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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 12.09.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1744-6 Dato: 07. september 2012  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 1200-1400. 

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

 

 

AU 27/12 Referat/protokoll AU-møte 04.06.2012 og Rådmannsforum 22.08.2012. 

Vedlegg 1: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 04.06.2012 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Rådmannsforum 22.08.2012  

Forslag til vedtak:  

Referat/protokoll Arbeidsutvalget 04.06.2012 godkjennes. 

Referat/protokoll Rådmannsforum 22.08.2012 tas til etterretning. 

 

AU 28/12 Arealdel Trondheim kommune   

Sak: Trondheim kommunes vedtak i bygningsrådet om høringsutkast for arealdelen i Trondheim 

kommune skaper reaksjoner i medlemskommunene med utgangspunkt i IKAP. Jfr. protokoll/-

referat i sak RF32/12 i rådmannsforum (Vedlegg 2) og vedlagte protokoller fra kommunestyret i 

Melhus og formannskapet i Melhus (Vedlegg 3-4). Også fylkesmannens uttalelse vektlegger 

IKAP i sin argumentasjon. Media har tatt tak i dette, jfr innslag på Midtnytt 05.09: 

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/dktl99090512/05-09-2012#t=5m52s.   

 Jeg er meget stekt opptatt av at vi må sikre en god videreføring av IKAP og det gode samar-

beidsklimaet vi har hatt. Samtidig må vi være så robust at vi tåler og løser intern uenighet. Det 

aller mest kritiske er vel at denne saken skaper holdninger blant den jevne politiker og publikum 

som tillegger motiver til de ulike partene om å bare mele sin egen kake. Det blir derfor etter mitt 

syn viktig å flagge samarbeidsvilje og gjensidig forståelse for ulike utfordringer i den videre 

håndteringen.   

 Kort faktaoppdatering angående IKAP: Jordvern er framholdt som en avgjørende forutsetning 

for IKAP. Samtidig er det uttrykt at det skal satses på videre boligbygging i kommunesentrene i 

omegnskommunene for å redusere transport og skape samhandling, underforstått at dette i noen 

grad kan utfordre jordvernet. De vedtatte retningslinjene fastsetter en felles boligpolitikk hvor 

fordelingen av boligbyggingen mellom kommunene skal videreføres, og at kommunene skal 

dimensjonere boligbygging i 12-årsperioden ut fra dette. Det er presisert at de regionale progno-

sene for befolkning/bolig vil bli løpende oppdatert som utgangspunkt for dette. Videre er det 

presisert at hensikten ikke er å ”strupe” noen kommune, her vil markedet uansett råde. Dersom 

boligbyggingen i en kommune øker mer enn forutsatt så kan det hensyntas i neste 4-årige revi-

sjon. Flere kommuner hadde i utgangspunktet (Før IKAP) vesentlig mer boligareal inne i kom-

muneplanen enn det som er beregnet behov for 12-årsperioden (feks. Malvik og Klæbu). Bla. 

derfor fastsetter retningslinjene at boligareal ut over beregnet behov tilrås avventet gjennom 

rekkefølgebestemmelser. Videre at prioritering av boligfelt skal gjøres ut fra klima, miljø, og 

landbrukshensyn. IKAP har tilrettelagt kunnskapsgrunnlag for slik rekkefølgeprioritering i bo-

ligfeltbasen. 

 Jeg ber om AUs vurdering av videre håndtering av saken. 

Vedlegg 3: Kommunestyresak Malvik kommune, møte 03.09.2012, sak 55/12 

Vedlegg 4:  Formannskapssak Melhus kommune, møte 04.09.2012,  sak 118/12  

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-midtnytt/dktl99090512/05-09-2012#t=5m52s
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Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

AU 29/12 Samling for kommunestyrene på campus – NTNU har fastsatt at dette må gjennomfø-

res på tidspunkt når det ikke er undervisning. 

Sak: Som jeg har orientert AU om i e-post har NTNU meldt at de ikke får plass til vårt besøk 26. ok-

tober og foreslår fredag 30. november eller mai 2013. Vi er alle er ganske oppgitt over at denne 

tilbakemeldingen kommer nå – etter at vi meldte ønsket dato for NTNU i mars fordi de skulle 

avklare dette før undervisningsplanen ble lagt. Vi har hatt en rekke møter med dem uten at vi 

har fått signaler om problemer med datoen, jeg regnet med at den var avklart. 

 Jeg må anta at dette er definitivt fra NTNU, etter den omfattende behandlingen som beskrives i 

eposten, med behandling i rektoratet. De uttrykker også tydelig at dersom de skal være vertskap, 

så ønsker de at samlingen er på campus, dvs. at de ikke er med på alternativ med bruk av Stu-

dentersamfunnet, som vi har luftet. Det positive er jo at de er så tydelig på å ta ansvar når vi 

kommer, med ønske om å være vertskap med campus som arena.    

 Vi har vurdert å endre innhold for dagen og legge samlingen et annet sted, men jeg er kommet 

til at forventningene hos alle dreier seg om et bedriftsbesøk på NTNU-Gløshaugen, og at ”ned-

turen” for oss blir større ved å endre opplegget enn om vi melder utsettelse. 

 30. november går ikke fordi det er i arbeidsperioden for budsjettet i kommunene, da må vi se på 

mai, som heller ikke er ideell. Beste forslag mellom fridager og ovale helger er etter mitt skjønn 

fredag 3. mai, antar også at det er gunstigst å få det tidligst mulig i mai. 

Forslag til vedtak:  

Samling for kommunene med bedriftsbesøk på Gløshaugen utsettes til 03. mai 2013. 

Kommunene gjøres kjent med dette. 

 

AU 30/12 Etablering av Utbyggingsselskap for Nye Sveberg. 

Sak: Jeg viser til drøfting av dette i ordførermøtet i mai. Etter sommeren er det arbeidet videre med 

konkretisering. Jeg har kontakt med den nye eierskapsenheten i Trondheim kommune, ved leder 

Tor Espnes. Han har vært en meget god medspiller, og det klare rådet han gir er å følge opp det 

som Trondheimsregionen i utgangspunktet er enig om i vedtatt retningslinje, å etablere et utvik-

lingsselskap for Nye Sveberg hvor de kommunene som ønsker det kan delta: 

 Retningslinje 1.6: 

 De største næringsområdene må utvikles med sikte på nødvendig offentlig styring for å sikre det 

regionale perspektivet. Det må etableres nødvendig ressursgrunnlag for gjennomføring der det-

te er nødvendig.  

 Det skal i første omgang vurderes behov for å etablere utviklingsselskap med offentlig eierma-

joritet for hvert av områdene, for planlegging og eventuelt også utbygging. Der hvor det vil ha 

betydning for å oppnå gjennomføringskraft, skal alle kommuner i regionen inviteres til å delta i 

slike selskap. 

 Eierskapsenheten anbefaler at dette realiseres gjennom invitasjon til at interesserte kommuner 

først avklarer en intensjonsavtale om etableringen av selskapet, og at utviklingsselskapet så 

etableres med bruk av ekstern bistand. Eierskapsenheten har utarbeidet skisse til slik intensjons-

avtale og tilbyr å bistå i å utforme endelig intensjonsavtale i samarbeid med interesserte kom-

muner. For mer utdyping viser jeg til vedlagt utkast til brev og skisse til intensjonsavtale. 

 Vi har hatt møte med Malvik kommune om dette som slutter seg til opplegget. I møtet deltok 

også privat interessent som har kjøpsrettsavtaler med grunneierne i området. Han ønsker et opp-

legg hvor kommunene deltar (Foreslår 50%). Vi har presisert at det foreslåtte utviklingsselska-

pet vil være det organet som vil forhandle med rettighetshavere i området og eventuelt inngår 

videre avtaler.  

 Jeg tilrår at Trondheimsregionen går videre med dette arbeidet og at AU gir fullmakt til at ved-

lagt brev og skisse til intensjonsavtale sendes ut til kommunene. Det bør eventuelt presiseres at 
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vi ønsker at bare kommuner med reell interesse for å delta i utviklingsselskapet deltar i utvik-

lingen av intensjonsavtalen. Alternativet er å ferdiggjøre intensjonsavtalen nå i samarbeid med 

eierskapesenheten i Trondheim kommune og Malvik kommune og så sende den ut som endelig 

invitasjon til å delta. Jeg har vurdert at det er klokt å la interesserte kommuner får medvirkning i 

å sluttføre utformingen av intensjonsavtalen. I drøftingene med Malvik kom vi til at det bør ta 

høyde for tidsfrist som muliggjør behandling i kommunestyrene, det haster derfor med utsen-

ding.  

Vedlegg 5: Utkast til brev til kommunene 

Vedlegg 6: Skisse til intensjonsavtale  

Forslag til vedtak: 

AU slutter seg til opplegg med utarbeiding av intensjonsavtale for etablering av utviklingssel-

skap for Nye Sveberg. Forelagt brev og skisse til intensjonsavtale sendes kommunene med svar-

frist 01.11.2012. 

 

AU 31/12 Oppfølging av arbeidet Trondheim 2030 i Trondheimsregionen. 

Sak: I siste møte i Trondheimsregionen ble prosjektet Trondheim 2030 presentert: En gjennomgang 

av utfordringer med utbygging av offentlig infrastruktur ut fra forventet befolkningsvekst i et 

langsiktig perspektiv. Terje Granmo tok opp at AU bør se på å gjennomføre tilsvarende utred-

ning for hele Trondheimsregionen. Tilsvarende tilbakemelding fikk jeg også når rådmannsfo-

rum fikk tilsvarende gjennomgang i møte 20.04.2012. Jeg anser at det er naturlig å vurdere dette 

i sammenheng med IKAP-rulleringen som nå igangsettes, se forslag til utviklingsplan 2013-16 i 

sak AU 30/12. 

Forslag til vedtak: 

AU ber om at en vurdering av utfordringer med utbygging av offentlig infrastruktur ut fra for-

ventet befolkningsvekst i et langsiktig perspektiv tas inn i IKAP-rulleringen. 

 

AU 32/12 Utviklingsplan for Trondheimsregionen 2013-16. 

