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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 16.04.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1744-3 Dato: 12. april 2012  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 1200-1400. 

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

 

Orienteringsvedlegg:  

 Vedlegg 1: Referat næringsrådet 28.03.2012 (Foreløpig) 

 

AU 09/12 Referat/protokoll AU-møte 07.02.2012 og Rådmannsforum 20.03.2012. 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 07.02.2012 

Vedlegg 3: Referat/protokoll Rådmannsforum 20.03.2012 

Forslag til vedtak:  

Referat/protokoll Arbeidsutvalget 07.02.2012 godkjennes. 

Referat/protokoll Rådmannsforum 20.03.2012 tas til etterretning. 

 

AU 10/12 Forskningssenter for økt utvinning av olje/gass (IOR-senter) i Trondheimsregionen? 

Sak: Det foreslås i Petroelumsmeldingen å etablere to nasjonale forskningssentre innen olje/gass, det 

ene knyttet til økt utvinning. Næringsrådet har i møte 28.03.2012 tatt opp at det må jobbes vide-

re med påvirkningsarbeid for å få et slikt forskningssenter lokalisert i regionen.  

- Det har vært avholdt møte i regi av NiT for å se på muligheten for å få et slikt senter lokali-

sert her i regionen. Bergen og Stavanger posisjonerer seg. 

- Statoil bygger eget IOR-senter på Rotvoll. 

- En etablering vil på sikt kunne ha positive ringvirkninger for regional leverandørindustri. 

- Arbeidet bør sikres nok ressurser til at en får gjort en god jobb med å synliggjøre hvorfor 

dette senteret bør ligge i Trondheim. Her er nærhet til FoU miljøene vårt fremste fortrinn. 

- Allianser bør bygges med Nord-vest landet og mot hovedstaden? 

- NTNU og SINTEF ønsker en rolle i et slikt senter uavhengig av hvor det blir lokalisert, så de 

er forsiktige med å mene mye om lokalisering. Mye av NTNU/SINTEFS aktivitet vil nok ut-

føres på campus i Trondheim.   

- Næringsrådet hadde samlet syn på at Trondheim er eneste aktuelle lokaliseringsalternativ i 

regionen som kan ha mulighter for å nå fram. Det er avgjørende at hele regionen står samlet.  

- Næringsrådet ber i sitt vedtak om at saken følges opp videre i neste regionrådsmøte i Trond-

heimsregionen. Leder i Næringsrådet bes gå i dialog med MOLGA for å få avklart hvordan 

det skal jobbes videre med påvirkningsarbeid og hvem som bør involveres.  

 Jeg ønsker AUs vurdering, regner med å ha tilbakemelding fra leder i næringsrådet i henhold til 

næringsråds vedtak før AU-møtet. 

Forslag til vedtak: 

Saken følges opp i henhold til vedtak i næringsrådet 

 

AU 11/12 Regional forvaltning av statens finansformue 

Sak: Berit Rian orienterte i næringsrådets møte 28.03.2012 om påvirkningsarbeidet for å få flyttet de-

ler av forvaltningen av statens finansformue til Trondheim. NiT har tatt på seg ansvaret for å ta 

prosjektet videre, spesielt med tanke på forvaltning av en økende oljeformue i kompetente mil-
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jøer også utenfor Oslo. PwC har på opdrag fra SMN utredet potensiale og arbeidsform. Etter en 

rekke informasjons- og forankringsrunder, hvor prosjektet er godt mottatt, er en nå kommet i en 

fase hvor næringspolitikk og etter hvert implementering står sentralt. 

- Hovedargumentet er å få staten til å investere i ikke børsnoterte aksjer, som har bedre av-

kastning enn de børsnoterte. 

- Kapitalmiljøet i Trondheimsregionen har vist at de har hatt stor suksess med denne typen in-

vesteringer. Tilsvarende har investormiljøene i Bergen og Stavanger. 

- Dette er langsiktig arbeid, som krever at en bygger allianser med de andre miljøene utenfor 

Oslo. 

- Næringsrådet ønsker i sitt vedtak at regionrådet orienteres om arbeidet. 

 Jeg ønsker AUs vurdering i forhold til å følge opp saken i Trondheimsregionen-regionrådet. 

Forslag til vedtak: 

Saken følges opp i henhold til vedtak i næringsrådet 

 

AU 12/12 KVU E6 Oppland grense-Jaktøyen 

Sak: Vegvesenet har oversendt KVU for E6 Oppland grense-Jaktøya til offentlig ettersyn, med hø-

ringsfrist 30.04.2012. Trondheimsregionen har samarbeidet med STFK om høringsuttalelsen og 

hatt kontakt med planleggere i de berørte kommunene. I konklusjoner er STFK og Trondheims-

regionens uttalelser i hovedsak sammenfallende. Det har heller ikke kommet avvikende merk-

nader til Trondheimsregionens forslag fra de berørte kommunene.  

 AU vedtok tilsvarende uttalelse for Trondheim-Steinkjer. I forhold til høringsfristen rekker vi 

denne gangen å ev legge saken fram i Trondheimsregionen-regionrådet, AU kan alternativt vur-

dere dette, jfr sak AU 18/12. 

Vedlegg 4: Utkast uttalelse KVU E6 Oppland grense-Jaktøyen. 

Forslag til vedtak: 

AU vedtar vedlagt utkast tikl Uttalelse KVU E6 Oppland grense-Jaktøyen.som uttalelse fra 

Trondheimsregionen. 

.  

AU 13/12 Kronikkforslag 

Sak: Trondheimsregionen har en ambisjon om ha regelmessige kronikker i Adresseavisen. I egen 

sending til AU er vedlagt to kronikkutkast, ett som allerede er antatt i uke 17-18 og ett utkast 

som jeg ønsker at vi vurderer i møtet. 

Forslag til vedtak:   

Saken legges fram uten forslag til vedtak 

 

AU 14/12 Høyhastighetstog - oppfølging 

Sak: Sekretariatet har sendt ut argumentsamlingen til eksterne parter og beslutningstakere. Den er 

godt mottatt ut fra de tilbakemeldingene vi har fått, men det er vanskelig å fronte en så langsik-

tig sak, særlig når kortsiktige jernbanesaker nå har stor fokus i Trøndelag. Likevel mener jeg det 

er riktig og viktig at Trondheimsregionen målbærer denne saken videre, spesielt i forhold til å 

påvirke til å endre gjeldende formuleringer i NTP om at den støtte høyhastighetsutredningens 

anbefaling om å prioritere strekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger.  

 Ett forhold som vi bør kunne presentere enda tydeligere enn det vi har tatt inn i argumentsam-

lingen er at høyhastighetsutredningen bare vektlegger markedsgrunnlaget i sin anbefaling, altså 

inntektene etter at alle investeringene er avskrevet, som de ble gjort for Flytoget. Men det kan 

da ikke være slik at det er uten betydning for nasjonen hvor store investeringer som må avskri-

ves. Oslo-Trondheim er billigst å bygge ut, og kommer desidert best ut i nytte/krone, markeds-

grunnlaget er jo nært opp til Kristiansand-Stavanger. (Østerdalen er desidert best i nytte/krone, 

Gudbrandsdalen likt med Stavanger). Dette sammen med at miljøgevinst oppnås først for Oslo-

Trondheim er argumenter vi kan kjøre fram i en ny offensiv mot aktuelle beslutningstakere i 
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NTP, da med klart uttalt hensikt å endre formuleringen i NTP til fordel for Oslo-Trondheim. Jeg 

ber AU om synspunkter på et slikt opplegg og ev framdrift for dette. Det vil kreve både tydelige 

talspersoner og å søke aktuelle allianseparter. 

Forslag til vedtak: 

Prosjektet videreføres med sikte på å oppnå endring i NTPs formulering om prioritert strekning. 

  

AU 15/12 Årsmelding Trondheimsregionen 2011 

Sak: Brødekst for årsmelding 2011 er vedlagt. Ber om tilslutning til denne, slik at den distribueres i 

Trondheimsregionen 27.04.2012. 

 Jeg mener at aktiviteten i Trondheimsregionen i 2011 har vært tilfredsstillende og at vi har initi-

ert viktige utviklingssaker. Det er en økende tilslutning i forhold til at dette er et viktig samar-

beid for kommunene og Midt-Norge. Samtidig har vi jo også i kommunikasjonsprosjektet av-

dekket at det er motkrefter og at vi ikke når godt nok fram med informasjon til egne politikere.  

