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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 21.11.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1744-8 Dato: 15. november 2012  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 1300-1500. 

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

 

Orienteringsvedlegg:  

 Vedlegg 1: Innkalling næringsrådet 14.11.2012 

AU 37/12 Referat/protokoll AU-møte 12.09.2012 og Rådmannsforum 07.11.2012. 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 12.09.2012 

Vedlegg 3: Referat/protokoll Rådmannsforum 07.11.2012  

Forslag til vedtak:  

Referat/protokoll Arbeidsutvalget 12.09.2012 godkjennes. 

Referat/protokoll Rådmannsforum 07.11.2012 tas til etterretning. 

 

AU 38/12 Skal Trondheimsregionen ta opp temaet folkehelse i forhold til felles kompetanse/er-

faringer?  

Sak: Temaet kom opp etter at Terje Granmo i Stavmøtet i sin gjennomgang kort var innom prosjektet 

”Lev vel” sammen med HiST, NTNU og fylkeskommunen. Daglig leder tok opp i AU om dette 

kunne være et felt som vi kunne belyse noe bredere i Trondheimsregionens møter, ev sammen 

med HUNT og andre. AU ønsket en vurdering av dette av rådmannsforum. 

 Saken ble tatt opp i rådmannsforums møte 22.08.2012, med konklusjon at Malvik og STFK bør 

utfordres nærmere på vinkling før vi tar opp saken i regionrådet. I rådmannsforum 07.11.2012 

presenterte Malvik sitt arbeid med prosjektet ”Lev vel”, som måler grunnlaget for trivsel og 

livskvalitet, hva gjør det bra å bo i Malvik? Arbeider gjennomføres tverrfaglig, med ”helse i 

plan”-møter hver 4. uke. Innbyggerundersøkelse for innbyggere over 18 år er gjennomført, repe-

teres hvert 4. år. STFK orienterte om sitt engasjement. I drøftingen viste Malvik til sin deltakel-

se i ”Sunne kommuner”. Det ble pekt på sammenhengen til kommunens øvrige planlegging, vi-

dere at det allerede er mange aktører innenfor dette feltet, herunder KS og de øvrige regionråde-

ne. Det ble fattet følgende vedtak: ”Trondheimsregionen kan være en arena for erfaringsutveks-

ling i arbeidet med folkehelse, i forståelse med øvrige regionråd. Arbeidet må ha tilknytning til 

videre arbeid med næringsplan, arealplan og omdømme.” Konklusjonen er følgelig at Trond-

heimsregionen ikke bør ta et selvstendig utviklingsansvar innenfor folkehelse.  

 Forslag til vedtak: 

Trondheimsregionen prioriterer ikke å ta et selvstendig utviklingsansvar innenfor folkehelse. 

Det skal vurderes løpende om pågående arbeider i kommunene har overføringsverdi og bør 

presenteres i Trondheimsregionen-regionrådet. 

 

AU 39/12 Søknader fra Trondheimsregionen om skjønnsmidler 2013: 

Sak Trondheimsregionen har sendt inn tre søknader til fristen 15.10.2012 (vedlagt), med følgende 

prioriteringsrekkefølge: 

1: Langsiktig investerings- og arealbehov for tjenestene til befolkningen  

2:  Analyse av konsekvenser i boligbehov og offentlige behov ved stor utenlandsk innflytting 

3: Trondheimsregionen som politisk verksted 
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 Det vises til søknadene i vedlegg. Daglig leder legger opp til et tilsluttende vedtak fra AU som 

kan ettersendes fylkesmannen. Søknadene er forankret i vedtatt utviklingsplan, søknad 2 har 

også eget vedtak i AU sak 31/12. I budsjettene er det lagt inn deltakelse fra kommunene til da-

tagrunnlag og prosjektgrupper. Søknad 3 er knyttet til opp følging av kommunikasjonsplattfor-

men. IKAP-prosessen som igangsettes kan være et case i dette prosjektet. 

