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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 07.02.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1744-2 Dato 08. februar 2012  
 

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 og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til 
saksdokumentene fra dette møtet i arbeidsutvalget, klikk her.  

 

 Ingen merknader til innkallingen. 

 

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

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 

Fra møtet: - AU sluttet seg til daglig leders vurderinger i forhold til innhold og utfordringer som Trond-
heimsregionen som organisasjon står overfor. Dette innebærer nye arbeidsformer for både 
daglig leder og AU. Det ble uttrykt at det er feil ressursbruk å fronte uenighet uten at en 
samtidig har et siktemål om å nå fram til former for løsning gjennom prosessen. 

- Vi sender ut hele heftet fra Røe kommunikasjon, med innstilling til vedtak som foreslått. 
- Slagord er ikke det viktigste. 
- Daglig leder ønsker å prioritere konkrete handlingstiltak innenfor kortere tidsperioder.  
- AU ønsker at videreføring av handlingsdelen og nye utfordringer/roller blir tema i nytt ord-

førermøte på Bårdshaug 09. mai i tidsrommet 1300-1900. 

AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet: 
Trondheimsregionen vedtar kap 1-5 i Røe kommunikasjons forslag (vedlegg 4) som kommu-
nikasjonsplattform for Trondheimsregionen 2012-2013. 

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

 

AU 03/12 Høyhastighetsprosjektet – hvitebok, videre oppfølging 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om pågående kvalitetssikring av materialet. Det kan bli krevende å 
få produsert hviteboka til 17.02, men det er fortsatt et mål.  

- AU ønsker at dette påvirkningsarbeidet prioriteres. 
- Tom Stillesby inviteres i møtet 17.02,og vinkle saken i forhold til Oslo-Trondheim.  Gjerne 

en konkret gjennomgang av de alternative traseene Oslo-Trondheim inklusive stasjonsløs-
ning i Trondheim og videreføring til Stjørdal. 

Vedtak: Hvitebok (Argument- og faktasamling) klargjøres som trykksak slik at den kan legges fram i 
Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.02.2012. 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/moter-2012/253-mote-i-arbeidsutvalget-07-februar-2012
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 Hviteboka brukes aktivt i Trondheimsregionens videre påvirkningsarbeid for å få Trondheim-
Oslo som første høyhastighetsstrekning. 

 

AU 04/12 NSB – utfordringer i Trondheimsregionen 

Fra møtet: - Daglig leder påpekte at det er viktig å få fram forskjellen mellom NSB og JBV i en slik sak.  
- AU ønsker at NSB utfordres som skissert i saksfremlegget. 
- Daglig leder/leder klargjør et åpningsinnlegg med utgangspunktet for Trondheimsregionen. 

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

 

AU 05/123 Logistikknutepunkt 

Fra møtet - AU prioriterer å avvente oppfølging av saken inntil KS1-utredning foreligger. 
- Et faktaark som angir videre prosess for KVU/KS1 som saksvedlegg til innkallingen 17.02. 

Vedtak: Saken avventes til KS1-konsulentenes rapport foreligger. 
 

AU 06/11 Orienteringer 

Fra møtet: Regnskap 2011 
Forbruket i 2011 var på vel 4,5 mill, knapt 3,5 under budsjett. Det er brukt nært 2 mill til 
næringsutvikling, ca 1 mill til areal/statistikk og ca 1 mill til profilering. Vel 0,5 mill er brukt 
til sekretariat/ledelse. Det meste av underforbruket er på næringsbudsjettet. Ubenyttede 
midler er overført til næringsfond 2012, vi har en god reserve i fond for videre satsing. 

Stillinger 
Vi tar sikte på snarlig utlysing av stillinger som internasjonal prosjektkoordinator. Det er tatt 
opp i rådmannsforum at IKAP-prosjektleder og personressurs til næringsplanen også kan ut-
lyses internt. Det arbeides parallelt med flere løsninger for økt personressurs for prosjekt-
gjennomføring i næringsplanen, også rammeavtaler for bruk av personell i FoU-miljøene.   

Utfordringer for beredskap/samfunnssikkerhet i kommunene som følge av klimaendringene:  
Saken er drøftet i rådmannsforum. Beredskapsrådgiver i Trondheim kommune har enga-
sjert seg konstruktivt i saken. Det vil bli innkalt til en egen samling av beredskapsansvarlige i 
kommunene. Agenda er å utvikle interkommunal samordning. 