 Det framgår at det i regnskapsavslutningen for 2011 ble fondsoverført til sammen ca 4 mill kr til 

2012. Hovedårsaken er at betydelige kostnader knyttet til næringsplanen kommer først i 2012, 

men også at vi ikke klarer å administrere en høyere prosjektaktivitet innenfor næringsutvikling 

med dagens bemanning. Daglig leder har tatt opp dette i næringsrådet og vil følge opp vide 

 Årmeldingen ordnes med illustrasjoner/layout etter behandlingen i AU. 

Vedlegg 5: Brødtekst til årsmelding 2012 

Forslag til AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregionen 

2011. 

   

AU 16/12 Ordførermøte 99.05.2012 

Sak:  Vi har fastsatt nytt ordførermøte 09.05.2012 kl 1400 på Bårdshaug herregård. Utgangspunktet 

var å drøfte videre de signalene som har framkommet i kommunikasjonsprosjektet og en videre-

føring av den vedtatte kommunikasjonsplattformen.  

 Røe kommunikasjon har levert en ganske omfattende prosjektliste for oppfølging av vedtaket 

om kommunikasjonsplattform/handlingsplan. Prioritering av prosjekt vurderes nå, og jeg kom-

mer tilbake til en mer samlet oversikt. Noe av innholdet her kan være utgangspunkt for ordfø-

rermøtet. Ett aktuelt tema er hvordan vi kan utvikle Trondheimsregionen som politisk verk-

sted/tenketank, ett annet hvordan vi kan finne saker/formidle budskap og historier som viser 

nytte/betydning av samarbeidet. Jeg foreslår at vi utfordrer Knut Røe på å gjennomføre proses-

ser i ordførermøtet for å konkretisere disse utfordringene. Ett annet tema er å utvikle et konst-

ruktivt samarbeid og bidra til kunnskapsutvikling mellom informasjonsmedarbeidere i kommu-

nene, også med sikte på bedre samordning mellom nettsidene til kommunene og Trondheimsre-

gionen. For å lykkes med dette er det viktig med forankring i kommunenes toppledelse, derfor 

er dette også en aktuell sak i ordførermøtet. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

AU 17/11 Orienteringer 

- Utlyste stillinger: 

Interkommunal prosjektkoordinator har søknadsfrist 15.04.2012 

IKAP-prosjektleder ble utlyst denne uka med frist 27.04.2012 

- Webpresentasjon av næringsareal i regionen: 

Det er avklart i rådmannsforum at vi skal klargjøre ressurser for å etablere og vedlikeholde 

en felles kartbase. Vi har drøftet med fylkeskommunen ev kobling med Ørland/Bjugn på 

bakgrunn av kampflybasen. 
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AU 18/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.12.2011  

Sak: Malvik kommune står for tur som møtested. Mulige saker til som er nevnt i dette saksframleg-

get: 

- Forskningssenter for økt utvinning av olje/gass (IOR-senter) i Trondheimsregionen? 

- Regional forvaltning av statens finansformue 

- Årsmelding Trondheimsregionen 2011 

- Ev KVU Oppland grense-Jaktøyen  

Kanskje i en sak om mer generell mobilisering i forhold til NTP, ev med gjennomgang at 

status for samferdselspolitisk fundament i transportetatenes NTP-forslag. 

Aktuelle tema over dette (for prioritering): 

- Logistikknutepunkt 

Jeg tok opp i siste AU tidspunkt for å ta opp logistikknutepunktsaken. Vi var enig om å av-

vente til KS1-utredning var offentlig. Jeg har purret og avventer nå svar fra JBV ang dette.  

- Jernbaneverket starter utredning av dobbeltspor Trondheim-Hommelvik 

Dette er et viktig tema opp mot rullering av IKAP, og JBV og vi er enig om et tett samareid. 

Kan ev introduseres nå. 

- Miljøpakken, fase 2: 

Bystyret behandler Miljøpakken fase 2 i møte 26.04, kvelden før Trondheimsregionens 

møte. Er det mulig/aktuelt å gi en redegjørelse? 

- Kjør for livet  
Aksjonen kjør for livet ønsker å presentere seg 

- Si Trondheimsregionen! 

Saken sto på dagsorden sist og Terje Granmo tok utfordringen, men saken ble trekt pga syk-

dom (Filmen ble likevel vist). Kanskje vi skal ha en ambisjon om å aktivisere en ordfører i 

hvert møte på ”hjertesaker” i forhold til Trondheimsregionen? 

- FoU-institusjonenenes regionale perspektiv (Intro til kommunestyre samling i høst?) 

Står i sammenheng med IOR-sentersaken – det kan være en ide å utfordre for eksempel FoU-

medlemmene i næringsrådet på dette temaet.  

- Byintegrert campus 

Det er nylig lagt fram en interessant rapport fra dialogforum for helhetlig campus og 

byutvikling. Mulig det er vel byorientert, men har interessante perspektiv i forhold til FoU-

samhandling og innovasjonsmiljøer. Henger derfor sammen med temaet over. 

 

AU 19/11 Eventuelt 

 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder  
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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 28.03.2012 
Saksbehandler: Børge Beisvåg  Dato 29.03.2012  
 

Sted: National Oilwell Varco, Sluppenvegen 6 Trondheim 

Tidsrom: 28.03.2012, kl 12.00 – 15.00 

Tilstede:  Berit Rian, Torstein Mørseth, Merethe Storødegård, Trond Andersen (måtte dra etter sak 
15/12) , Sigmund Kvernes, Roy Jevard, Erlend Myking, Jon Hoem, Morten Wolden, Børge 
Beisvåg 

Fraværende:  Johan Hustad, Odd Inge Mjøen, Ove Snuruås 

Tilstede sak 18/12 og 19/12: Sverre Konrad Nilsen fra SINTEF  

 

NR 10/12 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Fra møtet: - Til sakene 06/12 og 08/12: Det ble bedt om at synliggjøring av egeninnsats i forbindelse 
med arbeidet med SNP følges opp. Prosjektleder SNP lager forslag til registreringsskjema 
som sendes Næringsrådet. Det ønskes også en oversikt over om det fins interne ressurser i 
samarbeidet som kan og ønskes benyttet.  

 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

NR 11/12 Status tiltak 

Fra møtet: - Leksvik/Rissa ønsker forpliktende samarbeid med NTNU og HiST om leveranse av studenter 
på sommerjobb, prosjekt og bachelor/masteroppgave. Avventer svar fra Stjørdal og Orkdal 
om de ønsker samme modell. 

- Entreprenørskap - Prosjektet er forankret i kommune og skoleledelse, møter avholdt med 
rektorer. UE planlegger nå kurstilbud for lærere i UEs programmer. 

- Next Media søker opptak i ARENA programmet  – Det er jobbet godt med prosjektet siden 
fjorårets søknadsrunde. Prosjektleder SNP har bistått litt med årets søknad. Det ble orien-
tert om etablert samarbeid med utspring i Molde med petroleumsorienterte bedrifter. Det 
er interesse for kobling mot Trondheim.  

- 6 stk har vært med på kompetanseheving for tiltaksarbeidere (Take-off) vår 2012 – gode til-
bakemeldinger også i denne runden. Det bør sjekkes med kommunene om de har kandida-
ter som kan tenke seg å være med til høsten. 

- Studentkonkurranse videreutvikling eksisterende virksomhet - 2 Dragvollstudenter gjør en 
jobb for oss. Er nå i konkret planleggingsfase med utarbeiding av materiell og handlingsplan 
for ”blesting”. Pris ønskes utdelt på Manifestasjon i setember. 

- Forprosjekt samhandlingsmodell for næringsutvikling i avslutningsfase. Overleveringsmøte 
gjenstår. 

- Trøndelagsdagen 2012 er gjennomført med 1000 studenter og 100 virksomheter represen-
tert på 50 stands. God meiddekning i Adressa. Melhus har et videobibliotek som presente-
rer  yrker i det offentlige. Det skal gjøres en evaluering i forhold til spesielt forarbeid og 
standmøblering. 

- Global Trainee - Jobber med å koble på virksomheter - Trønderenergi, DnB, IMDi, NAV, 
Trondheim kommune, STFK, IKEA etc. 