Vedlegg 4: Søknad/budsjett: Langsiktig investerings- og arealbehov for tjenestene til befolkningen 

Vedlegg 5: Søknad/budsjett: Analyse av konsekvenser i boligbehov og offentlige behov ved stor utenlandsk 

innflytting. 

Vedlegg 6: Søknad/budsjett: Trondheimsregionen som politisk verksted 

Forslag til vedtak: 

AU i Trondheimsregionen støtter innsendte forslag til søknader om skjønnsmidler til Trond-

heimsregionen i 2013. Prosjektene vil være til stor nytte for deltakerkommunene og har god 

overføringsverdi for andre kommuner. 

 

AU 40/12 Framdrift i IKAP 2-arbeidet 

Sak:             Det er fastsatt i utviklingsplan 2013-17 at rullering av IKAP skal gjennomføres. Vi foreslår be-

tegnelsen IKAP 2, følgelig at gjeldende 1.-utkast er IKAP 1. Ordlyd i utviklingsplanen: Det ut-

arbeides et enkelt planprogram i samarbeid med kommunene. Dimensjonering og avklaring av 

fremtidige store næringsareal og videreføring av felles boligpolitikk skal inngå. Offentlig infra-

struktur skal vurderes ut fra forventet befolkningsvekst 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). 

                    Esther Balvers har gjennomført besøk til de fleste kommunene og ga en orientering om IKAP-

framdriften i rådmannsforum 07.11.2012. Administrativ arbeidsgruppe er innkalt til møte 

20.12.2012. Rådmannsforum sluttet seg til en framdrift hvor planprogram legges fram til ende-

lig sluttvedtak i Trondheimsregionen-regionrådet 26.04.2013. Opplegget er at AU vedtar hø-

ringsutkast til planprogram i møte 13.02.2013. Dette sendes så til høring i kommunene. Kom-

munene vil dermed ha tid til å behandle utkastet i sine kommunestyrer fram til møtet i Trond-

heimsregionen-regionrådet 26.04.2013. Det legges opp til løpende arbeid med IKAP-rulleringen 

gjennom hele 2013, med sikte på høring av nytt planforslag (IKAP 2) våren 2014. Det blir vik-

tig med bred medvirkning fra alle parter. Jeg ønsker å drøfte med AU om vi også bør legge inn 

drøftinger i ordførermøter, som politisk arbeidsgruppe. Dette var vellykket i arbeidet med IKAP 

1. 

Forslag til vedtak: 

AU slutter seg til framdriftsplan med behandling av planprogram for IKAP 2 i Trondheimsregi-

onen-regionrådets møte 26.04.2013, med sikte på å ha høringsutkast for IKAP 2 klart for be-

handling tidlig i 2014. 

 

AU 41/12 Orientering: Invitasjon om deltakelse i intensjonsavtale for etablering av utbyggings-

selskap for Nye Sveberg. 

Sak: Jeg viser til drøfting av dette i ordførermøtet i mai og AU 12.09.2012. På bakgrunn av dette ble 

det utsendt invitasjon til kommunene datert 30.11.2012, jfr drøfting via e-post med AU i forkant 

av utsendingen. Det er foreslått en trinnvis prosess: Først at de aktuelle kommunene utarbeider 

intensjonsavtale, så at de tar stilling til å slutte seg til avtalen og dernest å videreføre denne som 

endelig selskapsavtale. Samtidig er det i samråd med eierskapsenheten i Trondheim kommune 

tatt opp å klargjøre videre dokumentasjon i forhold til verdivurdering av Sveberg-området, som 

grunnlag for det konkrete arbeidet med intensjonsavtalen.  

 I rådmannsforum 07.11.2012 redegjorde Kristian Rolstad for Malvik kommunes utgangspunkt: 

Å få utvikling av dette næringsarealet, og at oversendt invitasjon og saksframlegg er et godt 

grunnlag. Saken behandles i kommunestyret i Malvik 26.11.2012.  