Sak: Utviklingsplan for Trondheimsregionen skal i henhold til årshjul behandles i første møte i siste 

halvår. Vedlagte forslag er utarbeidet i samarbeid med egen arbeidsgruppe (Morten Wolden, 

Roy Jevard, Ove Snuruås, Sigmund Knutsen og Jon Hoem), etter gjennomgang i rådmannsfo-

rum, sak RF 34/12. Signaler fra behandlingen av årsmeldingen i Trondheimsregionen er fulgt 

opp ved at det nå i større grad er sett på igangsatte/pågående oppgaver og trukket linjer fram-

over ut fra det. Årsmeldingen legger opp til i hovedsak stø kurs i forhold til arbeidsoppgavene 

Trondheimsregionen skal prioritere. 2013 vil bli et år med økt aktivitet innenfor både nærings-

utvikling, IKAP/utviklingsoppgaver og omdømme/markedsføringsoppgaver. Det er lagt opp til 

uendret økonomisk tilskudd fra kommunene til Trondheimsregionens virksomhet. 

 Det legges opp til å videreføre vedlagt utkast layoutmessig og med språkgjennomgang. 

Vedlegg 7: Utkast utviklingsplan datert 06.09.2012 

Forslag til AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Utkast til utviklingsplan 2012-15 datert 06.09.2012 vedtas. Det forutsettes at medlemskom-

munene innarbeider tilskudd til Trondheimsregionen i sine økonomiplaner for perioden.  

 

AU 33/12 Oppfølging av NTP 2014-23 og andre samferdselssaker behandlet i Klæbu-møtet 

Sak: I Klæbu-møtet behandlet vi en rekke uttalelser til samferdselssaker, NTP 2014-23, logistikknu-

tepunktet, høyhastighetsbane og Jernbaneverkets stasjonsutredning. Jeg ber om AUs signaler i 

forhold til Trondheimsregionens oppfølging av disse sakene. 

 Jeg har tatt opp med SVV, Moldekontoret v/Kjetil Strand at vi kan tenke oss en orientering i 

vårt neste møte 07.12.2012 om hvordan vi i fellesskap kan påvirke for å få gjennomslag i hen-

hold til vår uttalelse til NTP. Vi kan invitere JBV tilsvarende. Angående logistikknutepunktet 

opplyser JBV at det per i dag ikke er gitt noen tilbakemelding fra Samferdselsdepartementet an-
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gående videreføring etter KVU-arbeidet. Ny samferdsesminister kan være interesant i denne 

sammenhengen, er en invitasjon til henne til vårt møte 07.12.2012 en aktuell mulighet? 

Forlag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak.  

 

AU 34/12 Orienteringer 

 Samling infomedarbeidere: 

 - Ble gjennomført 20. august. Det ble gitt nyttige innspill, både for Trondheimsregionen og for 

kommunene. tilbakemeldingene er positiv og det ligger an til å følge opp, for eksempel med 

en samling med tema medieplan.  

Prosjektleder IKAP:  

- Ester Balvers startet for Trondheimsregionen 01. september. Hun starter med bistand angå-

ende opplegg for Nye Sveberg (God kunnskap om næringsarealsamarbeid fra Stavangerregi-

onen) og videreføring av web-basert markedsføring av næringsarealer. 

Interkommunal prosjektkoordinator:  

- Tor Ivar Eikås er tilsatt. Han var den desidert mest kvalifiserte søkeren og kan tiltre i 50% 

stilling, ved siden av at han fortsetter som NCP (Nasjoalt kontaktpunkt) i Forskningsrådet. 

Samhandling HiST-Trondheimsregionen 

- HiST har meldt at de vil delta, det vil bli sammenkalt til oppstart. 

Status, samarbeid om samfunnssikkerhet/beredskap: 

-  Det vil bli innkalt til felles møte oktober/november. 

Fylkesmannen ønsker å besøke alle regionrådene:  

- Jørn Krog har signalisert at han nå ønsker å besøke alle regionrådene. Jeg har invitert ham til 

møtet 07.12.2012. Møtet blir sannsynligvis på Stjørdal, men det er vel ikke noen ulempe at 

fylkesmannen må reise ut av eget fylke for å delta i Trondheimsregionen.  

Folkehelse: 

- Rådmannsforum ønsker en bredere drøfting av temaet i sitt neste møte, STFK utfordres. 

Kampflybasen: 

- Viser til tidligere drøfting om dette. Tar sikte på å ta opp saken i Trondheimsregionen 

07.12.2012. Det passet ikke for ordføreren i Ørland nå, og det kan være greit å ta vår gjen-

nomgangen etter at Fosen regionråd har drøftet videre prosjektorganisering i møte. 30. sep-

tember. Kom gjerne med innspill – skal vi invitere forsvarsbygg og/eller forsvarsledelsen. 

Rådmannen i Stjørdal tok opp det siste med utgangspunkt i aksen Stjørdal- Trondheim-

Ørland. 

Skjønnsmidler 2013: 

- Fylkesmannen har i år satt begrensing for antall søknader fra hver kommune, noen kommu-

ner reagere på dette. Men det er ikke tilsvarende begrensing for regionrådene. Søknadsfrist er 

15. oktober. Skal vi sende ut forspørsel til kommunene om det er tema som de ønsker å sam-

arbeide om?  

Møteplan 2013: 

- Legger fram forslag til gjennomgang i møtet. 

 

AU 35/12 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.09.2012  

Sak: Som meldt er det noen forfall  (tre ordførere) pga. KLPs tur til Island. Samtidig er det for flere 

problem med oppstart fra morgenen. Jeg foreslår derfor at møtet starter med lunsj og at saksom-

fang tilpasses dette, videre at møtet tas i Trondheim utenom rekkefølgen, at Trondheimsregio-

nen selv er vertskap.  

 Mulige saker til som er nevnt i dette saksframlegget: 

- Arealdel Trondheim? (NB: Forfall fra ordfører Malvik) 

- Utviklingsplan for Trondheimsregionen 2013-16 

 Innspill fra rådmannsforum: 

- Erfaringer fra E6 Melhus – bruk av regional samrådsgruppe. 

 



 

Arbeidsutvalget 04.06.2012  Side 5 av 5 
 

  Andre mulige saker: 

- Konkrete eksempler fra næringsplanen: Det er mye som har konkretisert seg i det siste, vi 

kan vise eksempler på resultat, eksempler: Presentasjon fra UE med elever som deltok på ol-

jemessa i Stavanger, tilbakemelding fra næringsmedarbeider som har deltatt på kompetanse-

utvikling, operativ ressurs på plass i Melhus, Trøndelagsdagen, trainee (interkommunal ar-

beidskraft) som er i arbeid/firma som har tatt inn, prosjekt ang servicetilbud til utenlandsk 

arbeidskraft mm. Jeg gjør et utvalg i samarbeid med Børge ut fra tidsrammen, tenker å ta 

dette som ”hovedsak” i møtet.  

- Rapportering om elektrifiseringsprosjektet for Trønderbanen 

- Tunnelprosjekt E6 Trondheim-Stjørdal: Jeg har problemer med innleder fra SVV i dette mø-

tet, foreslår å ta det i neste møte (Også pga forfall fra ordfører i Malvik og Stjørdal). 

 

AU 36/12 Eventuelt 

 

 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder  
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 16.04.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1744-4 Dato 18. april 2012  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1330-1500 

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

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? 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at leder i næringsrådet Berit Rian skal avklare med MOLGA 
hvordan det skal jobbes videre med påvirkningsarbeid og hvem som bør involveres.  

- AU var klar på at MOLGA har fått et tydelig mandat om oppfølging i denne saken. 
- Trondheimsregionen bør gi en støtteerklæring dersom dette er naturlig. 

Vedtak:  Saken følges opp ut fra signaler fra kontakt med MOLGA. 

 

AU 11/12 Regional forvaltning av statens finansformue 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at NiT nå har tatt ansvaret for å føre fram saken. Kapitalmiljøet i 
Trondheimsregionen har lyktes med denne typen investeringer. Tilsvarende har investor-
miljøene i Bergens- og Stavangerregionen. Dette er langsiktig arbeid, som krever at en byg-
ger allianser med de andre miljøene utenfor Oslo. 

- AU påpekte at det må være et politisk trykk på saken.  
- Forholdet til Trøndelagsrådet ble drøftet. Leder Erling avklarer med Tore Sandvik/Ingvild 

Kjerkol angående Trøndelagsrådets engasjement.  

Vedtak:  Saken følges opp ut fra signaler fra kontakt med fylkeskommunene. 

 

AU 12/12 KVU E6 Oppland grense-Jaktøyen 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at Trondheimsregionen har samarbeidet med STFK om hørings-
uttalelsen og hatt kontakt med planleggere i de berørte kommunene. Det har ikke kommet 
avvikende merknader til Trondheimsregionens forslag fra de berørte kommunene. 

- AU ønsket at saken legges fram for Trondheimsregionen i møte 27.04.2012.  
- Ev merknader fra AU kan sendes sekretariatet før utsending til Trondheimsregionen.  
- Sak i Trondheimsregionen kan samordnes med en generell orientering om status for ivare-

takelse av samferdselspolitisk fundament i NTP-forslaget fra transportetatene. 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/moter-2012/253-mote-i-arbeidsutvalget-07-februar-2012
jmj
Tekstboks
Arbeidsutvalget 12.09.2012Vedlegg 1
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Vedtak:  Forslag til uttalelse legges fram for Trondheimsregionen til vedtak 27.04.  

.  

AU 13/12 Kronikkforslag 

Vedtak: Kronikk om omdømmeundersøkelsen sendes inn av leder i Trondheimsregionen.  

 

AU 14/12 Høyhastighetstog - oppfølging 

Fra møtet: - AU ønsker at daglig leder utarbeider ordlyd for utsending av ny offensiv mot aktuelle be-
slutningstakere i NTP og andre allianser, med hensikt å endre formuleringen i NTP til fordel 
for Oslo-Trondheim.  

- Saken følges opp i Trondheimsregionens møte 27.04. 
- Høyhastighetsprosjektet er presentert i Jernbaneforum. Det tas opp videreføring av dette i 

samhandling med dem. Tor Erik Jensen er nå leder for jernbaneforum og deltar i Trond-
heimsregionens møte. 

Vedtak:  Prosjektet videreføres med sikte på å oppnå endring i NTPs formulering om prioritert strek-
ning. 
 