Kronikkplan 
Vi ser på mulighet for kronikker for både høyhastighet og for nytt omdømmebarometer, se 
under. Også ungt entreprenørskap ble pekt på som aktuelt kronikktema. 

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 å ivareta samordning. 

Presentasjonspowerpoint: 
Presentasjonen som vi gikk gjennom i ordførermøtet er ferdigstilt og blir oversendt til 
kommunene. 
 

AU 07/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.02.2012  

Fra møtet: Midtre Gauldal kommune står for tur, og som møtested foreslås det nye kulturhuset. AU tok 
opp at det beste er å unngå auditorier uten bord. Det blir kinoen før lunsj, så går vi i kultursa-
len etter lunsj.  Saker vi har fastsatt i henhold til AU 02-06/12: 
- Kommunikasjonsplattform og handlingsplan: Røe kommunikasjon deltar. 
- Høyhastighetsprosjektet: Vi inviterer prosjektleder Tom Stillesby. 
- NSB – utfordringer i Trondheimsregionen som beskrevet foran 
- Logistikknutepunkt avventes til KS1-uttredning foreligger. 
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Ut over dette: 
- Miljøpakken, fase 2: Utredningen blir offentlig 20.02. Da er det ikke grunn til å sette opp sa-

ken. Vi utarbeider en prosessoversikt som legges ved som legges med som orienteringsved-
legg i innkallingen. 

- Politiske innspill til handlingsplan SNP: I årshjul for handlingsplan i næringsplanen er det 
lagt opp til involvering/engasjement i forhold 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. AU utfordrer leder i næringsrådet 
Berit Rian i forhold til en introduksjon av dette, og at dette kan erstatte den fastsatte orien-
teringen om handlingsplanen i dette møtet. 

- Nytt omdømmebarometer: Ordkrafts undersøkelse av omdømme innbyrdes mellom stor-
byregionene foreligger og er enda mer positiv enn sist i forhold til Trondheimsregionen. Det 
arbeides med et mediaopplegg angående dette primo februar. Det gis en kort presentasjon 
i møtet 17.02.   

- Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Vi ønsker å vinkle et innlegg fra 
leder i Europakontoret på hva Europakontoret kan bidra med i forhold til Trondheimsregio-
nens engasjement og virksomhet. Gjerne med 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! At alle fronter at vi er en del av Trondheimsregionen er tydelig-
gjort i kommunikasjonsplattformen. En ordfører utfordres til å ha en ”appell” i forhold til 
dette på møtet. Malvik får utfordringen – og det kan samordnes med at Trondheimsregio-
nen-regionrådet får se filmen som Røe 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? AU vektla at dette bør 
være et viktig tema i forslått ny ordførersamling. Derfor ikke aktuelt å ta det med i dette 
møtet. 

 

AU 08/11 Eventuelt 

Oppfølging kampflybase Ørland 
Det ble tatt opp om Trondheimsregionen kan bidra i sluttfasen av denne saken. Trond-
heimsregionens kompetansemiljø og at Trondheimsregionen er attraktiv for bosetting og 
sysselsetting er eventuelt innfallsvinkelen. NTNU og SINTEF har deltatt og gitt innspill i pro-
sessen. Daglig leder vurderer ut fra deres uttalelser om det er hensiktsmessig med en opp-
følging også fra Trondheimsregionen. 

Ordførermøte 20.03.12 angående Miljøpakken må flyttes.  
AU fastsatte møtet til  
Torsdag 22.03.12 kl 0900-1130, Rådhuset i Trondheim, Formannskapssalen. 

Ordførermøte, oppfølging av kommunikasjonsplattform 
AU ønsker et møte for å følge opp kommunikasjonsplattformen i forhold til handlingsdel og 
nye utfordringer som dette gir for organisasjonen. Herunder også hvordan vi kan initiere 
saker fra kommunestyrene. Møtet ble fastlagt til: 
Onsdag 09.05 innenfor tidsramme kl 1300-1900 

Utsending samferdselspolitisk fundament 
Ordlyd og adresseliste ble gjennomgått. Leder Erling Lenvik er avsender. 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder  