- Stilling som internasjonal prosjektkoordinator er utlyst med søknadsfrist 15. april. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

jmj
Tekstboks
AU 16.04.2012Vedlegg 1
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NR 12/12  Prosess for politiske innspill til handlingsplan og arbeidet med SNP 

  
Fra møtet: - Prosjektleder SNP orienterte om igangsatte prosesser lokalt for å få politisk forankrede inn-

spill til handlingsplan og det videre arbeidet med SNP. 
- Etter planen vil NR få innspill før mai møtet, sånn at Næringsrådet kan bruke tid i neste NR 

møte på å gå gjennom innspill. 
- Dette kan være en vanskelig sak for lokalpolitikerne å ha klare meninger om, da de fleste 

ikke har noe sterkt eierforhold til SNP og det pågående arbeidet. Næringsrådet vektla at vi 
må få mer informasjon ut til politikerene i regionen. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 

  

NR 13/12  Statuskonferanse SNP 23. april 

  
Fra møtet: - Det planlegges statuskonferanse for arbeidet med SNP den 23. april fra 14.00.  

- Invitasjoner går ut bredt til næringsliv, kommuner/STFK og til FoU miljøene. 
- Det ble tatt opp hvem som bør holde innlegg fra politisk nivå. Prosjektleder SNP avklarer 

dette med Rian og Hoem.  
- Øvrig programforslag ble godkjent. I workshopene må vi se både på erfaringer og hva som 

skal prioriteres framover. 
 
Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 NR 14/12 Operative ressurser næringsforeninger  

 
Fra møtet: - Klæbu kommune har signalisert at de ønsker å diskutrere muligheter for å få inn operativ 

ressurs i lokal næringsforening. 
- Saken har også vært diskutert med styreleder i Klæbu næringsforening, som er positiv, men 

ikke har hatt kapasitet til å ta aktivt tak i dette ennå. 
- En forutsetning fra Næringsrådet er at den operative ressurs skal ha daglig leder funksjon i 

lokal næringsforening og ikke kun være innleid. 
- Saken har også vært diskutert med aktører i Midtre-Gauldal, Skaun, Leksvik/Rissa og Orkdal. 

Dialog med Malvik om dette er ennå ikke etablert. 
- Det virker som om Skaun og Midtre-Gauldal foreløpig er kommet for kort til å fatte beslut-

ning om etablering av felles lokale næringsforeninger. Rissa/Leksvik er usikker på behovet 
for operativ ressurs/daglig leder funksjon. Dialogen går videre med Melhus og Orkdal. 

- Det ble stilt spørsmålstegn om dette er noe Trondheimsregionen kan bruke de tildelte mid-
ler på. 

- Det presiseres at dette er kortvarig oppstartshjelp i speleiselag med næringslivet selv, 
kommunen og Trondheimsregionen. Dette anses viktig for å få opp reelle lokale treparts 
samarbeid som vedtatt i SNP, og økt trykk på næringsutvikling lokalt. 

- Næringsrådet ønsker en oversikt over hvilke næringsforeninger som aktivt jobber med å få 
på plass operative ressurser, og om disse ser for seg å ha hel eller delstilling samt om denne 
ressursen ønskes delt med andre. 

- Dette bør det orienteres om til rådmannsforum. 
 
Vedtak: Leder i Næringsrådet og prosjektleder SNP inviterer til møte med Klæbu næringsforening og 

Klæbu kommune angående mulig bistand til å få opp operativ ressurs i Klæbu næringsfore-
ning. Til neste møte bes prosjektleder SNP fremskaffe en oversikt over hvor langt de ulike 
næringsforeninger har kommet i sine planer om å få på plass operative ressurser. 
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NR 15/12 Forskningssenter for økt utvinning av olje/gass (IOR-senter) i Trondheimsregionen?

      

Fra møtet: - Det foreslås i Petroelumsmeldingen å etablere to nasjonale forskningssentre innen 
olje/gass, det ene knyttet til økt utvinning. 

- Det har vært avholdt møte i regi av NIT for å se på muligheten for å få et slikt senter lokali-
sert her i regionen. Bergen og Stavanger posisjonerer seg. 

- Statoil bygger eget IOR-senter på Rotvoll. 
- Det var enighet i at dette er en viktig sak som bør løftes inn i regionrådsmøtet i april. 
- En etablering vil ha positive ringvirkninger for regional leverandørindustri. 
- Arbeidet bør sikres nok ressurser til at en får gjort en god jobb med å synliggjøre hvorfor 

dette senteret bør ligge i Trondheim. Her er nærhet til FoU miljøene vårt fremste fortrinn. 
- Allianser bør bygges med Nord-vest landet og mot hovedstaden (UIO)? 
- Næringsrådet hadde samlet syn på at Trondheim er eneste aktuelle lokaliseringsalternativ i 

regionen som kan ha mulighte for å nå fram.  Det er helt avgjørende at hele regionen står 
samlet. 

- NTNU og SINTEF ønsker en rolle i et slikt senter uavhengig av hvor det blir lokalisert, så de 
er forsiktige med å mene mye om lokalisering. Det forhinder ikke at FoU miljøene i regionen 
bør utfordres til å si noe om hvordan de jobber med å posisjonere seg inn mot et slikt sen-
ter, og hvordan de konkret ser for seg sin rolle. Mye av NTNU/SINTEFS aktivitet vil nok utfø-
res på campus i Trondheim.   

- Leder i næringsrådet og prosjektleder SNP bes ta en prat med MOLGA for å avklare videre 
prosess og hvem som bør bidra med hva i det videre arbeidet. 

 
Vedtak: Næringsrådet ber om at saken følges opp videre i neste regionrådsmøte i Trondheimsregio-

nen. Leder i Næringsrådet bes gå i dialog med MOLGA for å få avklart hvordan det skal job-
bes videre med påvirkningsarbeid og hvem som bør involveres.  

 

NR 16/12 Regional forvaltning av statens finansformue 

 
Fra møtet: - Berit Rian orienterte om arbeidet med å få flyttet deler av forvaltningen av statens finans-

formue til Trondheim. Nit har tatt på seg ansvaret for å ta prosjektet videre. 
- I Trondheimsmiljøet har en i lengre tid vært opptatt av å utvikle kapitalforvaltning som et 

nytt forretningsområde og da spesielt med tanke på forvaltning av en økende oljeformue i 
kompetente miljøer også utenfor Oslo.  

- Våren 2011 tok SMN tak i dette og etter en sonderingsrunde fikk PwC i oppdrag å utrede 
potensial og arbeidsform. Etter en rekke informasjons- og forankringsrunder, hvor prosjek-
tet er svært godt mottatt, er en nå kommet i en fase hvor næringspolitikk og etter hvert 
implementering står sentralt. 

- Hovedargumentet er å få staten til å investere i ikke børsnoterte aksjer, da dette har bedre 
avkastning enn de børsnoterte. 

- Kapitalmiljøet i Trondheimsregionen har vist at de har hatt stor suksess med denne typen 
investeringer. Tilsvarende har investormiljøet i Bergen og Stavanger. 

- Dette er langsiktig arbeid, som krever at en bygger allianser med de andre miljøene utenfor 
Oslo. 

- Næringsrådet ønsker at regionrådet orienteres om arbeidet. 
 
Vedtak: Næringsrådet ber om at det orienteres om saken i neste regionrådsmøte i Trondheims- 
 regionen. 
 

NR 17/12 Forskere ut i bedrift 

 
Fra møtet: - Sverre Konrad Nilsen fra SINTEF presenterte mulig modell for ”forskere ut i bedrift”. 
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- Presentasjonen ligger vedlagt referatet. 
- Det bør beskrives nærmere hva ønsket effekt av en slik modell er, og hvilke forutsetninger 

som må være oppfylt for å nå ønsket effekt.  
- Det er viktig at en kjapt identifiserer de bedrifter som både kan og vil samarbeid med FoU 

miljøene om utvikling i egen virksomhet, men som ikke på egen hånd har kommet så langt. 
Dette kan løses via de lokale næringsforeninger og næringskonsulenter. 

- Næringsrådet hadde i utgangspunktet noe ulik oppfatning av hvor bredt det er aktuelt at 
forskere skal bidra, i spekteret mellom søknadsskriving for forskningsmidler til mer generell 
kompetanse-/innovasjonsutvikling for de aktuelle bedriftene. Dette må vurderes nærmere. 