 Melhus kommune signaliserte misnøye med at forslaget bare omfatter Sveberg, og uttrykte at 

2005-forslaget med et selskap for alle næringsarealer hadde gjort Melhus mer positiv. Også 
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Skaun og Midtre Gauldal signaliserte at saken legges fram med forslag om ikke å delta. Andre 

viste til at andre modeller kan utvikles etter hvert, og at dette er belyst i det utsendte felles saks-

fremlegget. Daglig leder mener at det er en suksessfaktor at vi lykkes med realisering av denne 

typen næringsareal. Men at det ikke noe sammenbrudd om kommuner sør for byen ikke blir 

med i arbeidet med intensjonsavtale om Sveberg. Dette er et utviklingsarbeid for å få opp mu-

lighetsrommet, erfaringene kan tilsi videreføring i flere retninger. 

Forslag til vedtak: 

AU tar saken til orientering. 

 

RF 49/12 Orienteringer 

- Samling i ”Byer i Midt-Norge” er avholdt, fokus på byene som motor for sine omland. 

- Samfunnssikkerhet/beredskap, samling fastsatt til 13. desember 2012. 

- Konferanse om areabruk/jordvern i regionen 14.02.2013: Trondheimsregionen deltar i et 

samarbeid med fylkesmannen (landbruks- og miljøavdelingen), fylkeskommunen, bondela-

get og Trondheim kommune. Er relevant i forhold til IKAP 2. Statsråd Marit Arnstad deltar. 

- Kontakt med Fosen regionråd angående medvirkning i prosjekt  Fosen regionråd har 

prosjektansvar for et samarbeidsprosjekt knytet til forventninger om stor aktivitet i regionen. 

De har tatt kontakt med Trondheimsregionen angående medvirkning fra Trondheimsregionen 

i prosjektet. Vedlagt notat er oversendt. Jeg skal ha ny samtale med Fosen R 22.11.2012. 

 Vedlegg 7: Notat datert 26.10.2012 

- Retningslinjer for samordning mellom det politiske nivået i Trondheimsregionen og næ-

ringsrådet skal evalueres, i henhold til vedtak i rådmannsforum RF 31/10 og i TR 16/10. 

- Ny travbane ved eventuell flytting fra Leangen ble drøftet i rådmannsforum, ikke signal 

om å prioritere et aktivt engasjement fra Trondheimsregionen. 

- Trondheimsregionens brev til regjeringen om pilegrimssatsing. Permanent pilegrimssen-

ter i Trondheim er nå på plass.   

- Bilag Natt&dag: Trondheimsregionen deltok sammen med Næringsforeningen i Trond-

heimsregionen og NHO som samarbeidsparter for bilag om rekruttering av arbeidskraft i re-

gionen. Anser resultatet som vellykket, det hevdes at 20.000 studenter leser Natt&dag.  

- DN-bilag om stedsutvikling: Det skal utgis et bilag samordnet med konferanse om byer og 

tettsteder arrangert av MD/KRD i desember. Trondheimsregionen forbereder en 1-siders an-

nonse i bilaget hvor vi framhever Sjøgangen som prosjekt for sammenkobling av regionen – 

og som kollektivknutepunkt i den suksessfulle veksten i Trondheimsregionen.  

-  

 

AU 35/12 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 07.12.2012  

Sak: Stjørdal kommune er møtearrangør. Aktuelle saker ut over de som er lagt fram i dette møtet:  

Oppfølging av NTP 2014-23 og andre samferdselssaker behandlet i Klæbu-møtet: 

- Det er sendt forespørsel til Marit Arnstad om å delta i møtet. 