AU 15/12 Årsmelding Trondheimsregionen 2011 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om formen på årsmeldingen, tilsvarer 2010. Fondsoverføring fra 
2011 til 2012 er 3,5 mill kr, hovedtyngden av dette er ressurser til næringsplanen, her blir 
det større ressursbehov kommende år. 

- AU gir eventuelle kommentarer til framlagt tekst før utsending til Trondheimsregionen. 

Innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregio-
nen 2011. 
   

AU 16/12 Ordførermøte 99.05.201 

Fra møtet: - AU ønsker at Knut Røe tilrettelegger drøftingsprosesser innefor temaene ”Trondheimsregi-
onen som politisk verksted/tenketank”, ”saker/budskap og historier som viser nytte/be-
tydning av samarbeidet” og  ”merkevarebygging”. 

- Andre saker kan tas opp 
- Samme arrangementsopplegg som på Leangen med etterfølgende middag. 

 Vedtak: Ordførermøte gjennomføres 09. mai 2012 kl 1400-1900. 

 

AU 17/12 Orienteringer 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om utlyste stillinger og webpresentasjon av næringsareal.  
 

AU 18/12 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.12.2011  

Fra møtet: Malvik kommune arrangerer, møtested: Stav Hotell (Best Western). 

 Saker som AU prioriterte tatt opp: 
Forskningssenter for økt utvinning av olje/gass (IOR-senter) i Trondheimsregionen? 
- Saken følges opp ut fra signaler fra kontakt med MOLGA, jfr sak 10/12. 
Regional forvaltning av statens finansformue.  
- Saken følges opp ut fra signaler fra kontakt med fylkeskommunene, jfr sak 11/12. 
Årsmelding Trondheimsregionen 2011 
- Legges fram for Trondheimsregionen til vedtak, jfr sak 15/12 
KVU Oppland grense-Jaktøyen  
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- Tas med i møtet sammen med en gjennomgang av transportetatenes NTP-forslag i forhold 
til samferdselspolitisk fundament, jfr sak 12/12 

Jernbaneverket starter utredning av dobbeltspor Trondheim-Hommelvik 
- JBV og Trondheimsregionen er enig om et tett samarbeid om dette arbeidet.  
- Daglig leder orienterte om at også SVV har tatt kontakt angående start av planarbeid på E6 

Stjørdal-Trondheim, men utgangspunkt at tunellforskrifter krever dobbeltløp. Begge disse 
sakene er viktig i forhold til rullering av IKAP. 

- JBV inviteres til en redegjøring. AU ba om at JBV samtidig kan utfordres på elektrifisering av 
Rørosbanen, en sak som aktualiserer seg i forbindelse med stengningen i Soknedal. 

Si Trondheimsregionen! 
- Saken sto på dagsorden sist men ble utsatt. Terje Granmo forespørres om å ta dette nå. 
FoU-institusjonenenes regionale perspektiv 
- HiST og NTNU ved Trond M Andersen og Johan E Hustad inviteres til å gi innledninger. Disse 

bør rettes mot utdanningsinstitusjonenes avhengighet/samvirke med kommunene i Trond-
heimsregionen, for eksempel næringsutvikling, innovasjon, bosetting/rekruttering av ar-
beidskraft og studenter, praksisplaser/sommerjobber osv.  

 

AU 19/12 Eventuelt 

Fra møtet: Logistikknutepunkt ble drøftet 
- Daglig leder orienterte om gjennomgang av kommunenes høringsuttalelser. 
- Erling Lenvik orienterte om at det forberedes felles utspill fra kommunene sør for byen om 

å prioritere delt løsning. 
- Rita Ottervik deltar i møte med departementet 19.04, forespør om status. 
- Jon sjekker status for offentliggjøring av KS1-utredning. 

 
 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder  
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 22.08.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1746-8 Dato: 24. august 2012  
 

Sted: Møterom Kvarts, 5. etg i fylkeshuset. 

Tidsrom: Onsdag 22. august 2012 kl 1300-1600 

Til stede: Stein A. Ytterdahl, Kjell Fosse, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Erlend Myking, Geir 
Are Nyeng (vara for Vigdis Bolås) 

 Hans Kringstad, Børge Beisvåg, Jon Hoem, Sigmund Knutsen.  

Forfall: Knut Dukane, Morten Wolden, Kristian Rolstad, Ove Snuruås, Odd Inge Mjøen 

Referenter: Jon Hoem/Sigmund Knutsen 

 

 Stein A. Ytterdahl ledet møtet i Knut Dukanes fravær. Ingen merknader til møteinnkallingen. 

 

RF 32/12 Orientering om Kommuneplanens arealdel for Trondheim kommune. 

Orientering: - Kathrine Strømmen, Byplankontoret orienterte. Presentasjonen ligger under 
www.trondheimsregionen.no/møter. Utfordringen er at det forventes 40.000 nye innbyg-
ger i perioden. Rådmannens forslag angir 22.000 boliger, ca 1.000 daa til næring og 1.500 
daa til offentlige funksjoner, det siste er ikke tidligere spesifisert i arealdelen. IKAP og gjel-
dende kommuneplanmelding for byvekst er lagt til grunn. Tettheten er økt til minimum 6 
boliger/daa i felt, langs hovedkollektivårene er det også samme krav til mindre prosjekt. 
Dette betyr at eneboliger er lite aktuelt. Rådmannen forutsetter, i henhold til vedtatt plan-
program, at framtidig utvikling avklares gjennom ny kommuneplanmelding om byvekst og 
jordvern. Bygningsrådet har lagt ut områder som til sammen kan romme 8.400 boliger. Det 
er imidlertid uttrykt at ikke alle som var med på vedtaket mener at alle områder skal inn i 
endelig plan. 

Fra møtet: - Jevard spurte om boligbehovet er i samsvar med IKAP. Løberg mente at boligbygging i 
Trondheim må ses sammen med boligbyggingen i nabokommunene.  

- Hoem svarte at rådmannens forslag harmonerer med de felles prognosene for Trondheims-
regionen, slik prognosen er justert løpende etter utarbeidingen av IKAP. Uansett er det 
usikkerhet i forhold til forutsatt uavklart fortetting. Dersom store deler av bygningsrådets 
forslag blir inntatt, vil det vises mer areal enn det felles prognose angir. For næringsareal er 
det samsvar, nye områder på Tiller vurderes som erstatning for Løvås, også de nye område-
ne har usikre grunnforhold.  

- Strømmen og Hoem pekte på flertallsmerknad i bygningsrådet: Rekkefølgebestemmelser 
skal styre slik at de mest miljøvennlige arealene bygges først. Dette er helt i samsvar med 
vedtatt retningslinje i IKAP, og videre arbeid med dette kan gi nyttige erfaringer for de øvri-
ge kommunene. Trondheim har tidligere lyktes med rekkefølgehåndtering i forhold til sko-
lekapasitet. 

- Ytterdahl påpekte at vi ikke konkurrerer oss imellom, men mot Oslo og andre storbyer. Vi 
må legge til grunn at vi skal ha god vekst i alle kommunene i regionen. 

- Enighet om at veksten har store økonomiske konsekvenser for kommunene i hele byregio-
nen og utfordrer det statlige overføringssystemet.  

- Jevard etterlyste bedre samordning av arealplanleggingen i alle kommunene, burde det ut-
arbeides en felles konkret plan for Trondheim og de nærmeste kommunene? Er det mulig 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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med en felles avklaring av arealene? Mindre utlegging av arealer i Trondheim vil øke mulig-
hetene for at arealer i nabokommunene blir utbygd.  

- Hoem: Dette er spørsmål som vil tas opp ved revisjonen av IKAP som starter nå. Vi forutset-
ter som sist ett tett samarbeid mellom arealplanleggerne med dugnadsperioder. Opplegget 
er også å samordne arbeidet med IKAP og kommuneplanmelding for byvekst og jordvern i 
Trondheim kommune. Det er blant annet viktig å ta på alvor at storparten av innflytterne nå 
er fra utlandet, det er personer som har andre boligpreferanser enn de som har vokst opp 
her. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 33/12 Skal Trondheimsregionen ta opp temaet folkehelse i forhold til felles kompetanse/er-

faringer?  

Orientering - Daglig leder innledet. Malviks folkehelseprosjekt Lev vel, nevnt av Terje Granmo i Stavmø-
tet, er bakgrunnen for at dette tas opp. AU ønsker å eventuelt ta dette noe bredere enn 
bare en presentasjon av dette ene prosjektet. Kommunene arbeider med temaet, og det er 
viktig for både fylkesmannen og fylkeskommunen. Er dette et spørsmål som Trondheimsre-
gionen bør involvere seg i? Kommunikasjonsplanen anbefaler et bredere engasjement for å 
øke interessen for Trondheimsregionen.   

Fra møtet: - Jevard: Fylkeskommunene har ansvar for å ha helsestatus for kommunene, og kommunene 
har også krav på seg om kartlegging i lovverket. Dette angår mer enn Trondheimsregionen, 
men vi kan være en pådriver sammen fylkeskommunen. Vi kan misunne Nord-Trøndelag 
HUNT-dataene, vi burde hatt tilsvarende.  

- Myking viste til arbeidet med folkehelse i Fosen-regionen: Miljørettet helsearbeid, forebyg-
gende arbeid, kosthold med mer, det er ansatt folkehelsekoordinator. Forskningsmiljøene i 
Trondheim har kunnskap som bør trekkes inn. HUNT er langsiktig, resultater kommer etter 
mange år, defor lite å hente ved å starte tilsvarende for Sør-Trøndelag. Men nord- og sør-
trøndere er vel ganske lik, vi kan bruke dataene. 

- Fosse: Værnesregionen har etablert et arbeid, bla med frisklivssentral. Erfaringsutveksling 
bør kunne skje. 

- Løberg: Her kan vi utvikle en tankesmie om samhandling og hvordan vi går videre.  
- Malvik og STFK bør utfordres nærmere på vinkling før vi tar opp saken i regionrådet. 

Vedtak: Saken tas opp i neste Rådmannsforum, og STFK og Malvik utfordres til å innlede.  