- Virksomheter som allerede har tett og god dialog med FoU miljøene ønskes ikke prioritert i 
dette prosjektet. 

- De økonomiske rammer for prosjektet må avklares. Ressurs tilsvarende ett årsverk er det 
som tidligere har vært foreslått. 

- En rammeavtale om leveranse av tjenester til fornuftig pris anses som en foretrukket løs-
ning. 
 

Vedtak: Næringsrådet ber om at modell for forskere ut i bedrift presiseres og økonomiske rammer for 
en avtale med SINTEF avklares. 

 

NR 18/12 Kunnskapsnav 

 

Fra møtet: - Sverre Konrad Nilsen fra SINTEF presenterte mulige kunnskapsnavkandidater basert på 
Midt-Norges nærings og FoU-miljø. 

- Tall på antall bedrifter i Trondheimsregionen  og deres omsetning bør legges inn som til-
leggsinformasjon i matrisen som ble presentert. Både bransjeanalysen og konjukturbaro-
meteret har data. 

- Næringsrådet ønsker å få snevret dette ned til Trondheimsregionen og regionens mulige 
rolle inn i internasjonale og nasjonale kunnskapsnav  

- Har Trondheimsregionen forutsetninger for å lederposisjon i noen nav? 
- Er det mulig å kort beskrive potensiell regional effekt av en slike nav? 
- Det bør lages en SWOT over Trondheimsregionen i fht de ulike kandidatene. 
- En videre plan for utvelgelse og videre jobbing med navene må raskt komme på plass, slik 

som tidligere bestilt, for å sikre god fremdrift i prosjektet. 
- Næringsrådet bør om mulig ta et eget møte på denne saken for å få god tid til å diskutere 

saken.  
 
Vedtak: Næringsrådet ber om at det på Statuskonferansen fremlegges konkret forslag til 

kunnskapsnav for Trondheimsregionen og forslag til videre utvelgelses- og forankringspro-
sess. 

 

NR 19/12 Indikatorer 

 

Fra møtet: - Pga tidsmangel ble saken utsatt. 
 
Vedtak: Saken utsettes. 
 

NR 20/12 Eventuelt 

 
- Helseklyngen i Trondheim ønsker å identifisere muligheter for å få opp piloter knyttet til 

nye løsninger innen velferdsteknologi. Det er ønskelig med en bedre oversikt over hva som 
er på gang innen feltet i regionen, sånn at en kan utvikle de riktige prosjektene i samarbeid 
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med kommuner, Helseklyngen og andre aktører. Flere kommuner jobber med allerede med 
dette og flere søker nå prosjektfinansiering via regionale forskningsfond. Rektor HiST over-
sender informasjon til Næringsrådet som bes spredt til rådmennene i Trondheimsregionen. 
Saken ønskes også tatt opp i Rådmannsforum. 

- På neste møte i regionrådet den 27. april kan det være aktuelt å invitere FoU-institusjoner 
angående regional rolle. Det ble ikke tid til å drøfte dette.   

- Det planlegges regionrådsmøte på Gløshaugen fredag 26. oktober. Alle kommunestyre-
medlemmer/ bystyre/ fylkesting og FoU kontakter vil bli invitert. 
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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
jmj
Tekstboks
AU 16.04.2012Vedlegg 2
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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  
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 20.03.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1746-4 Dato: 27. mars 2012  
 

Sted: Møterom Festningen, Tinghusplassen 3 

Tidsrom: Tirsdag 20. mars 2012 kl 1300-1600 

Til stede: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Olaf Løberg, Kathrine Lereggen, Ove Snuruås, 
Vigdis Bolås, Odd Inge Mjøen (fra sak 11/12), Børge Beisvåg, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, 

Forfall: Morten Wolden, Roy Jevard, Knut Dukane, Erlend Myking 

Referent: Sigmund Knutsen, Jon Hoem, 

 Fordi dette var første møte i rådmannsforum for ny rådmann i Trondheim kommune,  
Stein A. Ytterdahl, startet møtet med en kort gjensidig presentasjon. 

 I Knut Dukanes fravær var Kristian Rolstad møteleder. 
 Møteinnkalling godkjent  
 

 Orienteringsvedlegg 

Miljøpakken, tilleggsutredninger: http://miljopakken.no/uncategorized/tilleggsutredningene  

Vedlegg 1:  Saksfremlegg Trondheim kommune:  

Miljøpakken, søknad om gjennomføring av trinn 2 – ettersendes torsdag/fredag 

 Det ble avklart i møtet at rådmennene formidler saksfremlegg for Miljøpakken til sine ordføre-
re før ordførermøtet 22.03. 

 

RF 10/12 Referat fra møte 18.01.2012. Innkalling til møte 20.03.2012. 

Vedlegg 2: Referat/protokoll rådmannsforum 18.01.2012 i rådmannsforum 

Vedtak: Referatet godkjent 

  

RF 11/12 Saker fra næringsrådet som skal følges opp i kommunene  

Vedlegg 3: Referat næringsrådet 25.01.2012 

 

Fra møtet: - Børge Beisvåg orienterte om relevante saker i Næringsrådet: 
- ”Kobling” av studenter til bedrifter i regionen i samarbeid med NTNU: Starter med de størs-

te bedriftene i Orkdal, Stjørdal, Leksvik og Rissa.  
- Kompetanseheving tiltaksapparatet: Det var med 7 deltakere sist - ny invitasjon går til 

kommunene.  
- Trøndelagsdagen 22.03,synliggjøring av bedrifter for studentene: For få bedrifter har meldt 

seg på, totalt ca 50 stands. Fra kommunene ble det uttrykt at en kom for sent i gang. Det 
ble pekt på at det offentlige også er en stor arbeidsgiver.  

- ”Humanister i praksis”-studenter brukes til klargjøring av studentkonkurranse for videreut-
vikling av eksisterende virksomhet.  

- Hvordan styrke næringsforeninger som ikke har operative ressurser i en oppstartsfase? Det 
er dialog om dette med de fleste kommunene. Møtet uttrykte at dette er viktig, men pass 
på likebehandling. Det er et paradoks at Trondheimsregionens midler skal benyttes, det må 
kreves økonomiske bidrag fra næringslivet og Fou-miljøene.  

- Expat-tilbudet er en tilrettelegge for internasjonal kompetanse i regionen. 

- Rådmannsforum  var enig i at det settes en slik orientering på sakskartet i møtene. 

http://miljopakken.no/uncategorized/tilleggsutredningene
jmj
Tekstboks
AU 16.04.2012Vedlegg 3
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Vedtak: Saken tas til orientering. Slik orientering gis regelmessig i rådmannsforum. 

 

RF 12/12 Trondheimsregionens vedtak om innspill til næringsplanen – praktiske opplegg 

Fra møtet: - Jon Hoem og Børge Beisvåg orienterte. Kommunene skal selv klargjøre sak til politisk be-
handling. Møtet drøftet hvordan dette skal kunne gjøres. Siktemålet er at alle kommunene 
har behandlet saken og kan melde tilbake til møtet i rådmannsforums møte i mai. Ny ver-
sjon av ”Selvangivelsen” bør utarbeides i den enkelte kommune innen månedsskiftet 
mars/april, og danne grunnlag for innspillene. Rissa ønsker orientering om Trondheimsregi-
onen i kommunestyremøtet i april. Flere kommuner kan ha behov for å informere nye 
kommunestyrer før det store fellesmøtet for alle kommunestyrene. det ble vist til gode er-
fraringer med å bruke de powerpoint-presentasjonene som er utarbeidet og utsendt til 
rådmann/ordfører. Jon Hoem anmodet om at også administrasjonene involveres i arbeidet 
med innspill til næringsplanen. 

Vedtak: Kommunene skal selv klargjøre politisk sak om næringsplanen i henhold vedtak i Trond-
heimsregionen-regionrådet 

  

RF 13/12 Oppfølging IKAP, utlysing av stilling 

Vedlegg 5: Utkast stillingsannonse. 

Fra møtet: - Daglig leder innledet og foreslo at stillingen utlyses eksternt, med følgende inntatt i annon-
sen: ”Også løsninger med tidsavgrenset frikjøp på heltid/deltid av personell fra kommu-
ner/andre offentlige eller private virksomheter kan vurderes.” Videre at rådmannsforum gir 
tilslutning til at det sendes en henvendelse hvor dette blir bekjentgjort for den administra-
tive arbeidsgruppa for IKAP (kommuneplanleggerne). Rådmannsforum sluttet seg til dette. 