Etablering av kampflybasen bør tas opp bredt, og jeg mener vi bør tilrettelegge en reell poli-

tisk drøfting:  

- Ørland kommune og STFK er så langt invitert til å innlede, og har meldt at de deltar. Trond-

heimsregionen har tatt opp momenter for samarbeid i eget notat til Fosen regionråd (Vedlegg 

7). Drøfting i næringsrådet viser et bredt engasjement for saken. Både NTNU, SINTEF, 

NHO, Næringsforeningen og Trondheim kommune er parter som kunne bidratt konstruktivt 

inn i et slikt møte. Jeg ønsker signaler på dette fra AU, skal ha møte med fylkesrådmannen 

om opplegget for saken torsdag 22.11.   

Stjørdal som vertskap for stor militæraktivitet, muligheter og utfordringer:  

- Tatt opp med Johan Arnt Elverum at dette er et ønsket tema, jrf drøfting i siste AU-møte. El-

verum har kontakt med forsvarsledelsen på Værnes. 

SVV: Tunnel-prosjekt Trondheim-Stjørdal: 

- Sendt forespørsel om deltakelse til regionkontoret i Molde. 
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Næringsplanen:  

- Presentere vellykket samarbeid Siemens-HiST. (Europas beste, se 

https://www.nwe.siemens.com/norway/internet/no/press/Pages/Siemensbleeuropamester.asp

x ) 

- Mulig å få nytt ”drypp”om elevaktivitet fra Stjørdal, tatt opp med Ungt enreprenørskap 

Andre mulige saker:  

- Følge opp folkehelse slik rådmannsforum signaliserer 

- Melhus kommune signaliserer at JBV utreder nå krysningsspor i korridoren sørover, kan ev. 

undersøker dette nærmere.  

- Temaet om kommunenes eierskap til Trondheimsregionen – kan tas ut fra søknad om 

skjønnsmidler. Drøftet i rådmannsforum.  Jeg foreslår at dette avventes. 

 

 

AU 36/12 Eventuelt 

 

 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder  

 

https://www.nwe.siemens.com/norway/internet/no/press/Pages/Siemensbleeuropamester.aspx
https://www.nwe.siemens.com/norway/internet/no/press/Pages/Siemensbleeuropamester.aspx
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INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 14.11.2012 
Saksbehandler: Børge Beisvåg Referanse: XXX Dato 07.11.2012  
 

Sted: Næringsforeningen i Trondheim, 5. etg Næringslivets hus, Dronnings gt 12 

Tidsrom: 14.11.2012, kl 12.00 – 15.00 

Innkalt: 
Næringsråd:  Berit Rian, Merethe Storødegård, Torstein Mørseth, Johan Hustad, Trond Andersen, Sigmund 

Kvernes, Odd Inge Mjøen, Roy Jevard, Erlend Myking 
Sekretariat:  Morten Wolden, Jon Hoem, Ove Snuruås 
Prosjektleder:  Børge Beisvåg 

 

Det vil bli servert lunch ved møtets begynnelse. 
 

NR 43/12 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedlegg 1: Referat fra møtet 29.08.12 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
 

NR 44/12 Status tiltak 

Sak: Prosjektleder orienterer om status for igangsatte tiltak. 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Saken tas til orientering. 

 

NR 45/12 Lavterskel informasjonstilbud for utenlandske arbeidsinnvandrere. 

Sak: Marit Myrstad fra Trondheim kommune orienterer om arbeidet med å få på plass et velfunge-
rende tilbud til utenlandske arbeidsinnvandrere og deres familier, herunder lavterskel infor-
masjonstilbud, norskopplæring, integreringstiltak og nettbasert veiviser. Det er etablert dialog 
med Flerkulturelt informasjons og dialogsenter i Trondheim kommune som allerede jobber 
med informasjon mot nyankomne innvandere, også arbeidsinnvandrere, for å se på mulighet 
til å få til et regionalt samarbeid. Et mulig samarbeid vil kreve at det tilføres ressurser for å 
styrke bemanningen 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Næringsrådet ønsker igangsatt pilotprosjekt på å få opp et regionalt lavterskel informasjonstil-
bud til arbeidsinnvandrere i samarbeid med Flerkulturelt informasjon og dialogsenter i Trond-
heim. Prosjektet startes opp 2013 og går ut 2014 med evaluering midtveis. Det settes av inntil 
kr. 350.000,- pr år til prosjektet. Næringsrådet ber om at det jobbes videre med å få på plass et 
godt totalt tilbud til denne gruppen. 