 

RF 34/12 Utviklingsplan 2013-17 

Orientering: - Daglig leder orienterte om aktuelt innhold i neste utviklingsplan. Kommentarene til årsmel-
dingen om å koble resultater med framtidsvurdering er lagt til grunn. Budsjettet er ned-
skrevet i forhold til at forventede tilskudd fra STFK og Fylkesmannen nå ligger på et lavere 
nivå. Vi har imidlertid fondsavsetninger som kan brukes for å opprettholde aktiviteten. Til-
skudd fra kommunene er uendret, i henhold til det som er innarbeidet i alle kommunenes 
økonomiplaner.  Presentasjonen med forslag til innhold for de ulike kapitlene ligger på 
www.trondheimsregionen.no/møter.   

Fra møtet: - Løberg: Det bør formuleres konkrete mål og mandat for FoU-kontaktenes arbeid. 
- Flere mente at IKAP har gitt positive erfaringer mht å se mer helhetlig på arealbruken og i 

forhold til sektormyndighetenes håndtering av de kommunale planene. 
- Jevard: Norskopplæringen må styrkes når innflyttingen i så stor grad er innvandring. 
- Melhus har gode erfaringer med samrådsgruppe mellom kommuner og statlige etater i E6 -

planen. Dette resulterte i at planen ble framlagt uten innsigelser. 
- Ytterdahl viste til diskusjon i KS’ rådmannsforum vedrørende overlappende arbeid i regio-

nale råd. Viktig at Trondheimsregionen er tydelig i sitt hovedbudskap. 
- Jevard og flere sa at det vil være fint om info-medarbeiderne kan ha felles nettverk og 

kompetanseutvikling gjennom Trondheimsregionen.  

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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- Kringstad: Viktigst i denne omgang er å øke kunnskapen om nytteverdien av Trondheimsre-
gionen. Her har info-medarbeiderne en viktig rolle. 

- Løberg sa at den enkelte kommunes merkevarebygging kan forsterkes og koordineres. 
- Flere mente at fondsmidler blir gode å ha. 
- Jevard mente det bør vurderes å ha et møte i arbeidsgruppa for utviklingsplanen.  

Vedtak: Utkast bearbeides videre gjennom arbeidsgruppa med sikte på vedtak i Trondheimsregio-
nen-regionrådet 21.09.1 

 

RF 35/12 Gjennomgang av aktuelle saker i næringsplanen. 

Orientering: - Børge Beisvåg orienterte: Det jobbes med bedre norskundervisning for nye utenlandske ar-
beidstakere og deres familier. Lavterskeltilbud for mottak av nye, utenlandske arbeidstake-
re utredes. Trainee-ordning starter nå med 5-6 personer i bedrifter. Brosjyren Stift Bedrift 
ble utdelt – inkubator for kreative næringer i Atelier Ilsvika. Trondheimsregionen sender 
info om denne inkubatoren for kulturnæringer til kulturmiljøene i kommunene. Kobling 
FoU-næring: Positiv utvikling i gang når det gjelder utplassering av studenter i bedrifter, 
Leksvik forplikter seg på minimum fem i året fra maskin/mek. Utvikler nå operativ ressurs i 
flere næringsforeninger, stilling i Melhus etablert, med NiT som arbeidsgiver. Også 
næringsalliansen i Trondheimsregionen styrkes gjennom dette. Gledelig at innflaggingsar-
beid i Access Mid-Norway begynner å løsne. Internasjonal prosjektkoordinator forventes på 
plass i oktober. Tilbud om kompetanseutviklingsprosjekt er sendt til kommunene.       

Fra møtet: - Jevard: Felles næringshage for Midtre Gauldal, Melhus og Klæbu realiseres nå.   

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF36/12 Tunnel-prosjektet Trondheim-Stjørdal. 

Orientering: - Daglig leder orienterte om planarbeid i Statens vegvesen med bakgrunn i EU-krav om doble 
tunneler på grunn av trafikktall. I utgangspunktet tar SVV opp bruk/deponering av over-
skuddsmasser, men det kommer fort opp spørsmål om firefeltsveg mellom tunnelene og 
bomfinansiering. SVV vil invitere berørte kommuner til idedugnad. Bør det orienteres om 
saken i regionrådet?  

Fra møtet: - Fosse uttrykte ønske om at staten må samordne seg, slik at ikke massetilførsel til Værnes 
reduseres. Også statlige etater bør inviteres til idedugnaden. 

- Jevard mente at hovedkontoret i Molde må involveres sterkere i regionens vegplansaker. 
- Hoem: Moldekontoret kan utfordres på våre innspill til NTP. 

Vedtak: Prosjektet bør presenteres i Trondheimsregionen-regionrådet 21.0912. Statens vegvesen 
v/regionkontoret i Molde bør involveres tettere i Trondheimsregionens saker.  

 

RF 37/12 Felles kommunestyremøte 

Orientering: -  Daglig leder orienterte. Det jobbes med programmet, jfr. skisse i møteinnkallingen. 
Fra møtet - Løberg: Vær tydelig med hensikten – bli gjensidig kjent. Viktig at også kommunenes bidrag 

blir tydelig. NTNUs ledergruppe bør inviteres for å lære om kommunenes attraktivitet. Bør 
være et innlegg om dette.  

- Vi må også få opp kommunenes betydning for FoU-miljøene, det bør være en innleder som 
begeistrer angående forholdet mellom kommunene, FoU.-miljøene og næringslivet. For å få 
til dette er det OK om lunsjen utsettes til 1230 og avreise til1530.  

- Jevard mente at det er viktig at alle politikere møtes for å utvikle identitet og omdømme i 
regionen. Tar tid å utvikle dette. 
 

 Vedtak: Sekretariatet jobber videre med programmet i tråd med signalene i møtet. 
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RF 38/12 Orienteringer/spørsmål 

Fra møtet: - Samling av info-medarbeidere gjennomført 20.08.12, og oppfølging av denne. Kringstad 
orienterte. Samlingen ble godt mottatt av deltakerne, var en god start. Vi har en del oppføl-
gingspnkter, bla et entydig signal om at Trondheimsregionen må på Facebook. 

 - Samling om samfunnsikkerhet/beredskap: Per Ketil Riisem i TK planlegger samling i okt-nov.   
 - Internasjonal koordinator: Tor Ivar Eikaas tilbudt stillingen i 50%, starter trolig 1.10. Da føl-

ger vi opp mot kommunene.   
 - Videre oppfølging NTP/øvrige samferdselssaker: Våre uttalelser er utsendt bredt. Vurderer 

løpende mer aktiv lobbying.   

Vedtak. Sakene tas til orientering. 

 

RF 39/12 Møteplan 2013 

 Fra møtet: Enighet om at onsdager opprettholdes som møtedag. 

 Vedtak: Daglig leder utarbeider forslag til møteplan 

 

RF 40/12 Eventuelt: Aktuelle saker i Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.09.12 

Orientering: - Daglig leder innledet. Regionrådets møte 21.9.12 går som planlagt selv om 4 av 10 ordføre-
re er på Island. Varaordførere inviteres. Aktuelle saker: 

- Kampflybasen orientering fra Ørland (ordfører er på Island) ev  STFK, og forsvarsbygg. 
- Folkehelse – rådmannsforum har foran konkludert med at dette ikke er aktuelt på dette 

møtet. 
- Toløps-tunneler Trondheim-Stjørdal 
- Utviklingsplan 2013 
- Konkrete eksempler fra næringsplanen: Det er mye som har konkretisert seg i det siste, vise 

eksempler på resultat.  
- Aktuelt å ta opp ev endringer i forhold til Trøndelagsrådet, ev landsdelsutvalg for Midt-

Norge? 
Fra møtet: - Fosse: Det er også mye generell tenking i forhold til utvikling av luftforsvaret i aksen Ørland 

- Trondheim - Værnes, kan være aktuelt å invitere noen fra forsvarsledelsen. Næringslivs-
perspektivet bør være sentralt. 

- Jevard: Metodisk om erfaringer med samrådsgrupper med sektormyndighetene i plansaker 
kan være interessant for alle kommunene.  

- Det bør gis en nærmere info om samling for kommunestyrene.   
- Løberg nevnte velferdsteknologi og utdanning/skole som viktig framtidige tema for erfa-

ringsutveksling i rådmannsforum, kommunene er store på skole og helse. Jevard nevnte 
planlegging av konferanse vedr velferdsteknologi. 

- Rådmannsforum mente at orientering om arbeidet med endringer i Trøndelagsrådet og et 
eventuelt landsdelsråd ikke nødvendigvis er tema for Trondheimsregionen, vi kan konsent-
rere oss om våre egne saker.  

 
 

 

Stein A. Ytterdahl Jon Hoem 
(sign) nestleder rådmannsforum daglig leder  
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Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 55/12 03.09.2012 

 

Uttalelse til Trondheim kommunes forslag til kommuneplanens arealdel 

 2012 - 2024 

 

 

Vedlegg 

Da det er mange dokumenter som hører til denne saken, blir det vist til Trondheim kommunes 

hjemmesider for å lese vedleggene: www.trondheim.kommune.no\arealplaner\offentlig 

Saksdokumenter (ikke vedlagt) 

IKAP-dokumenter finnes på denne adressen: http://www.trondheimsregionen.no/prosjekter/ikap 

Saksopplysninger 

Trondheim kommune har sendt forslaget til kommuneplanens arealdel 2012 – 2024 på høring, 

med svarfrist 30. august. (Malvik kommune har fått utsatt fristen til 5. september.) 

I dette saksframlegget for Malvik kommunestyre drøftes først og fremst konsekvensene av 

forslaget om å ta ca. 2000 dekar lettbrukt, fulldyrka jord til utbyggingsformål, opp mot den 

vedtatte Interkommunale arealplanen for Trondheimsregionen (IKAP). 

I forslaget til kommuneplanens arealdel for Trondheim kommune som rådmannen la fram til 

politisk behandling, var det foreslått å omdisponere 714 dekar dyrka mark til utbyggingsformål.  

Dette arealet skal være med å dekke behovet for utbygging av 20.000 nye boliger (en 

befolkningsvekst på ca. 40.000 i planperioden), 1000 dekar til næringsformål og 1400 dekar til 

offentlig tjenesteyting (fram til 2030). 

Prognosene fra 2011 tilsa at det skulle bygges ca. 1500 boliger pr. år. Dette er i tråd med 

retningslinjene i IKAP. I rådmannens forslag er dette økt til ca. 1700 boliger pr. år.  

Ved bygningsrådets behandling av dette forslaget ble det plusset på arealer som vil gi plass til 

ca. 8400 boliger i tillegg. Dette tilsvarer at den totale boligbyggingen kan bli ca. 2300 boliger pr. 