Vedtak: IKAP-stilling utlyses eksternt og bekjentgjøres for medlemmene i Trondheimsregionen  som 
angitt i saksfremlegget. 

 

RF 14/12 Invitasjon til deltakelse i plansamarbeid om regionalt næringsareal på Nye Sveberg 

Fra møtet: - Daglig leder innledet. Det har vært grundige drøftinger mellom Malvik, Trondheim og sekre-
tariatet. Arealet er etter vedtaket i arealdelen på 400 dekar, det er i IKAP pekt på betydelige 
utvidelsesmuligheter. Det er viktig å få realisert arbeid med å klargjøre arealet, i samsvar 
med de vedtatte retningslinjene i IKAP. Trondheimsregionen er ikke eget rettssubjekt og 
kan ikke være part, men kan vurdere å bidra med ressurser til planarbeidet. Det er ønskelig 
å redusere politisk risiko, og dette kan skje gjennom etablering av et planselskap. 

- Ove Snuruås uttrykte at opplegget er ryddig og må fortsatt være det mht økonomi. Det må 
legges til rette for frivillig deltakelse fra de kommuner som ønsker det.  

- Kristian Rolstad sa at hvorvidt en lykkes med å komme videre med et opplegg rundt dette 
kan ses som en politisk prøvestein for samarbeidet. Det er viktig at nye politikere får kunn-
skap om IKAP som grunnlag for etableringen.  

- Olaf Løberg påpekte at Trondheim kommune legger ut næringsarealer som ikke inngår i 
IKAP nær Klæbus grense, det er nødvendig at kommunene snakker sammen og samarbei-
der. Jon Hoem påpekte at Tillerplanen i Trondheim kommune er i henhold til med IKAP. 
Området på Løvås er erstattet med tilstøtende arealer pga grunnforholdene.  

- Stein Ytterdahl pekte på at det kan være ulike modeller for slike selskap, men at markedsfø-
ringen av ulike arealer må være felles og samordnet.  

- Odd Inge Mjøen uttrykte at en praktisk løsning for dette er en test på hvor langt IKAP-sam-
arbeidet er kommet, og at dette er rette framgangsmåte ut fra retningslinjene.  

- Kjell Fosse mente det er viktig å bruke felles kommunestyremøte til å informere om at vi 
går over i en ny fase i samarbeidet.  

- Vigdis Bolås: Kompetanseutvikling en viktig del av denne etableringen. 
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Vedtak: Det sendes ut invitasjon til kommunene om deltakelse i etablering av et planselskap for Nye 

Sveberg som beskrevet i saksfremlegget. 

 

RF 15/12 Trondheim 2030 - Konsekvenser av befolkningsvekst - det langsiktige investerings- og 

arealbehovet for tjenestene til befolkningen 

Fra møtet  - Sigmund Knutsen redegjorde for prosjektet, det vises til presentasjon. Utredningen er nå 
kommet så langt at Trondheim kan orientere om en del foreløpige hovedfunn.  Utgangs-
punktet er den sterke befolkningsveksten og byveksten som Trondheim har hatt og fortsatt 
vil få i flere ti-år framover. Befolkningsprognoser viser at den registrerte befolkningen vil 
være på godt over 220.000 i 2030, dvs en økning på 50.000 innbyggere fra 2011. Prosjektet 
utreder det langsiktige arealbehovet og investeringsbehovet for offentlige tjenes-
ter/infrastruktur med sikte på å dekke innbyggernes etterspørsel. Videre settes framtidig 
investeringsbehov i sammenheng med forventet inntektsutvikling. Utfordringene framstår 
som betydelige både når det gjelder framtidig arealbehov og behovet for investeringer for å 
dekke innbyggernes behov. 

- Rådmannsforum uttrykte at dette utredningsarbeidet er av stor interesse. Alle kommunene 
i Trondheimsregionen vokser sterkt, og vil trolig møte mange av de samme utfordringene 
framover.  

- Det ble uttrykt ønske om å gi orienteringen til Trondheimsregionen-regionrådet. Videre at 
dette arbeidet ses i sammenheng med IKAP, som bør tas med i en slik presentasjon. 

Vedtak: Trondheim 2030-prosjektet legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet før sommerfe-
rien. 

 

RF16/12 Etablering av næringsarealdatabase 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte. Det er viktig at Trondheimsregionen får markedsført sine totale 
næringsareal på en skikkelig måte på nettet. Opplegget har vært drøftet med STFK, da kom 
det opp en ide om å også koble på næringsareal i aksen Trondheim-Ørland på bakgrunn av 
kampflybasesaken.  

- Positiv tilslutning fra flere i møtet. Olaf Løberg reiste spørsmål om dette var en oppgave for 
STFK heller enn for Trondheimsregionen. Jon Hoem svarte at at STFK i så fall må ta ansvar 
for drift av det som ev ligger utenfor Trondheimsregionen. Odd Inge Mjøen støttet dette. 
Trondheimsregionen vil følge opp saken. 

- Vigdis Bolås: Det er viktig å etablere en næringsarealbase for Ørlandet og Bjugn, som har 
tre utbyggingselskap under etablering. Forsvarsbygg vil starte planlegging av kampflybasen 
allerede til høsten. Dette er en vinn-vinn-sak. 

- Norges største vindmøllepark skal bygges på Fosen, med investeringer på over ti milliarder, 
dette vil også skape ringvirkninger med arealbehov.  

Vedtak: Sekretariatet iverksetter etablering av en felles database for næringsareal på 
www.trondheimsregionen.no. Denne skal lenkes hensiktsmessig fra kommunenes hjemme-
sider. Det skal avklares rutiner for ajourhold.  

 

RF 17/12 Samordning i forhold til NTP 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte. Fylkeskommunene og storbyene er høringsparter. Sekretariatet la-
ger et grunnlagsdokument som kan benyttes for kommuner som gir innspill til Trondheims-
regionen angående NTP. 

Vedtak: Sekretariatet utarbeider et grunnlagsdokument som kommunene kan benytte som grunnlag 
for innspill til felles uttalelse fra Trondheimsregionen. 

 
 

http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/raadmannsforum-moter-2012/260-mote-radmannsforum-20-mars-2012
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RF 18/12 Forberedelse felles samling for kommunestyrene 26. oktober 2012 

Fra møtet: - AU har fastsatt at det skal gjennomføres en samling for alle kommunestyre/bystyre/fylkes-
tingsrepresentanter fredag 26.10.2012. Det vil kunne bli 3-400 deltakere. Utgangspunktet 
er at dette skal være et ”bedriftsbesøk” til FoU-miljøet på Gløshaugen, med en sekvens fel-
les for alle i et stort auditorium og så en oppsplitting i grupper for å besøke ulike mil-
jø/laboratorier etc.  

- KristianRolstad foreslo at kommunenes forhold til Trondheimsregionen blir ett tema. Andre 
innspill sendes daglig leder innen 1 uke. 

Vedtak: Sekretariatet arbeider videre med programmet. 

 

RF 19/12 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 27.04.2012 

Fra møtet: - Malvik kommune er møtearrangør.  
- Kristian Rolstad refererte aktuelle saker fra innkallingen: Logistikknutepunkt, NTP, Vedtekts-

festet oppfølgingssak i kommunestyrene om Trondheimsregionen, FoU-institusjonenenes 
regionale perspektiv (Intro til samling kommunestyrene), Byintegrert campus, Si Trond-
heimsregionen! 

- Børge Beisvåg foreslo vindkraft som tema.  

 

RF 20/12 Orienteringer/spørsmål 

- Det ble vist til utsendt TR-notat angående kommunale planstrategier, og at dette må benyt-
tes i kommunenes arbeid. 

- Årsmelding for Trondheimsregionen 2011 vil bli lagt fram for vedtak i AU. 
- Strategiplan for bekjempelse av enprosentklubber: Klæbu og Skaun også har klargjort for 

behandling i kommunestyret, de øvrige kommunene har vedtatt strategiplanen. 
- Ulykkesforebyggende arbeid og trafikksikkerhet, Notat fra Kristian Rolstad utsendes med 

referatet.  
- Høyhastighetsprosjektet er sendt til stortingsrepresentantene mfl. 
- Videreføring av vedtatt kommunikasjonsplattform blir hovedtema på ordførermøte i Orkdal 

9. mai. 
 