 



 

Næringsråd 14.11.12 
 

 

NR 46/12 Forslag til handlingsplan 2013 

 Sak:   Sak om handlingsplan ble utsatt fra forrige møte. Det er tidligere bedt om at de skulle fremleg-
ges forslag til handlingsplan for 2012/13 basert på diskusjonen i tidligere møter og innspill fra 
kommunene, næringsalliansen og øvrige involverte. Det er kommet få politiske innspill fra 
kommune, da de fleste ennå ikke har fått behandlet sakn om SNP, men det er gitt en del tilba-
kemeldinger i kommunenes ”selvangivelser”. Av de over 60 foreslåtte tiltak i SNP, slik den ble 
vedtatt, er det pågående arbeid via Næringsrådet eller andre aktører med ca 40 av tiltakene, i 
hele eller deler av regionen. Mange av tiltakene eies av andre organsiasjoner/råd/utvalg/en 
enkelt kommune, selv om noen av aktørene i Næringsrådet kan være involvert, f. eks Luftfarts-
forum, Vegforum, Access Mid-Norway etc. Av de 18 tiltakene i handlingsplan 2011 er vi godt i 
gang med de fleste, men ser at det tar tid å få tiltakene etablert og over i varig form, da vi er 
avhengig av en kollektiv innsats for å få tiltak gjennomført, og i liten grad har kjøpt andres ar-
beidskapasitet. Det foreslås at igangsatte tiltak fra tidligere handlingsplan videreføres inn i 
2013 før de evalueres. 

      

Vedlegg 2: Handlingsplan 2011 
Vedlegg 3:  Innspill fra kommuner/fylket/Næringsalliansen 
Vedlegg 4: Forslag til handlingsplan 2013. 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Forslag til handlingsplan vedtas. Det åpnes for å ta inn flere punkter som følge av kommende 
innspill fra flere aktører i Trondheimsregionsamarbeidet.  

 
 

NR 47/12 Felles næringsutviklingsprosjekt Melhus, Klæbu og Midtre-Gauldal 

Sak: Roy Jevard orienterer om status for prosjektet som ble gjennomført med SINTEF og videre ar-
beid i forlengelsen av dette.  

 
Forslag til vedtak:  
 

 Saken tas til orientering. 
 

NR 48/12 Eventuelt 
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 12.09.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1744-8 Dato 17. september 2012  
 

Sted: Quality Panorama Hotell, Tiller 

Tidsrom: kl 1200-1430 

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

Forfall: Einar Strøm 

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

Vedtak:  
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 04.06.2012 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 22.08.2012 tas til etterretning. 

 

AU 28/12 Arealdel Trondheim kommune   

Orientering: Daglig leder redegjorde kort for situasjonen. Samarbeidet skal være så robust at vi tåler og lø-
ser intern uenighet. Det mest kritiske er at det skapes holdninger blant den jevne politiker og 
publikum. I IKAP er jordvern framholdt som en avgjørende forutsetning. De vedtatte retnings-
linjene fastsetter en felles boligpolitikk hvor fordelingen av boligbyggingen mellom kommune-
ne skal videreføres, og at kommunene skal dimensjonere boligbygging i 12-årsperioden ut fra 
dette.  

