsliv og FoU som framsnakker TR og regionen i kronikker, blogger og 
møter 

 
6. TR må kommunisere tydeligere og oftere visjoner, mål, suksesser og konkret 

nytte 
 

7. TR og hver enkelt kommune i TR må profilere seg på Trondheim som 
attraktiv storby og FoU med teknologispiss 
   

8. TR må i samarbeid med andre aktører profilere regionen som Norges beste 
storbyregion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med TR menes det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen  
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6 Handlingsplan  

Veivalg 1 

AU og ordførerne må heve ambisjonsnivået når det gjelder TRs 
omdømme 
 

1. Sette TRs omdømme på agendaen 
 

2. Måle omdømmet hvert år 

 

Veivalg 2 

TR må bygges som merkevare internt i medlemskommunene, 
som et effektivt verktøy for å nå lokale mål 
 

1. Aktiv formidling av kunnskap om TR blant folkevalgte og ledere i 
kommunene, blant annet i folkevalgstopplæringen   
 

2. Tydeliggjøre for folkevalgte og kommunale ledere TRs rolle som deltaker 
i det nasjonale mesterskapet om hvilken storbyregion som er best på 
næringsutvikling 
   

3. Løpende synliggjøring av direkte nytte av TR 
 

4. Ordførerne, medlemmene av Regionrådet og TR-ambassadørene må 

 rapportere aktivt fra møtene i TR og invitere til dialog om saker både 
før og etter møtene 

 omtale medlemskapet i TR som ressurs for kommunen i mange saker 
og sammenhenger 
 

5. Utnytte aktivt den merkevarebyggende effekten av de øvrige veivalgene 
med tilhørende handlinger   
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Veivalg 3 

TR må våge å gå inn i flere kontroversielle saker og ta sjansen 
på å bli omstridt 
 

1. Identifisere og vurdere saker som både er svært viktige for TRs 
måloppnåelse, og som samtidig er omstridt medlemskommunene imellom 
eller intern i en eller flere kommuner 
 

 Identifiser og ta opp minst en slik sak i året i Regionrådet, en sak som 
TR kan bringe nærmere en løsning uten at TR oppleves som å gå ut 
over sitt mandat. 
 

2. Identifisere, vurdere og ta opp saker som er viktige for TRs måloppnåelse 
der kontroversen går mellom et samlet TR og aktører i omgivelsene; MC-
saken i Leksvik er et godt eksempel på en slik sak 
  

3. Være tydeligere på at vedtatte planer i TR er forpliktende avtaler 
 
  

 

Veivalg 4 

TR må framstå som mer levende og lyttende og invitere og 
stimulere aktivt til at medlemskommunene fremmer saker for TR   
 

1. Kommunestyrene må involveres aktivt i å utvikle saker for TR; flere saker 
må komme fra kommunene, - og ikke bare fra Næringsrådet -  til AU og 
Regionrådet 
 

2. Regionrådet må utvikles til en arena med mer dialog og kommunikasjon 
ved siden av informasjonsformidlingen som dominerer møtene nå. 
 

3. Vurdere å etablere ordførersamlinger som en fast TR-arena, som et 
politisk verksted, ”TRs tenketank” 
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Veivalg 5 

Det må etableres aktive TR-ambassadører i Regionrådet og 
blant partnere i næringsliv og FoU som framsnakker TR og 
regionen i kronikker og blogger og på møter 
 

1. Identifisere og mobilisere ambassadører fra TR og blant partnere som 
kan framsnakke TR og regionen muntlig og skriftlig. 
 

2. Lage kronikk-, blogg og møteplan for ambassadørene som beskriver 

 mål (målgruppe og ønsket effekt) 

 tema/sak 

 avis/kanal/møteplassarena 

 dato for publisering 
3. ambassadør (forfatter, skribent, taler) 

 
Det må publiseres minst én kronikk per måned som omtaler TR og 
regionen positivt.  
 
Ambassadørene må i tillegg bruke egne interne kanaler (nyhetsbrev, 
møter, nettsider) til framsnakking av TR og regionen. 
 

4. Ambassadørene må også kommunisere aktivt med interne målgrupper i 
medlemskommunene for å spre kunnskap og øke oppslutningen om TR 
 

5. TRs nyhetsbrev må informere kontinuerlig om ambassadørenes 
kommunikasjon i kronikker, blogger og møter.   

 

Veivalg 6 

TR må kommunisere tydeligere og oftere visjoner, mål, 
suksesser, agenda og konkrete nytte 
 

1. TR må ha et slagord som kan virke som en tydelig og samlende overskrift 
som setter de mange ulike aktivitetene inn i en attraktiv sammenheng, og 
som svarer på spørsmålet: ”Hva er det egentlig vi driver med?” 
 