RF 21/12 Eventuelt 

 Ingen saker meldt. 
 

 

 

 

Kristian Rolstad (sign) Jon Hoem 

oppnevnt møteleder  daglig leder 

  

  



 

Uttalelse KVU E6 Oppland grense-Jaktøyen, Rv3 Hedmark grense Ulsberg. 

Vedtatt xxxxx 

KVUen omfatter strekningen fra Jaktøyen og sørover. Trondheimsregionen presiserer at den sammenheng-

ende vegstrekningen også omfatter E6 Jaktøyen-Tonstad. Denne strekningen løses gjennom Miljøpakken i 

Trondheim kommune. Trondheimsregionen har i sitt samferdselspolitiske fundament forutsatt minimum en 

mrd. kr i statlig medfinansiering til E6 Jaktøyen-Tonstad.  

Vi vil framheve at E6 Trondheim-Oppland grense er blant Norges viktigste veger og utvilsomt Midt-Norges 

mest betydningsfulle hovedveg. Strekningen har i dag en standard som er sterkt hemmende for næringsli-

vet i hele Midt-Norge og Nord-Norge. Tilsvarende er E6/rv3 like viktig for Sør-Norsk og utenlandsk nærings-

liv som har leveranser mot Midt-Norge/Nord-Norge. Trondheimsregionen ønsker en større andel gods over 

på bane på denne strekningen, snarlig realisering av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen er en forut-

setning. Imidlertid viser prognosene at selv med en tre-dobling av gods på bane så vil gods på veg uansett 

vokse betydelig framover. Den svært store andelen store kjøretøy: 13-15% i byområdene og 15-30% på 

strekningene sør for Melhus, gjør sammen med den dårlige vegstandarden at transport på strekningen er 

en stor belastning for både yrkessjåfører og annen trafikk. Strekningen er ulykkesbelastet, med en ulykkes-

kostnad på 190 mill kr/år, vesentlig høyere enn gjennomsnittet for landets riks- og fylkesveger. Beregninger 

viser at ulykkeskostnadene ble redusert med 90% etter at det ble bygd ny veg forbi Melhus. De nasjonale 

behovene er ikke ivaretatt på strekningen, dette framgår utvetydig i KVUen.  

Trondheimsregionen er opptatt av at regionforstørring skal ivaretas med bedre kollektivtrafikk, med tilret-

telegging for rask og regelmessig transport med jernbane og buss. Forbedringer på jernbanen for å reduse-

re reisetid og å øke kapasitet/frekvens for intercitytrafikk på strekningen er viktig. Trondheim-Steinkjer bør 

bli elektrifisert om få år. Dette gir mulighet for gjennomgående intercityløsning nord/sør for Trondheim 

med nye el-tog. KVUen angir at strekningen Garli-Hovin har størst potensial for økt kjørehastighet for tog. 

Redusert reisetid vil være vesentlig både for jernbanens konkurransekraft Oslo-Trondheim og for pendlere i 

omlandet Oppdal-Trondheim. Det er ikke er tatt opp i KVUen at det mangler funksjonelt dobbeltspor på 

strekningen Trondheim S-Marienborg, noe som forlenger reisetid for alle tog fra sør til Trondheim S.  

KVUen konkluderer med at jernbanesatsing (konsept 5) kan sees på uavhengig av veg. Vi slutter oss til det-

te. Forbedringer for jernbanen løser ikke de tunge nasjonale behovene for nyttetransport på E6/Rv3.    

Bakgrunnen for samfunnsmålet karakteriseres slik: ”Så lenge det finnes folk på begge sider av Dovre vil 

korridoren være en av de viktigste i Norge.” Selve ordlyden på samfunnsmålet burde vært like konkret. 

Effektmålene angir forbedringer for avstandsulemper, reisetid og ulykkesreduksjon. For denne nasjonalt 

overordnede strekningen vil vi hevde at det må legges vesentlig mer vekt på måloppnåelse enn de teoretis-

ke og mangelfulle/diskutable beregningene om samfunnsnytte.  

Ut over jernbanekonseptet og 0-konsept er det presentert følgende vegkonsept: 

Konsept 1: Utbedring av dagens veg, kostnad 4,3 mrd kr 

Konsept 2: Veg med redusert vegstandard, kostnad 12,8 mrd kr 

Konsept 3: Veg med midtrekkverk Ulsberg-Trondheim, kostnad 16,8 mrd kr 

Konsept 4: Veg med midtrekkverk, 18,7 mrd kr 

KVUen konkluderer med en kombinasjon av konseptene med følgende rekkefølge på utbyggingsparseller: 

 1.  E6 Vindalsliene-Korporals bru: Konsept 3 - kostnad: 660 mill.kr. (2-feltsveg med midtdeler) 

 2.  E6 Håggå-Skjerdingstad (delstrekning Hovin-Skjerdingsstad): Konsept 1 - kostnad: 2 300 mill.kr.  

(4-feltsveg) 
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 3.  E6 Ulsberg-Vindalsliene (del Berkåk): Konsept 3 - kostnad: 1 000 mill.kr.  

(Omlegging 6 km 2-feltsveg med midtdeler) 

 4.  Rv 3 Hedmark grense-Ulsberg (del Innset): Konsept 2 - kostnad: 200 mill.kr. (Ny 2-feltsveg) 

 5.  E6 Skjerdingstad-Jaktøya: Konsept 2 - kostnad: 250 mill.kr. (4-feltsveg) 

 6.  E6 Oppdal-Ulsberg: Konsept 1 - kostnad: 260 mill.kr.  

(Utbedring eksisterende veg, ny veg Oppdal sentrum ligger i 0-alternativet) 

 7.  E6 Engan-Oppdal: Konsept 1 - Kostnad: 190 mill.kr. (Utbedring eksisterende veg) 

 8.  E6 Oppland grense-Engan: Konsept 1 - Kostnad 220 mill.kr. (Utbedring eksisterende veg) 

 9.  E6 Ulsberg-Vindalsliene (resten): Konsept 2 - Kostnad: 2 600 mill.kr. (2-feltsveg med midtdeler) 

 10.  Rv 3 Hedmark grense-Ulsberg (resten): Konsept 2 - 460 mill.kr. (Ny 2-feltsveg) 

 11.  E6 Håggå-Skjerdingstad (Håggå-Hovin): Konsept 2 - Kostnad: 390 mill.kr. (4-feltsveg) 

 12.  E6 Korporals bru-Håggå: Konsept 4 - Kostnad 2 270 mill.kr.  

(4-felt Håggå-rv 30, resten 2-feltsveg med midtdeler) 

Total kostnad for kombinasjonsalternativet er 10 800 mill.kr. 

Trondheimsregionen slutter seg til prioriteringene i KVUens kombinasjonsalternativ, og anser det angitte 

investeringsnivået som samfunnsmessig riktig, sett i sammenheng med angitt modell for bomfinansiering.  

På Ulsberg møtes de to hovedvegene fra sør og trafikktallet nordover blir samlet vesentlig høyere, og med 

stor tungtrafikkandel. At kombinasjonsalternativet har dette som utgangspunkt og forutsetter midtrekkverk 

fra Ulsberg og nordover er et viktig minimumskrav.  

KVUen må fastholde intensjoner og vedtak i gjeldende NTP 2010-19. Soknedal (Vindalsliene-Korporals bru) 

var inne i handlingsprogram 2010-2013 med forutsatt anleggsstart i 2013, i NTP-forslagets plantekniske 

ramme kommer prosjektet først etter 2018. Dette må endres slik at iverksetting starter umiddelbart etter 

planavklaring i år. Opprustingen i Soknedal er et nødvendig initialprosjekt for hele E6-sørutbyggingen. 

KVUen og NTP bygger på et kostnadsnivå for ny E6 gjennom Melhus (Håggå-Skjæringsstad) som forutsetter 

at vegvesenets anbefalte trasé legges til grunn. Trondheimsregionen tar ikke stilling til trasévalg, men vil 

påpeke at eventuelt gjennomslag for en sterkere vektlegging av jordvern kan medføre høyere kostnader, og 

at dette i så fall må ivaretas i statlig finansiering av dette viktige veganlegget. Også her vil vi påpeke at sat-

singen i NTP er uakseptabelt svak. Prosjektet er bare inne i NTP etter 2018 dersom investeringsrammen 

økes med 45%. E6 Melhus må prioriteres opp i NTP. 