Fra møtet: Rita Ottervik presiserte at de angivelige konfliktene ikke er en reell situasjon, Trondheim kom-
mune ønsker å følge opp IKAP, og dette blir også presisert i alle uttalelser til nabokommunenes 
planstrategier. Vedtaket i bygningsrådet om utlegging av arealdelen til høring har sin bakgrunn 
i at politikerne anser at rådmannen i sitt forslag ikke i tilstrekkelig grad hadde vurdert hvert 
enkelt forslag som ble tatt opp politisk i forbindelse med planprogrammet. Administrasjonen 
hadde avvist alle nye innspill en bloc. Derfor valgte politikerne å ta inn alle tidligere foreslåtte 
areal for å gjøre en nærmere vurdering etter høringen. Vedtaket i bygningsrådet er derfor ikke 
en realitetsinnstilling, men et utgangspunkt for nærmere utvelgelse etter høringen. Det er ikke 
usannsynlig at noen områder blir foreslått tatt inn, men Trondheim kommune kommer ikke til 
å bryte IKAP. Det tas sikte på styring av utbyggingstakt for boligbyggingen gjennom boligpro-
grammet og rekkefølgehåndtering.    

Vedtak: Ordføreren i Trondheim kommune gir en orientering om prosessen med arealdelen i møtet i 
Trondheimsregionen-regionrådet 21.09.2012. 

 

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

res på tidspunkt når det ikke er undervisning. 

Orientering: NTNU har meldt at de ikke får plass til å gjennomføre vårt besøk 26. oktober, fordi det foregår 
undervisning som ikke kan flyttes. NTNU foreslår fredag 30. november eller mai 2013. Vi må 
anta at dette er definitivt fra NTNU, etter behandling i rektoratet. Det positive er at de er så 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/moter-2012/281-mote-bi-arbeidsutvalget-12-september-2012
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tydelig på å ta ansvar når vi kommer, med ønske om å være vertskap med campus som arena. 
Sekretariatet har vurdert å endre innhold for dagen og legge samlingen et annet sted, men jeg 
er kommet til at forventningene dreier seg om et bedriftsbesøk på NTNU-Gløshaugen, og at 
”nedturen” for oss blir større ved å endre opplegget enn om vi melder utsettelse. 

Fra møtet: 30. november går ikke fordi det er i arbeidsperioden for budsjettet i kommunene. Beste forslag 
i mai, mellom fridager og ovale helger og i forhold til regionrådets møteplan er 24. mai. 2013. 

Vedtak:  Samling for kommunene med bedriftsbesøk på Gløshaugen utsettes til 24. mai 2013. 
Kommunene gjøres kjent med dette. 

 

AU 30/12 Etablering av Utbyggingsselskap for Nye Sveberg. 

Orientering: Dette var drøftet i ordførermøtet i mai. Etter sommeren er det arbeidet videre med konkreti-
sering sammen med den nye eierskapsenheten i Trondheim kommune. Utgangspunktet er å 
etablere et utviklingsselskap for Nye Sveberg hvor de kommunene som ønsker det kan delta, 
og at dette realiseres gjennom invitasjon til at interesserte kommuner først avklarer en inten-
sjonsavtale om etableringen av selskapet. Eierskapsenheten har utarbeidet skisse til slik inten-
sjonsavtale og tilbyr å bistå i å utforme endelig intensjonsavtale i samarbeid med interesserte 
kommuner. Jfr. vedlagt utkast til brev og skisse til intensjonsavtale. Malvik kommune slutter 
seg til opplegget. Privat interessent har kjøpsrettsavtaler med grunneierne i området. Han 
ønsker et opplegg hvor kommunene deltar. 

Fra møtet: Trondheim kommune ønsker at opplegget utdypes nærmere og at alternativer omtales før vi 
går videre, dette bør gjøres i samråd med kommunaldirektør for finans. Daglig leder følger opp 
dette og rapporterer tilbake til AU før utsending til kommunene. Det er ønskelig å oppretthol-
de frist for kommunene 1. november.  

Vedtak: Saken videreføres som drøftet i AU. 

 

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

Fra møtet: AU sluttet seg til signaler fra rådmannsforum og Trondheimsregionen-regionrådet om å ta inn 
slik utredning i IKAP-revisjonen. Dette er allerede innarbeidet i Utviklingsplan 2013. 

Vedtak: AU ber om at en vurdering av utfordringer med utbygging av offentlig infrastruktur ut fra 
forventet befolkningsvekst i et langsiktig perspektiv tas inn i IKAP-rulleringen. 