år. Av økningen av arealene til utbyggingsformål for å kunne gi plass til disse 8400 boligene, er 

1354 dekar fulldyrka jord. Av de til sammen 2068 dekarene fulldyrka jord er 532 dekar regnet 

som matkornareal. 

http://www.trondheim.kommune.no/arealplaner/offentlig
http://www.trondheimsregionen.no/prosjekter/ikap
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Rådmannens vurdering 

Som nevnt i innledningen til dette saksframlegget ønsker rådmannen å drøfte forslaget til 

kommuneplanens arealdel for Trondheim kommune opp mot den vedtatte Interkommunale 

arealplanen for Trondheimsregionen. 

Gjennom arbeidet med IKAP var jordvernet en svært viktig forutsetning for hvordan planen til 

slutt ble utformet og vedtatt av alle kommunene i regionen. For Malvik kommunes del ble det 

vedtatt at det skal opparbeides et regionalt næringsområde, Nye Sveberg, for store arealkrevende 

bedrifter.  

På grunnlag av jordvernhensynet og sentral beliggenhet i regionen mellom Trondheim og 

Trondheim lufthavn Værnes, ble et skogområde ved Sveberg pekt ut som regionens førstevalg. 

Området ligger nær kommunes store utbyggingsområde Sveberg, som ferdig utbygd kan få 1200 

til 1500 boliger. Det planlagte næringsområdet kan derfor ha en alternativ bruk til natur- og 

friluftsområde. 

I kommuneplanens samfunnsdel for Malvik kommune – Mål 10 – ”Vi er en attraktiv kommune 

for etablering av arbeidsplasser”, har kommunestyret blant annet vedtatt følgende to veivalg. 

- ”Utvikling av nye regionale næringsområder skal skje i samarbeid med kommunene i 

Trondheimsregionen.” 

- ”Malvik kommune skal bidra til å legge til rette for nye næringsarealer i henhold til 

interkommunal arealplan (IKAP).” 

Med blant annet utgangspunkt i at jordvernet i regionen er viktig og oppfølging av 

kommuneplanens samfunnsdel, vedtok Malvik kommunestyre i forbindelse med revidering av 

arealplanen (juni 2011) at en del av kommunens markaområde kan tas til utbygging av et 

regionalt næringsområde. 

Med bakgrunn i de vedtatte retningslinjene i IKAP kan det stilles spørsmål ved Trondheim 

kommunes lojalitet til regionkommunenes vedtak. For eksempel heter det i IKAP-retningslinje 

4.1 for boligbygging:  

”Det legges til grunn at regionen skal utvikle en felles boligpolitikk basert på at framtidig 

befolkningsvekst (prognose moderat høy) skal fordele seg relativt likt mellom kommunene som 

tidligere. Dette innebærer at kommunene skal legge til grunn i sine kommuneplaner å 

dimensjonere og tilrettelegge for boligbygging i henhold til årlig gjennomsnittlig boligtall angitt 

i tabell 1).” 

Videre heter det i retningslinje 4.2 blant annet: ”Hver kommune skal prioritere sine framtidige 

boligfelt (IKAPs boligfeltbase) slik at klima-, miljø- og landbrukshensyn ivaretas, samtidig som 

det etableres attraktive og miljøvennlige boligområder i samsvar med framtidige innbyggeres 

preferanser.” 

I retningslinje 4.3 heter det: ”Boligfelt som ikke prioriteres innenfor det anslåtte behovet 

(retningslinje 1) tilrås avventet. Kommunen skal bruke de planmessige/juridiske virkemidler 

som den selv anser som mest hensiktsmessig for å porsjonere boligbyggingen, for eksempel 

rekkefølgebestemmelser.” 

Hvordan følgende flertallsmerknad fra Trondheim bygningsråd, ved behandlingen av 

planforslaget, skal tolkes i denne sammenheng, er rådmannen usikker på, men det behøver ikke 

nødvendigvis bety at dyrkamarka skal vernes: ”Rekkefølge av utbygging av nye areal til 

boligformål er også svært viktig. Vi må ikke komme opp i en situasjon at de minst miljøvennlige 

arealene til boligformål blir utbygd først og kan risikere at andre mer teknisk komplekse arealer 

blir utsatt eller ikke blir brukt til formålet. Et av tiltakene her kan være kommunen som en aktiv 

kjøper/selger av arealer for å planlegge utbyggingen og tidsplan. Den bærekraftige 

arealplanleggingen kan bli ivaretatt bedre enn i dag med en slik politisk føring.” 



Etter rådmannens syn utfordrer Trondheim kommunes forslag til arealplan jordvernmålsettingen 

i IKAP. I overordnet mål 3c (hentet fra melding om strategiske valg for IKAP-arbeidet, fra 

2009) heter det: ”IKAP skal bidra til redusert omdisponering av dyrka jord med utgangspunkt 

i nasjonalt mål om halvering av omdisponeringstakten og rikspolitisk retningslinje for areal- 

og transportplanlegging.” 

Videre heter det i det samme dokumentet under ”STRATEGIER - NÆRINGSAREALER” i 

strategi 2c: ”Det er en overordnet strategi at miljøkonflikter og reduksjon av omdisponering av 

dyrka jord skal tillegges stor vekt, med utgangspunkt i rikspolitisk retningslinje om areal- og 

transportplanlegging.” 

Etter rådmannens syn er det lite interessant i den prinsipielle diskusjonen, om dette dreier seg 

om arealer til boligformål eller andre utbyggingsformål. Her er det snakk om å ta i bruk dyrka 

mark til utbyggingsformål eller ikke ta i bruk. Hvis Malvik kommune hadde kjent til at 

Trondheim kommune ønsker å ta i bruk store områder med dyrka mark til utbyggingsformål, på 

det tidspunktet IKAP ble behandlet og vedtatt, så kunne vedtaket i Malvik kommunestyre ha 

blitt et annet. 

Et annet punkt er at hele IKAP sikkert hadde fått en helt annen utforming, hvis det hadde vært 

kjent at Trondheim kommune ønsket å bygge ned 2000 dekar dyrka mark i løpet av de nærmeste 

12 årene. 

Rådmannen har forståelse for at det i en periode med press på utbyggingsarealene kan være 

behov for å vurdere hvor i regionen økt framtidig utbygging skal foregå. Siden kommunene i 

Trondheimsregionen har blitt enige om at utbyggingen skal skje ut fra en vedtatt regional plan, 

anbefaler rådmannen at dette arbeidet må starte med en vurdering av IKAP.  

Med bakgrunn i dette mener rådmannen at forslaget om å ta over 2000 dekar dyrka mark til 

utbyggingsformål, må tas ut av planen og at arbeidet med å revidere IKAP må startes opp med 

en gang. 

Rådmannen vil til slutt legge til at i arbeidet med dette saksframlegget, ble det vurdert om det 

var aktuelt å foreslå innsigelse mot forslaget til kommuneplanens arealdel for Trondheim 

kommune. Hvis det skal vedtas en innsigelse i denne saken, så er det nå det må gjøres, før andre 

gangs behandling av planen. 

Begrunnelsen for å fremme en innsigelse måtte i tilfelle være at da Malvik kommune vedtok sin 

kommuneplanens arealdel i juni 2011, ble vesentlige deler av vedtaket bygget på den 

Interkommunale arealplanen for Trondheimsregionen. Hvis Trondheim kommune nå vedtar en 

plan som går helt på tvers av intensjonene i IKAP, vil en vesentlig del av forutsetningene for 

vedtaket som ble gjort i Malvik kommune, bli endret.  

Rådmann har konkludert med å ikke anbefale at kommunestyret vedtar en innsigelse mot 

planforslaget, men i stedet vedta at arbeidet med å revidere den Interkommunale arealplanen for 

Trondheimsregionen må starte opp med en gang. 

Rådmannens innstilling 

Malvik kommune har følgende kommentarer til forslaget til Kommuneplanens arealdel 2012 – 

2024 for Trondheim kommune: 

1. Forslaget til Kommuneplanens arealdel 2012 – 2024 for Trondheim kommune er i så stor 

konflikt med den vedtatte Interkommunale arealplanen for Trondheimsregionen, at den ikke 

kan vedtas i den formen høringsforslaget er lagt fram. 

2. I forslaget til Kommuneplanens arealdel 2012 – 2024 for Trondheim kommune må forbruket 

av dyrka mark reduseres vesentlig. 



3. For å drøfte bruken av dyrka mark til utbyggingsformål i Trondheimsregionen må arbeidet 

med å revidere den Interkommunale arealplanen for Trondheimsregionen starte opp så snart 

som mulig. 

 

 

Behandling i Kommunestyret - 03.09.2012  

Knut Sjøvold SP fremmet følgende endringsforslag, på vegne av AP, SV og SP: 

 

Den interkommunale arealplanen for Trondheimsregionen (IKAP) var et viktig grunnlag for 

utarbeidingen og godkjenningen av kommuneplanen for Malvik kommune. Når det gjelder 

forbruk av dyrket mark til utbyggingsformål, er forslaget til Kommuneplanens arealdel 2012-

2024 for Trondheim kommune i stor konflikt med den vedtatte Interkommunale arealplanen. 

Hvis dette forslaget hadde vært kjent, kunne Malvik kommunestyrets vedtak vedrørende 

kommuneplanen for Malvik, ha blitt et annet. 

 

Med dette som utgangspunkt reiser Malvik kommune innsigelse til forslagene om å ta store 

arealer dyrket mark i Trondheim til utbyggingsformål uten bakgrunn i IKAP. 

 

 

Lill Harriet Sandaune FRP fremmet følgende forslag til uttalelse i saken: 

 

Malvik kommune har vedtatt sin arealplan med hensyn til at vesentlige deler av IKAP-

samarbeidet ble ivaretatt. Med Trondheim kommunes forslag til arealplan kan Malvik kommune 

ikke se at vesentlige deler av IKAP-samarbeidet er ivaretatt. 

 

 

Eugen G. Sørmo H fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Malvik kommune har ingen kommentar til kommuneplanens arealdel 2012-2024 for Trondheim 

kommune, men ser et fremtidig behov for revidering av IKAP for å understøtte utvikling av 

Trondheimsregionen. 