Anbefalingen av konsept kan i noen grad se ut til å innebære parsellvis satsing på strekningen. Vi har for-

ståelse for en slik tilnærming, men vi vil presisere at Trondheimsregionens samferdselspolitiske fundament 

peker på at dette må sees på som et sammenhengende helhetlig prosjekt framfor flikking på flaskehalser. 

Opplegget for bompenger som er skissert i KVU-en har også dette som utgangspunkt. Det vises også til fler-

tallsuttalelse i NTP 2010-19 med støtte til sammenhengende utbygging av strekningen. NTP 2014-23 må 

innrettes bedre i forhold til at dette er en sammenhengende investeringspakke med felles bompengeinnkre-

ving som må bygges kostnadseffektivt/kontinuerlig. Dette forutsetter at de statlige bevilgningene til hele 

pakken forseres. 

KVUen beskriver at jernbanesatsing vil kunne doble passasjertall på tog fra sør. Ut fra dette er det mangel-

fullt at det ikke er utredet investeringsnivå for hastighetsøkende infrastrukturtiltak på jernbanen. Mulig-

hetsrommet for slike forbedringer må utredes snarest, inklusive funksjonelt dobbeltspor Marienborg-

Trondheim S.  Tiltak for å få både gods og persontrafikk over på bane er viktig i henhold til nasjonale miljø- 

og klimamål.  



ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2011 
 

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2011 

Aktiviteten i Trondheimsregionen i 2011 er basert på følgende tilførte ressurser fastsatt i utviklingsplan 
2011. Oversikten under er justert etter bortfall av antatte midler som STFK hadde forutsatt ble innbetalt fra 
fra NTFK: 

  Progr.omr. A: 

Næringsutv. 

Progr.omr. B: 

IKAP/AUO 

Progr.omr. C: 

Profilering 

Progr.omr. D: 

Ledelse/samarb. 

SUM 

Kommunene       2 500 000           600 000           800 000           400 000      4 400 000  

Fylkeskommunen       2 300 000           300 000          2 600 000  

Fylkesmannen 200 000                 200 000           200 000           400 000      1 000 000  

SUM     5 000 000      1 100 000      1 100 000         700 000      8 000 000  

 

Rapportering av aktiviteten på de fem fastsatte programområdene: 

Programområde A:  Videreføring av strategisk næringsplan  

Gjennomføring av strategisk næringsplan er godt i gang.  Næringsrådet styrer arbeidet i henhold til gitte 

rammer via utviklingsplan, og innspill fra kommunene, næringslivet og kunnskapsmiljøene. Handlingsplan 

for 2011 ble utarbeidet, og tiltak har blitt og er i ferd med å bli gjennomført. En del påbegynte tiltak har 

betydelig lengre tidsperspektiv enn 2011. Tiltak fra 2010 ble videreført. 

I 2011 er det blant annet jobbet med:  

- Studenter ut i bedrift - Praksisordning med koblinger til regionens industri er etablert for studenter ved 

maskin og logistikk ved HiST 

- Å legge til rette for klyngeinitiativ med tette koblinger til FoU miljø – Vannklyngen i Leksvik fikk status 

som 3-årig ARENA prosjekt 

- Økt kompetanse i tiltaksapparatet - Kompetanseutviklingstilbud for næringsapparat i kommunene er 

etablert i samarbeid med NTNUs senter for entreprenørskap 

- Det er klarlagt opplegg for internasjonal prosjektkoordinator. Koordinatoren skal bidra slik at bedrifter 

og kommuner kan nyttiggjøre seg ressurser fra EU-systemet 

- Økt fokus på Entreprenørskap i skolen - Avtale med Ungt Entreprenørskap om å utvide UEs aktivitet i 

Trondheimsregionen er inngått og arbeid påbegynt  

- Det arbeides med opplegg for frikjøp av forskere som kan kobles på utviklingsarbeid, og utarbeiding av 

søknader på forskningsmidler for regionens næringsliv 

- Trondheimsregionen har bidratt til at registrering av teknologibaserte virksomheter for Trondheim 

(”Impello-analysen”) er utvidet til å omfatte hele Trondheimsregionen. Det er interessant at hele 50 

virksomheter utenfor Trondheim (350 virksomheter) ble registrert. 

- Fremtidsrettet samferdsel - Arbeid med aktiv påvirkning av Trondheim – Oslo som første strekning for 

høyhastighetsbane er igangsatt. 

- Det er vedtatt samferdselspolitisk fundament som felles front for å realisere større 

samferdselsprosjekt 
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- Øke regionens attraktivitet - Arbeid med å sikre Trondheimsregionen et velfungerende 

mottaksapparat for internasjonale eksperter rekruttert av våre bedrifter er påbegynt, samt arbeid med 

å sikre topp kompetente innvandrere relevante stillinger i regionen. 

I henhold til regnskap er det brukt 1.815.000 kr til programområdet næringsutvikling  i 2012. Som det 

framgår er det igangsatt mange prosjekt hvor kostnader kommer for fullt i 2012, for programområdet er 

det fondsoverført 3.185.000 kr fra 2011 til 2012. Denne fondsavsetningen består av 50 prosent kommunale 

og 50 prosent fylkeskommunale midler. 

Programområde B: Videreføring av IKAP/boligprosjektet  

Prosjektleder har vært engasjert fra august 2010 til august 2011. Etter dette har stillingen vært vakant, og 

flere oppgaver har måttet utstå i 2011 påvente av ny medarbeider. Dette kunne forsvares siden rullering 

skal igangsettes sommeren 2012. 

I første halvår er det er arbeidet med å inkludere Rissa og Leksvik i planarbeidet.  

Det er tatt opp i flere møter i Trondheimsregionen at det er viktig å holde fast på planen. Alle ordførerne 

gikk ut i felles kronikk i Adresseavisen om at vi er enig om felles mål og retningslinjer. Kronikken var en 

videreføring av et eget ordførermøte hvor bla dette var tema.  

En viktig sak for IKAP var Malvik kommunes arealplan og videreføring av Svebergområdet som nytt 

regionalt næringsareal. Planen lå ute med et utbyggingsareal på ca 1000 daa som forutsatt i IKAP-

retningslinjene. Det var positivt i forhold til utgangspunktet for IKAP at det ikke kom innsigelser fra 

regionale myndigheter til dette planforslaget. Imidlertid kom det opp mange lokale protester, og 

kommunestyret vedtok ut fra disse å halvere arealet. Etter dette er det arbeidet videre med å organisere 

videreføring/realisering av Sveberg. Arbeidet er ikke sluttført.  

Angående arealene i Klæbu gjennomføres det reguleringsplaner for 1. utbyggingsetappe. Fv 704 er en 

utfordring for å gjøre disse arealene tilstrekkelig attraktive. Trondheimsregionen har i vedtak bedt om at 

tilfredsstillende forbedring av 704 ivaretas i fylkesplanperioden 2014-19. 

Sekretariatet har vært knyttet opp mot prosjektgruppe for nytt logistikknutepunkt i regionen. Det er viktig 

at IKAP og nytt logistikknutepunkt ses i sammenheng.  Etter at KVU-materialet ble lagt fram utarbeidet 

Trondheimsregionen et samlet faktagrunnlag og regionale vurderinger som grunnlagsdokument for 

kommunenes uttalelser. 

Det er også utarbeidet eget grunnlagsdokument som utgangspunkt for kommunenes arbeid med 

planstrategi, et arbeid som i henhold til ny plan- og bygningslov skal gjennomføres første år etter 

kommunevalget. Grunnlagsdokumentet gir blant annet en samlet oversikt over mål og strategier som 

Trondheimsregionen er enig om. 

Det er gjort et omfattende arbeid med nye befolkningsprognoser. Her frikjøper Trondheimsregionen 

fagkompetanse fra Trondheim kommune. Utgangspunktet for prognosearbeidet er at kommunene i 

fellesskap har utviklet en egen boligfeltbase, hvor alle kjente aktuelle områder for boligbygging i hele 

regionen er digitalt avgrenset og karakterisert med gitte kriterier. Det er over 350 aktuelle boligfelt i basen. 

Dette er et unikt opplegg hvor Trondheimsregionen er foregangsregion i Norge. Prognosene og 

boligfeltbasen gir et nyttig grunnlag for kommunenes planlegging. 