Røe Kommunikasjon anbefaler: 
 ”Best på næringsutvikling” 
 
”Best på næringsutvikling” er  
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 enkelt 

 ambisiøst, men realistisk  

 treffer målet med TR 

 tydelig om TRs rolle: ”vi samarbeider om næringsutvikling, ikke om 
tjenesteproduksjon” 

 en påminnelse om det ”Norgesmesterskapet” TR deltar i på vegne av 
hele Trøndelag og deler av nabofylkene: Kappestriden mellom de fire 
storbyregionene om å øke sin andel av landets verdiskaping og bli best 
på å utvikle eksisterende næringsliv og å starte nye bedrifter. 
 

2. Identifisere konkrete historier om enkeltmennesker, grendelag og 
bedrifter som illustrerer og dokumenterer TRs betydning 
 

3. Ta i bruk film i historiefortellingen om TR: filmene publiseres på TRs og 
medlemskommunenes hjemmesider og brukes av TRs talspersoner i 
møter og konferanser  
 

4. Gjenta historien om sine suksesser, som næringsplanen og arealplanen 
 

5. Utvikle et system for åpen, offentlig  pinlig nøyaktig rapportering av TRs 
og regionens måloppnåelse på definerte indikatorer, der nedturene 
kommuniseres like usminket  som oppturene 
 

6. Lage en medieplan for innsalg av saker til ulike redaksjoner som 
beskriver 
 

 mål (målgruppe og ønsket effekt) 

 sak og tema: Hvilket prioritert tema saken skal fremme  

 redaksjon og journalist/redaktør 

 ønsket dato for publisering 
 
 

6. Bruke de åpne regionrådsmøtene som arena for mediekontakt: møtene 
må inngå i medieplanen 
 

7. Tilby redaktørene av medlemskommunenes hjemmesider råd om og 
bistand til å utvikle omtalen av TR 
 

8. Oppgradere TRs egne hjemmesider basert på denne 
kommunikasjonsplattformen 
 

9. Visualisere samarbeidet med enkle foto: Gruppebilde av ordførerne, der 
de framstår som et offensivt og blidspent lag, gjerne i fotballdrakter om 
sommeren og ishockey-drakter om vinteren. 
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10. Tydeliggjøre ambisjonen om å gjøre regionen til det beste stedet å 
etablere nye bedrifter i, blant annet gjennom å styrke relasjonen mellom 
TR og finansieringsmiljøene 

 

Veivalg 7 

TR og hver enkelt kommune i TR må profilere seg på 
Trondheim som attraktiv storby og FoU med teknologispiss 
  

1. Sikre at TR og medlemskommune alltid har med de to 
budskapselementene  
 

 ”Den attraktive storbyen Trondheim” 

 ”Ledende FoU, særlig innen teknologi” 
 
når de omtaler TR. 
  

2. Utvikle budskapsbank for hver enkelt medlemskommune som forteller om 
 

 Kommunens unike kvaliteter 
 
og at disse kvalitetene blir enda mer verdifulle ved at de fins i Norges 
beste storbyregion med 
 

 ”Den attraktive storbyen Trondheim” 
og 

 ”Ledende FoU, særlig innen teknologi” 
 
 

3. Utvikle film- og artikkelbibliotek der fortellingene er laget etter 
budskapsmalen 
 

 Kommunens unike kvaliteter 
 
som blir enda mer verdifulle ved at de fins i Norges beste 
storbyregion med 
 

 ”Den attraktive storbyen Trondheim” 
og 

”Ledende FoU, særlig innen teknologi” 
 
Biblioteket innholder  

 korte filmer som beskriver enkeltmennesker som  
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o bor i kommunen og jobber i en annen kommune i TR 
eller 

o jobber i kommunen og bor i en annen kommune i TR 
eller 

o har etablert en bedrift i kommunen basert på ressurser i TR 
(arbeidskraft/FoU/nærhet til storbyen Trondheim) 

 
Filmfortellingene produseres også som artikler i ulike papir- og 
nettversjoner. 
 