 

 

Votering: 

Endringsforslaget fra Knut Sjøvold SP ble satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget ble 

vedtatt med 23 stemmer mot 7 stemmer. Rådmannens innstilling falt. 

Eugen G. Sørmos forslag falt som en følge av dette. 

 

Lill Harriet Sandaunes forslag til uttalelse falt mot 1 stemme. 

 

Vedtak i Kommunestyret - 03.09.2012 

Den interkommunale arealplanen for Trondheimsregionen (IKAP) var et viktig grunnlag for 

utarbeidingen og godkjenningen av kommuneplanen for Malvik kommune. Når det gjelder 

forbruk av dyrket mark til utbyggingsformål, er forslaget til Kommuneplanens arealdel 2012-

2024 for Trondheim kommune i stor konflikt med den vedtatte Interkommunale arealplanen. 

Hvis dette forslaget hadde vært kjent, kunne Malvik kommunestyrets vedtak vedrørende 

kommuneplanen for Malvik, ha blitt et annet. 

 



Med dette som utgangspunkt reiser Malvik kommune innsigelse til forslagene om å ta store 

arealer dyrket mark i Trondheim til utbyggingsformål uten bakgrunn i IKAP. 

 

 

 

 



SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

                                                                                                                                                    
     

SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
2012-2024 FOR TRONDHEIM KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE 

 

 

PS sak:      Utvalg                                                                               Møtedato 
118/12        Formannskapet                                                                04.09.2012 

Arkivsak: 11/119                                                              Saksbehandler: Egil Johannes 
Hauge                       
                                                                                                                                                    
       
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Melhus kommune er bekymret over at Trondheim legger inn større næringsarealer, da det er 
tilstrekkelig med arealer i gjeldende planverk som allerede er klargjort og venter på å bli 
utbygd. Det å legge inn et større område på Torgård vil dempe muligheten i allerede 
eksiterende næringsområder i regionen. 
 
 

Behandling i Formannskapet den 04.09.2012 sak 118/12 
 

Omforent forslag: 
Melhus kommune er bekymret over at Trondheim legger inn større næringsarealer, da det er 
tilstrekkelig med arealer i gjeldende planverk som allerede er klargjort og venter på å bli 
utbygd. Det å legge inn et større område på Torgård vil dempe muligheten i allerede 
eksisterende næringsområder i regionen, i henhold til IKAP. 

Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Melhus kommune er bekymret over at Trondheim legger inn større næringsarealer, da det er 
tilstrekkelig med arealer i gjeldende planverk som allerede er klargjort og venter på å bli 
utbygd. Det å legge inn et større område på Torgård vil dempe muligheten i allerede 
eksisterende næringsområder i regionen, i henhold til IKAP. 
 
 

Vedlegg:  

 Saksframlegg til bygningsrådet i Trondheim 26. juni  

 Vedtak/protokoll fra bygningsrådet i Trondheim 26. juni  

 Beregnet boligpotensial i nye områder tatt inn i vedtaket av 26. juni  

 Alt på rett plass – Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP)  

Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: 
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 Planbeskrivelse  

 Diverse Plankart  

 Bestemmelser og retningslinjer  

 Analyser av boligbygging, befolkningsprognoser og boligbehov  

 Handelsanalyser med katalog over lokalsentre  

 Vurderte utbyggingsområder for bolig og næring  

 Vurderte utbyggingsområder for offentlig tjenesteyting  

 ROS-analyse  

 Støysonekart  

Alt materiale er tilgjengelig på www.trondheim.kommune.no/arealdel 

Materiale om IKAP: www.trondheimsregionen.no/prosjekter/ikap 

Om arealdelen i Melhus: http://www.melhus.kommune.no/article.php?id=1616 

Saksutredning: 

Bakgrunn 
Bygningsrådet i Trondheim stadfestet planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 
3. mai 2011. Rulleringen er en videreføring og konkretisering av Trondheim kommunes 
byutviklingspolitikk, uttrykt i Kommuneplanens samfunnsdel, Miljøpakke for transport, 
Melding om langsiktig byvekst og jordvern og Klima og energihandlingsplanen. Rulleringen 
følger prinsippene i interkommunal arealplan for Trondheimsregionen (IKAP). 

Kommuneplanens arealdel er på høring fram til 30.08.12. Materiale som er lagt fram for 
bygningsrådet i Trondheim som ledd i behandlingen er tilgjengelig på 
www.trondheim.kommune.no/arealdel Melhus kommune har fått utsatt frist til 4. september 
for å avgi høringsuttalelse. 

Om bolig og næringsarealer i Trondheim og Melhus 
Rådmannen i Trondheims forslag til arealdel har et boligpotensial på 22 000 boliger i 
planperioden og 60 000 i et langsiktig perspektiv. 22 000 boliger dekker behovet i 
planperioden, og det tilsvarer tre ganger behovet i fireårsperioden fram til neste rullering. 
Forslaget har 1 400 dekar næringsareal. 

I behandling av arealdelen innarbeidet bygningsrådet ytterligere ca 1700 dekar hvorav ca 
1400 dekar er ønsket disponert til bolig – boligpotensialet i disse 1400 dekar er beregnet til 
8393. Se vedlegg og evt. link for ytterligere informasjon. 

Kommunene i Trondheimsregionen samarbeider om å styrke regionens konkurransefortrinn 
bl.a. gjennom felles arealplan. Trondheim kommune har, i likhet med de andre kommunene i 
regionen bl.a. Melhus, forpliktet seg til å legge denne til grunn for sin arealpolitikk. 

Når det gjelder store regionale næringsareal ble fire områder i Melhus vurdert i forbindelse 
med IKAP: Søberg Øst, Gravråksmoen, Fremo og Øysand. Bare ett av områdene, Søberg 
Øst, er pekt ut for mulig regional etablering (godsterminalen). I Melhus kommunes arealdel er 
dette området avgrenset og synliggjort som egen hensynssone med behov for ytterligere 
planarbeid i tilfelle det er ønske om å etablere godsterminalen her. Andre vedtatte IKAP-
areal i nærheten er Tulluan i Klæbu og Torgård i Trondheim. Også Torgård er aktuell som 
godsterminal. Figuren viser vedtatte næringsarealer i Tillerområdet – lys lilla er eksisterende 
områder, mens mørk lilla er nye. 

http://www.trondheim.kommune.no/arealdel
http://www.trondheimsregionen.no/prosjekter/ikap
http://www.melhus.kommune.no/article.php?id=1616
http://www.trondheim.kommune.no/arealdel


 

 

Når det gjelder bolig legger IKAP til grunn at det skal tilrettelegges for en befolkningsvekst litt 
større enn den veksten som har vært i den enkelte kommune de siste ti år. I 2011 var 
befolkningsveksten rekordhøy for landet, regionen og også for Melhus – fra ca 1,4 % årlig de 
siste ti år til 2,4 % i 2011. Med bakgrunn i befolkningsstatistikken har Melhus et årlig behov 
for ca 110 boliger, mens arealdelen for planperioden 2011-2020 har lagt til rette for et sted 
mellom 1500 og 4500 boenheter – mao godt over behovet for perioden som er på rundt 
1000. I fireårsperioden 2011-2015 er behovet ca 450 boenheter – arealdelen i Melhus har 
således lagt til rette for minimum tre ganger behovet i fireårsperioden. Dette bidrar, etter 
rådmannens syn, tilstrekkelig fleksibilitet med tanke på å tilfredsstille boligbehovet i årene 
framover. 

Etter det rådmannen kan se skal det derfor være tilstrekkelig med både bolig – og 
næringsareal til å dekke behovet regionen har for areal i kommende planperiode. Kommunen 
kan når som helst ta opp arealdelen for rullering og innarbeide nødvendige behov. 

Vurdering:  

Rådmannen er bekymret for at helheten i regionen ikke ses i en større plansammenheng, 
dette selv om tiltakene ikke er i strid med IKAP. I regionen bør større næringsarealer først 
først komme inn når det mangler arealer. I denne planperioden (de neste 4 år) er det 
tilstrekkelig med store arealer i regionen, det tenkes da spesielt på områdene i Klæbu, Malvik 
og Melhus. 
 

Mørk lilla farge nede til høyre i 
figuren utgjør Torgård-området. 
Torgård-området ble planavklart 
gjennom Kommunedelplan for Tiller 
som var på høring vinter 2012 – og 
videreføres inn i ny arealdel for 
kommunen. I følge Trondheim 
kommune er bakgrunnen for at bl.a. 
Torgård er innarbeidet i kommunens 
planverk det store behovet 
Trondheimsregionen har for større 
næringsarealer. Det er videre knyttet 
usikkerhet til geotekniske forhold på 
Tiller, så kommunen mener derfor det 
er nødvendig med overkapasitet i 
forhold til behovet. 
 

IKAP legger til grunn at alle 
kommuner skal tilrettelegge gode 
næringsarealer ut fra egne behov og 
fortrinn og at eksisterende 
næringsområder skal utnyttes på en 
god måte bl.a. ved høy 
utnyttingsgrad. 
 



 

 

 

 

Trondheimsregionen 
 

Postboks 2300 Sluppen 
7004 TRONDHEIM 

 

 
E-post: postmottak@trondheimsregionen.no 
Telefon:+47 95 26 34 85  

Organisasjonsnummer: NO 989 091 409 

 

Side 1 

Invitasjon til deltakelse i intensjonsavtale for etablering av et utviklingsselskap for 

Nye Sveberg i Malvik kommune. 

Etablering av utviklingsselskap for Nye Sveberg har vært drøftet i rådmannsforum og eget ordførermøte. 

Bakgrunnen er at Nye Sveberg er vedtatt prioritert som aktuelt regionalt næringsareal i 1.utkast IKAP. 
Etablering av et utviklingsselskap er fastsatt i de vedtatte IKAP-retningslinjene: 

Retningslinje 1.6: 

De største næringsområdene må utvikles med sikte på nødvendig offentlig styring for å sikre det 
regionale perspektivet. Det må etableres nødvendig ressursgrunnlag for gjennomføring der dette er 
nødvendig.  

Det skal i første omgang vurderes behov for å etablere utviklingsselskap med offentlig eiermajoritet 
for hvert av områdene, for planlegging og eventuelt også utbygging. Der hvor det vil ha betydning for 
å oppnå gjennomføringskraft, skal alle kommuner i regionen inviteres til å delta i slike selskap. 