Det er i 2011 regnskapsført 994.000 kr innenfor programområdet IKAP/boligprosjektet, budsjett var 1,1 mill 

kr. 



Programområde C: Profilering/informasjonsarbeid   

”Populærutgaver” av strategisk næringsplan og IKAP har blitt utgitt og distribuert, de er utarbeidet med ny 

grafisk profil som ble fastsatt på slutten av 2010.  

I 2011 har Trondheimsregionen utviklet ny internettside, lansert i juni 2011. Det er vektlagt at siden skal 

være mer utadrettet som portal for interesserte som ønsker å få kunnskap om Trondheimsregionen og 

være en informasjonsside for de som ønsker å etablere virksomhet eller flytte til regionen. Samtidig er 

internettsidens tidligere intranett-funksjon for medlemskommunene opprettholdt under fanen ”Om oss”. 

Hovedgrepet på siden er å fortelle suksesshistorier om gode næringsetableringer som er sprunget ut fra 

teknologimiljøene. 

Samordnet med lanseringen av ny internettside ga Trondheimsregionen ut et 20-siders avisbilag ”Gode 

hoder” i totaldistribusjon med Dagens Næringsliv og Adresseavisen. Det er gitt mye god tilbakemelding på 

bilaget, som vektlegger Trondheimsregionens store fortrinn med nærkontakten til FoU-miljøene i 

Trondheim.  

Nyhetsbrev til alle kommunestyrepolitikere, knyttet til møtene i Trondheimsregionen er videreutviklet.   

Sommeren 2011 gikk Trondheimsregionen ut med anbudskonkurranse om kommunikasjonsplan og 

merkevareutvikling av Trondheimsregionen. Siktemålet var et opplegg med forprosjekt før kommunevalget. 

Av ulike grunner ble prosjektet utsatt til høsten. Røe kommunikasjon fikk oppdraget og gjennomførte en 

omdømmeundersøkelse med spørreundersøkelse fra et bredt antall respondenter. Undersøkelsen ga nyttig 

materiale for å styre videre kommunikasjonsarbeid og har vært grunnlag for gode drøftinger i 

Trondheimsregionens organer.  

I tilknytning til valget var det behov for en ny informasjonsbrosjyre om Trondheimsregionen, ”Nærkontakt 

med de smarte” er distribuert til alle kommunestyrerepresentanter. 

I henhold til vedtak har Trondheimsregionen utarbeidet argumentsamling for at strekningen Trondheim-

Oslo skal prioriteres først ved bygging av lyntog i Norge. Det er også vedtatt et samferdselspolitisk 

fundament i 12 punkter som er distribuert med siktemål å samle et bredest mulig grunnlag for 

gjennomføring av tiltak for Midt-Norge i kommende Nasjonal transportplan. Begge disse dokumentene er 

distribuert bredt til aktuelle parter og beslutningstakere. 

Det er i 2011 regnskapsført 1.185.000 kr til programområdet profilering/informasjon, budsjett1,1 mill kr. 

ORGANISASJONEN: (Programområde D) 

Videreutvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid  

Trondheimsregionen er primært er et samarbeid  for felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er ikke 

prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregionen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er etablerte 

tjenestesamarbeidsområder. Trondheimsregionen skal ikke utfordre dette. Det pågår nå et samarbeid 

mellom Trondheim og de nærmeste kommunene om  samhandlingsreformen.  

Videre organisering/operasjonalisering av Trondheimsregionen  

Driftsformen er videreført gjennom utarbeiding av nye vedtekter. Det er sendt ut sak om 

Trondheimsregionen for å få signaler fra de avgående kommunestyrene om Trondheimsregionens 

virksomhet. I henhold til vedtektene skal saken tas opp på nytt i de nye kommunestyrene i 2012.  

Trondheimsregionen - regionrådet 

Trondheimsregionen vedtok vedtektsendringer i 2011, primært for å tydeliggjøre forankringen til 

kommuneloven (§27), vertskapskommunerollen, styringsansvar og daglig leders administrative ansvar. 



Styret for det interkommunale samarbeidet er representert gjennom ordførernes stemmerett i 

regionrådet. I regionrådet møter også opposisjonsleder og rådmann. Det har vært fem møter i 2011.  

Formannskapene/fylkesutvalget ble invitert til ett av møtene. Ordføreren i Malvik, Terje Bremnes Granmo, 

var leder fram til valget. Ordfører i Midtre Gauldal Erling Lenvik ble valgt til ny leder etter valget. Det ble 

behandlet 46 saker i 2011. 

Av tema som er tatt opp i Trondheimsregionen ut over det som er nevnt under programområdene kan 

nevnes kampen mot kriminelle MC-miljø. MC-klubben Mongols har gjort fremstøt for å etablere seg både i 

Leksvik og i Trondheim. Det er uttrykt at Trondheimsregionens engasjement har vært avgjørende for at 

klubben ikke har lyktes med etablering. Alle samarbeidskommunene vedtar nå likelydende strategiplan mot 

organisert kriminalitet, basert på utredning fra Trondheim kommune. 

Trondheimsregionen har gitt uttalelser om viktige saker for landsdelen, herunder samferdselssaker og 

kampflybase  på Ørland. 

Arbeidsutvalget - AU 

Nytt AU etter valget: Leder Erling Lenvik (Midtre Gauldal), nestleder Rita Ottervik (Trondheim), Jon P Husby 

(Skaun) og Einar Strøm (Leksvik).  AU har hatt fem møter i 2011 og behandlet 44 saker.  Eget arbeidsutvalg 

har blitt et viktig organ i forhold til politisk forankring og effektiv drift av Trondheimsregionen. 

Rådmannsforum 

Rådmannsforum består av alle rådmennene og er et nødvendig bindeledd mellom Trondheimsregionen og 

kommunenes virksomhet. Det har også en viktig funksjon i forhold til gjensidig orientering og 

erfaringsutveksling om aktuelle aktiviteter i kommunene. Rådmannsforum bidrar til å sette saker på 

dagsorden i Trondheimsregionen som politisk organ. Rådmannen i Malvik, Kristian Rolstad var leder fram til 

valget, etter valget er rådmann i Midtre Gauldal, Knut Dukane ny leder. Det har vært fem møter i 2011 med 

til sammen 55 saker.  

Næringsrådet 

I tilknytning til strategisk næringsplan ble det i september 2010 konstituert et eget næringsråd. 

Næringsrådet skal sikre samhandling mellom det offentlige, næringslivet og FoU (triple helix) og styre 

ressursbruk og prioriteringer i strategisk næringsplan. Medlemmer i 2011: Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, 

rådmann Roy Jevard (Melhus), rådmann Erlend Myking (Leksvik), direktør i næringsforeningen i Trondheim 

Berit Rian, direktør i NHO Merete Storødegård, leder Stjørdal næringsforum Torstein Mørseth, prorektor 

NTNU - nyskaping og eksterne relasjoner Johan Hustad, rektor HiST Trond Andersen og direktør SINTEF - 

regional utvikling Sigmund Kvaløy. Berit Rian er valgt som leder. Hun deltar sammen med Trond Andersen 

som observatører i Trondheimsregionen - regionrådet.  

Næringsrådet behandlet i 2011 34 saker, og bidrar på en aktiv og konstruktiv måte til at målene i regional 

strategisk næringsplan blir realisert. Koblingen mot næringslivet og FoU fungerer positivt og er en utvilsom 

suksessfaktor. 

Sekretariatet 

Jon Hoem er daglig leder i full stilling, Børge Beisvåg er ansatt i hel stilling som prosjektleder for 

næringsplanen. Oddgeir Myklebust var engasjert som prosjektleder for IKAP i 2/3 stilling fram til sommeren 

og Hans Kringstad er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i 1/3 stilling. Trondheim kommune er 

vertskommune med personalansvar for sekretariatet. I tillegg kjøpes det ressurs til statistikkarbeid, og det 

er innleid konsulent for påvirkningsarbeidet for lyntog. Stillingsutlysning for prosjektleder IKAP har ikke gitt 

aktuelle kandidater, dette tas opp igjen i 2012. 
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Til dette programområdet, ledelse/samarbeid, er det regnskapsført 537.000 kr i 2011, budsjett på 700.000 

kr.  

I tillegg til fondsoverføring til næringsarbeid er det totalt fondsavsatt 298.000 kr til driftsfond fra 2011 til 

2012. 
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