 

Veivalg 8 

TR må i samarbeid med andre aktører profilere regionen som 
Norges beste storbyregion  
 

1. Utvikle felles kampanje: TV-reklame, film, aviser/bilag, nett, sosiale 
medier, bruke etablerte arenaer som kongresser, seminar etc 
   

2. Utvikle intensjonsavtale om prosjektbasert samarbeid om blant annet 
beredskap for mediekontakt når nyhetsbildet gir mulighetsrom for utspill 
 

3. Utvikle felles budskapsbank: hovedbudskap, argumenter, eksempler  
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7 Effektmåling og evaluering 

1 TR skal sette målbare mål for kommunikasjonstiltakene og måle effekten av 
dem. 
 

2 AU skal evaluere og eventuelt revidere kommunikasjonsplattformen og 
handlingsplanen hvert halvår basert på rapportert måloppnåelse. Første 
evaluering: juni 2012. 
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Vedlegg: Slik ble kommunikasjonsplattformen bygd 

 
Bakgrunn 
Røe Kommunikasjon (RK) ble i avtale av 13.10.2011 tildelt oppdraget med å 
utvikle en kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen (TR).  
 
Kommunikasjonsplattformen skal ha et langtidsperspektiv.  
 
Faglige verktøy som er benyttet 
RK har, i tråd med tilbud til og avtale med TR, gjort utstrakt bruk av to 
strategiske verktøy. Disse verktøyene, som presenteres under, er basert på 
anerkjent teori om kommunikasjon og omdømmebygging, og er anvendt av RK i 
en lang rekke strategiske og operative prosesser, blant annet i utvikling av 
planer/strategier, rådgivning, kurs- og kompetanseheving med mer. Verktøyene 
har i slike sammenhenger vist seg å gi treffsikre løsninger på sammensatte 
kommunikasjonsoppgaver.  
 
Verktøy 1: Helhetlig kommunikasjon 
RKs vurdering er at de utfordringene TR står overfor, best kan møtes i et 
helhetlig kommunikasjonsperspektiv, der intern og ekstern kommunikasjon, 
merkevarebygging og omdømmearbeid ses i et helhetlig perspektiv.  
 
Figuren illustrerer hva helhetlig kommunikasjon innebærer. 
 

Kommunikasjonsstrategien skal 
bidra til å systematisere og effektivisere TRs 
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kommunikasjon med de viktigste interessentgruppene, som for eksempel egne 
medarbeidere, brukere, potensielle medarbeidere, myndigheter, media - og med 
samfunnet som helhet, slik at dette i sum bidrar effektivt til at målene nås.  
 
Figuren illustrerer at for å nå sine mål må eieren av kommunikasjonsstrategien 
ta kontroll over både ut- og innstrøms informasjon til og fra alle interessent-
gruppene.  
 
En viktig kvalitet ved verktøyet Helhetlig kommunikasjon er at det så sterkt 
understreker sammenhengen mellom intern og ekstern kommunikasjon.  
 
Dette illustrerer at det blir et suksesskriterium for å lykkes at ikke bare TRs egne 
medarbeidere må mobiliseres som ambassadører, men at også brukere, 
samarbeidspartnere, næringsliv og andre aktører må målbære det ønskede 
omdømmet til TR.  
 
Figuren viser også hvor viktig det blir å håndtere omdømme-innstrøm. Et positivt 
medieoppslag om den åpne og imøtekommende TR kan være det lille ekstra 
som skal til for å gi flere mot og lyst til å mønstre på som uformelle 
ambassadører for TR.  
 
Som en del av det strategiske verktøyet Helhetlig kommunikasjon har RK 
utviklet fokusområder og tiltakspakker for alle grensesnitt i denne figuren:  
 

1. Utstrøm 
a. Budskapsutvikling 

i. Visjoner, verdier og ledelse 
ii. Samfunnsansvar 
iii. Rollen som arbeidsgiver 
iv. Økonomi og finansiell styrke 
v. Leveranser 
vi. Emosjonelt positive aspekt ved TR  

b. Intern kommunikasjon 
i. Mobilisering av medarbeidere, innbyggere og andre 

interessenter 
ii. Implementering av visjoner og verdier (intern 

merkevarebygging) 
iii. Bygging av virksomhetskultur  
iv. Utvikling av ambassadørskap 
v. Optimalisering av interne kanaler og arenaer 

c. Bruker- og ”markeds”-kommunikasjon 
i. Markedsføring 
ii. Atferd i møtet med kunde/bruker: Utvikling av 

servicekvalitet og en-til-en-kommunikasjon 
iii. Mobilisere ambassadører blant eksisterende 

kunder/brukere 
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iv. Kommunikasjon med potensielle kunder/brukere 
d. Samfunnskontakt 

i. Myndigheter 
ii. Media 
iii. Andre meningsdannere  
iv. Organiserte interessentgrupper 
v. Kunnskapsprodusenter 
vi. Andre berørte, herunder de i kundenes/brukernes ”nære 