Hensikten med en slik organisering for Nye Sveberg er tosidig: 
 I henhold til kommuneplanens arealdel skal det utarbeides samlet områdeplan for et areal på ca 400 

dekar. 

 Avklaring av forholdet til private parter i området.  

 Det skal tilrettelegges for og gjennomføres realisering av næringstomter. 

Invitasjonen om deltakelse i en intensjonsavtale går til medlemskommunene. Intensjonsavtalen er ment 

som et ledd i å få etablert et utviklingsselskap i området Nye Sveberg. Avtalen skal ha som mål å få 
avklart selskapsform, ansvars/eierforhold, drift og økonomi, klargjøring og videresalg av tomter mm. Det 
vedlegges en skisse til slik intensjonsavtale. Eierskapsenheten i Trondheim kommune vil bistå med 

fagkompetanse i utviklingen av intensjonsavtalen. Det forutsettes ekstern bistand til etableringen av 
utvikingsselskapet.  

Det vil være ett av suksesskriteriene for samhandlingen blant kommunene i Trondheimsregionen at 
utviklingen av Nye Sveberg lykkes. Denne saken vil utvilsomt kunne danne mønster for hvordan vi i 
fellesskap skal kunne realisere andre større næringsareal i regionen, eventuelt at Sveberg-selskapet 
videreutvikles for flere områder. 

Trondheimsregionen ber om tilbakemelding innen XXXX på om XXX kommune ønsker å delta i videre 
utforming av intensjonsavtalen, med sikte på å inngå i utviklingsselskapet. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 
leder daglig leder 

Vedlegg: Skisse til intensjonsavtale 

Vår Saksbehandler 
Jon Hoem 

Vår ref.  
xxxx 

Deres ref. 
 

Dato 
Xx mai 2012 

    

XXX kommune 
v/xxxx 
Gate 
Postadresse 
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SKISSE TIL INTENSJONSAVTALE 

 

 ETABLERING AV UTVIKLINGSSELSKAP  

 

FOR NYE SVEBERG I MALVIK KOMMUNE 

 

Konkretisering av avtalens innhold forutsettes endelig avklart i 

samarbeid med de kommunene som melder at de ønsker å delta,  

jfr. eget brev til kommunene 

 
1. Avtalens parter 

Parter i denne intensjonsavtalen, heretter kalt ”partene”, er: 

 

Malvik kommune      org.nr. 

Trondheim kommune     org.nr. 942 110 464 

X2 kommune      org.nr. 

X3 kommune      org.nr. 

 

2. Avtalens formål 

I første utkast til IKAP (Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen) vedtatt 11. 

juni 2010 er Nye Sveberg prioritert som aktuelt regionalt næringsareal. Det følger av 

retningslinjene punkt 1.6 at de største næringsområdene må utvikles med sikte på 

nødvendig offentlig styring for å sikre det regionale perspektivet. I den forlengelse skal 

det i første omgang vurderes behov for å etablere utviklingsselskap med offentlig 

eiermajoritet for planlegging og eventuelt også utbygging. Der hvor det vil ha betydning 

for å oppnå gjennomføringskraft, skal alle kommuner i regionen inviteres til å delta.   

 

Hensikten med denne intensjonsavtalen er å etablere et felles utviklingsselskap for 

området Nye Sveberg i Malvik kommune som skissert i retningslinjene.  

 

3. Utviklingsselskapet 

Selskapsform 

 – det forutsettes ekstern bistand til etablering av utbyggingsselskapet 

 

Ansvar /rettigheter 

– ansvarsforhold i forhold til at selkapet inngår avtaler, foretar investeringer mm. 

 

Eierforhold 

–opplegg for å fastsette eierandeler for de ulike kommunene 

 

4. Drift og økonomi 

Avklaring av opplegg for driftsansvar, finansiering/utbytte, annen ressursbruk, avtaler 

med andre parter mm for gjennomføringen av utbyggingsselskapets formål.  

 

5. Klargjøring og videresalg av tomter  

Ved rulleringen av kommuneplanens arealdel i Malvik kommune, vedtatt 20. juni 2011, er 

det fastslått at det skal utarbeides en samlet områdeplan for Nye Sveberg. Det avklares 
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videreføring i detalj- og utbyggingsplaner samt opplegg/gjennomføring av realisering og 

markedsføring/salg av tomter. 

6. Avtalens varighet 

Dersom partene ikke har kommet til enighet om denne avtales punkt 3, 4 og 5 innen xx 

opphører avtalen.  

 

7. Tvist 

Dersom det skulle oppstå tvist mellom partene om forståelsen eller gjennomføringen av 

denne avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger, eventuelt utenrettslig mekling. 

Fører dette ikke frem, skal spørsmålet løses ved saksanlegg for de ordinære domstoler. 

 

8. Avsluttende bestemmelser 
Avtalen er bindende når den er underskrevet av partene.  

Denne avtalen er utferdiget i x – x – likelydende eksemplarer, med ett til hver av partene. 

 

 

Malvik, den .......................    Trondheim, den ........................ 

 

 

...................................................   .................................................... 

Malvik kommune     Trondheim kommune  

 

 

 

XXX, den .......................    XXX, den ........................ 

 

 

 

...................................................   .................................................... 

XXX kommune       XXX kommune  

 

 

       

 



 

 

 

 

 

TR-Plandokument 
jh - xxxx 
 

Side 1 

 

Utviklingsplan 2013-16, Trondheimsregionen 
Utviklingsplan 2013-16 er utarbeidet i henhold til opplegg og signaler fra Trondheimsregionens 
organer og sak om Trondheimsregionens virksomhet i kommunene. Også prosess med etablering 
av kommunikasjonsplattform med handlingsplan ligger til grunn for utviklingsplan 2013-16. 

Utviklingsplanen har et fire-årig perspektiv i forhold til ressursbruk. 

1 Hensikt  

Likelydende vedtak i alle kommunene i sak om Trondheimsregionen 2011: 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon 
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-
Norge.    

2 Programområder: 

Inndelingen av virksomheten i fire programområder opprettholdes: 

 P1: Strategisk næringsutvikling 

 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 

 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning  

 P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid 

2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 

Mål:  
Gjennom å realisere mål og strategier i vedtatt strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 
skal Trondheimsregionen sammen med næringslivet og kunnskapsmiljøene forene hjernekraft og 
handlekraft slik at dette gir vekst og ytterligere attraktivitet for regionen og landsdelen. 

Utdyping: 
Strategisk næringsutvikling er hovedsatsingsområdet for Trondheimsregionen i perioden. Funda-
mentet for satsingen er at kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn sammen med at vi har en stor 
by i regionen. Kommunene har ulike fortrinn og dette gir grunnlag for vår felles styrke. Den etabler-
te organisasjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet og kunnskapsmiljøene 
videreføres.  

Gjennomføring av strategisk næringsplan er godt i gang.  Næringsrådet styrer arbeidet ut fra ram-
mene i utviklingsplanen og etter innspill fra kommunene, næringslivet og kunnskapsmiljøene. Det 
skal være god kontakt mellom næringsrådet og Trondheimsregionen-regionrådet. Koblingen mot 
næringslivet og kunnskapsmiljøene fungerer positivt og er en utvilsom suksessfaktor.  

Tiltak er igangsatt, mange har flerårlig tidsperspektiv: 
- Praksisordning mot industrien er etablert for HiST-studenter 
- Kobling mot forskningsmiljø: Vannklyngen i Leksvik har fått status som 3-årig ARENA prosjekt. 
- Kurs for næringsapparatet i kommunene er etablert i samarbeid med NTNUs senter for entre-

prenørskap. 
- Internasjonal prosjektkoordinator er tilsatt. Skal hjelpe bedrifter og kommuner i EU-systemet. 
- Avtale inngått med Ungt Entreprenørskap om prosjekt mot grunnskolene.  Prosjektet har en 

toårig ramme og ble oppstartet 01.01.2012.  
- Avtale om frikjøp av forskere til disposisjon for regionens næringsliv er under avklaring. 

Utkast 06.09.2012 
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Side 2 

- Samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen er vedtatt for prioritering av transport-
prosjekt. Nasjonal transportplan 2014-23 har særlig fokus. 

- To tiltak for utenlandsk arbeidskraft: Et godt mottaksapparat for internasjonale eksperter til våre 
bedrifter. Traineeordning for kompetente innvandrere i relevante stillinger i regionen. 

 
Nye oppgaver i 2013: 
- Pulleringen av handlingsplanen i 2012 pågår, det er invitert til politisk drøfting i kommunene og 

oppdatering av kommunene ”selvangivelser”.  
- Forum med ”FoU-kontaktene” (næringsmedarbeidere)  i kommunene skal utvikles videre. Det 

skal fastsettes konkrete mål og mandat for FoU-kontaktenes arbeid. Vi ønsker å styrke nettver-
ket mellom FoU-kontaktene ved å invitere til felles arbeidsperioder og etablere kontakt med 
NTNU, SINTEF og HiST.  

Budsjett for strategisk næringsutvikling 2013: 4,3 mill kr. 

Vedtatt næringsplan omfatter også strategier for arealutvikling og profilering/kommunikasjon/på-
virkning. Det er aktuelt at budsjett for disse programområdene styrkes fra budsjett næringsutvik-
ling. Det er avsatt fondsmidler for næringsutvikling som kan benyttes i tillegg til budsjettet. 

2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 

Mål: 
Trondheimsregionen skal med utgangspunkt i vedtatte retningslinjer i IKAP ivareta at regionen skal 
tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur – tilpasset morgendagens behov 
og utfordringer. Trondheimsregionen skal være rollemodell for attraktivt og bærekraftig regionalt 
utbyggingsmønster. 

Utdyping: 
IKAP ble utarbeidet med stort engasjement fra kommunene og ble vedtatt i 2010. Kommunestyre-
ne/bystyret har sluttet seg til gjensidig forpliktende retningslinjer. Som fastsatt i retningslinjene skal 
IKAP-videreføring senest igangsettes i 2012, dette er nå under oppstart. Ny prosjektleder for IKAP 
har tiltrådt 01.09.2012. 

Alle kommunene har utarbeidet nye kommuneplaner etter at IKAP ble vedtatt i 2010. Hovedbildet 
er at IKAP er lagt til grunn, men noen utfordringer foreligger. En stor utfordringene for alle kommu-
nene er at befolkningsveksten er økende, med stor andel av utenlandsk tilflytting.  

Pågående arbeider: 
- Realisering av regionalt næringsareal Nye Sveberg: Arealdel for Malvik foreslo et utbyggings-

areal på ca 1000 daa som forutsatt i IKAP-retningslinjene. Ut fra lokale protester vedtok kom-
munestyret å halvere arealet. Kommunene inviteres nå til å utforme en intensjonsavtale om 
etablering av utbyggingsselskap. Opplegget kan være et eksempel for flere næringsareal, even-
tuelt at dette selskapet utvides. 

- I Klæbu gjennomføres private reguleringsplaner for første utbyggingsetappe på Tulluan. Fv 704 
er en utfordring for å gjøre disse arealene tilstrekkelig attraktive. Trondheimsregionen har i ved-
tak bedt om at tilfredsstillende forbedring av fv.704 kommer i fylkesplanperioden 2014-19.  

- Lauvåsområdet i Trondheim var foreslått i IKAP, men er uegnet ut fra grunnforhold. Som erstat-
ning vurderes arealer lengre sørøst på Torgårdområdet med tilsvarende størrelse i kommune-
plan for Trondheim kommune. Også her kan grunnforhold være utfordrende.  

- Stormyra i Stjørdal er planavklart. 
- Melhus kommune har klargjort Hofstad leir gjennom eget utbyggingsselskap 
- Lokalisering av nytt logistikknutepunkt i regionen er et utgangspunkt for IKAP-videreføringen. 

Trondheimsregionen har anmodet Samferdselsdepartementet om at både integrerte og delte 
løsninger må vurderes videre framover.  

- Felles befolknings- og boligprognosearbeid videreføres som løpende oppgave. Deler av arbei-
det for kommunene utføres av kompetansen i Trondheim kommune (I 2011 0,6 årsverk), koblet 



 

 

 

 

Side 3 

mot en arbeidsgruppe fra kommunene. Den utenlandske innflyttingen påvirker boligbehovet og 
boligpolitikken, dette forutsettes analysert videre. 

- Regionrådet er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i Trondheimsregionen. Vi skal 
bidra i påvirkningsprosesser mot sentrale organ, jfr. programområde 1 og 3.  

Nye oppgaver i 2013: 
- Rullering av IKAP skal gjennomføres. Det utarbeides et enkelt planprogram for arbeidet i sam-

arbeid med kommunene. Dimensjonering og avklaring av fremtidige store næringsareal og vide-
reføring av felles boligpolitikk skal inngå. Offentlig infrastruktur skal vurderesut fra forventet be-
folkningsvekst i et langsiktig perspektiv, etter modell fra Trondheim 2030-prosjektet. Etablert 
administrativ arbeidsgruppe skal delta aktivt i arbeidet og statlige/fylkeskommunale sektororgan 
involveres tett (Samrådsgruppe). 

- Logistikknutepunkt skal avklares ut fra statens signaler. Vi forutsetter et samarbeid med Jern-
baneverket og Trondheimsfjorden havn i videreføringen. Jernbaneterminal og havn sees i 
sammenheng uansett konsept. 

- Trondheimsregionen skal etablere en samlet ekstern markedsføring av tilgjengelige nærings-
areal i regionen på nettportalen, som kan kobles til kommunenes hjemmesider. Dette arbeidet 
startes høsten 2012, opplegg for ajourhold for en slik felles database blir viktig. 

Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2013: 1,2 mill kr.  

I tillegg vil det være aktuelt å benytte ressurser fra budsjett næringsutvikling og fond. 

2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning 

Mål: 
Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og hensyntatt gjennom å framstå utad og innad som et 
dynamisk samarbeid for å skape positiv utvikling i regionen. Fokus skal være strategisk næringsut-
vikling ut fra regionens store fortrinn, attraktivitet, arealutvikling og å styrke regionens totale ram-
mebetingelser for utvikling. For 2013 prioriteres: 
- Trondheimsregionen  skal bli bedre kjent og mer akseptert blant medlemmene. 
- Trondheimsregionen skal fremstå som ledende på strategisk næringsutvikling 

 
Utdyping 
I 2011 ble det utarbeidet og vedtatt kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen. Det ble 
gjennomført en spørreundersøkelse med mange respondenter. Undersøkelsen ga nyttig informa-
sjon om hvordan ulike grupper oppfatter Trondheimsregionen, og har vært grunnlag for gode drøf-
tinger i Trondheimsregionens organer.  

Pågående arbeid: 
- Kommunikasjonsplattformen vektlegger at det må arbeides primært med å videreutvikle om-

dømmet for Trondheimsregionen i egne rekker, senere kan en sikte mer mot eksterne aktører.  
- Det er etablert et nettverk mellom kommunikasjonsansvarlige i kommunen som videreføres.  
- Alle lokalpolitikere og rådmenn får nyhetsbrev i forbindelse med møtene i Trondheimsregionen. 

Ordningen skal videreutvikles og nye mottakergrupper vurderes. 

Nye oppgaver i 2013 (Handlingsplan kommunikasjonsplattform): 
- Ny omdømmeundersøkelse gjennomføres i 2012/13. Denne vil danne grunnlag for videre priori-

teringer. 
- I samarbeid med informasjonsmedarbeiderne skal det utvikles en felles budskapsbank: Aktuelt 

å presentere suksesshistorier på nettsider og i ulike media, eventuelt produsere filmer etc. 
Trondheimsregionen ønsker å være synlig på kommunenes nettsider, der det er naturlig kan 
merkevarebygging i kommunene samordnes. 

- Vi ønsker å rekruttere Trondheimsregionen-ambassadører som fremsnakker vårt arbeid. 
- Trondheimsregionens internettside videreutvikles som ekstern portal.   
- Videre merkevarebygging: Utvikle visjon/slagord/strategiske hovedbudskap. 



 

 

 

 

Side 4 

- Videreutvikling av metoder/arenaer for Trondheimsregionen som politisk verksted. Sees i sam-
menheng med erfaringer med politisk sak om handlingsplan næring.  

- Det skal vurderes en større medieprofilering andre halvår 2013, ev i samarbeid med flere. 
- Konkret lobbyarbeid: Vurderes i forhold til Trondheimsregionens løpende engasjementer.  

Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2013: 0,8 mill kr. 

Det er aktuelt å vurdere å bruke fond til særlige satsinger innenfor dette programområdet. 

2.4 P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid 

Mål: 
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret til kom-
munens politiske og administrative ledelse, og i samhandling med andre samfunnsutviklere. 

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er 
ikke prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregionen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er 
etablerte tjenestesamarbeidsområder. De kommunene i Trondheimsregionen som ikke inngår i 
andre samarbeidsområder i samhandlingsreformen (Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre 
Gauldal) har etablert et eget helsesamarbeid i Trondheimsområdet. 

Reviderte vedtekter for Trondheimsregionen er forankret i kommuneloven (§27), og angir vert-
skapskommunerollen og daglig leders administrative ansvar. Ordførerne i regionrådet er styre. At 
Trondheimsregionen er organisert som politisk organ og ikke som selskap gir styrker og svakheter. 
Vi ønsker å bygge videre på de fortrinn vi har med en svært tett kobling mot kommunenes politiske 
og administrative styringsorganer. 

Trondheimsregionen vektlegger at ledelse og møtevirksomhet operasjonaliseres mest mulig effek-
tivt, med en ryddig og oversiktlig tilrettelegging av saksdokumenter og aktivitet. Personalhåndtering 
ivaretas gjennom vertskommunens regelverk og apparat for dette.  

Budsjett for ledelse/sekretariat/samarbeid i 2013: 0,6 mill kr. 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 

3.1 Ressurstilgang i 2013: 

 Trondheim kommune: 2,0 mill kr 

 Øvrige kommuner: 2,4 mill kr Sum kommuner 4,4 mill kr. 

 Fylkeskommunen: 2,4 mill kr Som 2012 (Forutsetter 3,0 mill kom. egenandel) 

 Fylkesmannen ST 0,5 mill kr  0,5 mill ikke avklart, må søkes konkret 

 SUM 7,3 mill kr  
 

Tilskudd fra kommunene i 2013 fordeles som fastsatt i 2010. Dette er inntatt i de respektive kom-
muners økonomiplaner 2012-16.   

Ressurstilgang 2013  fordelt på programområdene: 

  Næringsutv. IKAP/AUO Profilering Ledelse/ SUM 

samarbeid 

Kommunene 2 700 000 600 000 800000 300 000 4 400 000 

Fylkeskommunen 2 000 000 400 000     2 400 000 

Fylkesmannen  200 000    300 000  500 000 

SUM 4 700 000 1 200 000 800 000 600 000 7 300 000 

  



 

 

 

 

Side 5 

Budsjettet tilpasses at de direkte skjønnsmidlene som ble gitt fra fylkesmannen til regionråd i 2011-
12 nå sannsynligvis faller bort, vi har imidlertid lagt til grunn at det gjennom prosjektsøknader kan 
tilføres 0,5 mill kr i skjønnsmidler. Videre tilpasses budsjettet til det reduserte nivået som Sør-
Trøndelag fylkeskommune har lagt til grunn for tildeling av regionale utviklingsmidler. Vi fikk 2,4 
mill kr i 2012. 

Da blir budsjettrammen for 2013 7,3 mill kr, mot 7,8 mill kr i justert budsjett 2012. Budsjettet må 
imidlertid sees i sammenheng med fondsavsetningene. Med fondsmidlene vil Trondheimsregionen 
ha god ressurssituasjon for igangsetting av aktuelle aktiviteter/prosjekt i 2013.   

3.2 Fond 

Næringsfondet bygger dels på at tildelte midler fra fylkeskommunen i 2010 ble avklart så sent på 
året (desember) at vi i realiteten etter dette har hatt ett års etterslep på fylkeskommunal tildeling i 
forhold til forbruk, dels at det har tatt tid å komme opp på et aktivitetsnivå som forutsatt. Ved inn-
gangen til 2013 er situasjonen med aktivitetsnivå endret. 

3.3 Rapportering/revisjon 

Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for Trondheims-
regionen. Økonomistyringen for Trondheimsregionen er i samsvar med inndeling i programområ-
der for virksomheten. 
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