krets”  
2. Innstrøm 

Overvåke, analysere og vurdere effekten på de ulike 
interessentgruppene av virksomhetens omdømme og innstrøms 
budskap om virksomheten fra  

a. Samfunnet 
b. Brukerne/markedet 
c. Medarbeiderne 

 
Verktøy 2: Visjon – kultur – omdømme  
Det andre strategiske verktøyet håndterer sammenhengen mellom TRs 
ønskede etterlatte inntrykk (Visjon), 
faktiske atferd (Kultur) og 
faktiske etterlatte inntrykk 
(Omdømme). Verktøyet 
bygger på at visjon, kultur 
og omdømme påvirker 
hverandre gjensidig og 
kontinuerlig. Verktøyet er 
illustrert i figuren nedenfor.  
 
Verktøyet er i arbeidet med 
kommunikasjonsstrategien brukt til 
å kartlegge, analysere og deretter 
håndtere sammenhengen mellom:  

- visjon – ønsket omdømme, slik TR vil bli forstått 
- omdømmet – hvordan omverdenen faktisk oppfatter TR og 
- kultur – hvordan TR faktisk opptrer og kommuniserer. 

 
Figuren illustrerer at et godt omdømme, som styrker tiltrekningskraften til TR, 
står i et gjensidig avhengighetsforhold til både de uttalte visjoner og det TR 
faktisk gjør og er: Kulturen. 
 
Anvendelse av modellen:  
For å bygge omdømme er det ikke nok å ”bare” kommunisere hva TR ønsker å 
være (den røde sirkelen) og hva man lykkes med (feltene 6 og 7). Man må også 
identifisere hvor det er gap (manglende overlapp) mellom hhv Visjon, Kultur og 
(faktisk) Omdømme, noe som er gjort i forbindelse med denne strategien.  
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For eksempel: Utfordringene kan vise seg å være knyttet til at TR ikke 
presterer i tråd med det man ønsker, noe som er potensielt 
omdømmesvekkende. Det tilsvarer feltene 3 og 5 i figuren. Da vil det være 
nødvendig med kulturbyggende tiltak, dvs å endre/forbedre ”leveransen”, slik at 
Kultur som tidligere lå i felt 3 eller 5, flyttes til felt 6. Det vil gi grunnlag for 
omdømmebyggende kommunikasjon fra felt 6. Man kan selvsagt også bygge 
omdømmet gjennom å fortelle at man går i gang med forbedringsarbeid. Når 
omgivelsene oppfatter denne ambisjonen hos ledelsen, vil det være et eksempel 
på kommunikasjon i felt 4, noe som også vil kunne forsterke det interne 
forbedringsarbeidet (kulturutviklingen).  
 
Hvor høyt (eller lavt) man skårer på visjonsundersøkelsen, vil være avgjørende 
for å kunne tolke de to andre undersøkelsene. Hvis man skårer lavt på 
visjonsundersøkelsen vil dette indikere at ledelsen ikke legger så stor vekt på 
hvordan virksomheten blir oppfattet: ”Der er ikke avgjørende for oss at 
omgivelsene har et godt inntrykk av oss”. Høy skår, derimot signaliserer det 
motsatte: ”Vi ser på et godt omdømme som avgjørende for at vi skal greie å nå 
de mål vi har satt oss.”  
 
På grunnlag av resultatet av visjonsundersøkelsen vurderes så i hvor stor grad 
kulturen og det faktiske omdømmet korresponderer med visjonen (det ønskede 
omdømmet).  
 
Verktøyet gir i alt 7 fokusområder som er kort beskrevet i modellen. Innenfor 
hvert av disse fokusområdene vil det erfaringsmessig ligge en rekke større og 
mindre utfordringer. 
 
I arbeidet med å utvikle kommunikasjonsstrategien, har RK ved hjelp av denne 
modellen kartlagt sirklenes innbyrdes plassering. Deretter er det gjennomført to 
analyser for hvert av de 7 fokusområdene: 

o Gap-analyse  

o SWOT-analyse  

Prosess og forankring 
RK har gjennomført en egen kartlegging og analyse av TRs visjon, kultur og 
omdømme i en prosess høsten/vinteren 2011. For å styrke grunnlaget for 
strategivalgene, er det underveis gjennomført møter med TRs administrative 
ledelse samt ulike utvalg som rådmannsforum, regionrådet og arbeidsutvalget. 
 
På grunnlag av kartlegging, analyser og innspill i prosessen har RK utviklet 
kommunikasjonsstrategien og den tilhørende handlingsplanen.  
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