 

AU 32/12 Utviklingsplan for Trondheimsregionen 2013-16. 

Fra møtet: Daglig leder gikk gjennom prosess for utarbeidingen av Utviklingsplan for Trondheimsregionen 
2013. Økonomisk ramme for kommunene er uendret. Forslag til handlingsplan for næringspla-
nen vil bli fremmet av næringsrådet ut fra bla. kommunenes signaler og blir lagt fram for 
Trondheimsregionen-regionrådet. 

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Utkast til utviklingsplan 2013-16 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 

Fra møtet: AU mener at drøftingmed rikspolitisk nivå haster. Det arbeides med et møte med statssekre-
tær fra Samferdselsdepartementet i Trondheim.  Alle ordførerne i Trondheimsregionen invite-
res til dette møtet. Også utspill fra statsminister og samferdselsminister angående transport-
løsning Steinkjer-Trondheim ble drøftet. Slik det er framstilt i media er utspillet ikke i tråd med 
Trondheimsregionens prioriteringer, men det konstateres at det ikke ble gitt noen signaler ut 
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over elektrifisering angående bevilgninger og at det heller ikke er signaler om prioritering i for-
hold til andre samferdselsprosjekt.  

Vedtak: Ordførerne i Trondheimsregionen deltar i møte med Samferdselsdepartementet.  

 

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 an-

gående opplegg for Nye Sveberg. 
Interkommunal prosjektkoordinator:  
- Tor Ivar Eikås er tilsatt. Avklaringer med Forskningsrådet pågår. 
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 er invitert ham til møtet 07.12.2012.  
Folkehelse: 
- Rådmannsforum ønsker en bredere drøfting av temaet i sitt neste møte, STFK utfordres. 
Kampflybasen: 
- Tar sikte på å ta opp saken i Trondheimsregionen 07.12.2012 – skal vi invitere forsvarsbygg 

og/eller forsvarsledelsen? AU signaliserte at innfallsvinkelen skal være hvordan Trond-
heimsregionen kan medvirke positivt i samspill med Ørland/Bjugn/Fosenregionen til at 
etableringen blir vellykket. 

Skjønnsmidler 2013: 
- Trondheimsregionen vurderer egne søknader, jfr. budsjett i forslag til utviklingsplan 2013. 
Møteplan 2013: 
- Forslag framlagt i møtet. Medlemmene gir tilbakemelding dersom noen AU eller regio-

rådsmøter er problematiske.  
 

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

Fra møtet: Møtet foreslås som halvdagsmøte, saksomfang tilpasses dette. Møtested er Trondheim, uten-
om rekkefølgen, Trondheimsregionen er vertskap.  

 Mulige saker til som er nevnt i dette saksframlegget: 
- Arealdel Trondheim: Rita Ottervik gir en orientering 
- Utviklingsplan for Trondheimsregionen 2013-16: Legges fram som sak. 

 Innspill fra rådmannsforum: 
- Erfaringer fra E6 Melhus – bruk av regional samrådsgruppe. Ikke prioritert i dette møtet 

  Andre mulige saker: 
- Konkrete eksempler fra næringsplanen: AU ønsket korte orienteringer, og at det gjøres et 

utvalg i forhold til tidsrammen.  
- Rapportering om elektrifiseringsprosjektet for Trønderbanen: Utsettes dersom det ikke er 

tid. 
- Tunnelprosjekt E6 Trondheim-Stjørdal: Tas i neste møte. Eventuelt å invitere vegsjefen. AU 

ønsket en orientering om hva som nå skjer angående E6 Trondheim-Stjørdal og Tonstad-
Jaktøyen i møtet 21.09-2012. 
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Neste møte: 
- Aktuelt tema når vi er i Stjørdal er forsvarets planer og kommunens muligheter i denne 

sammenhengen.  

 

AU 36/12 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder  
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 07.11.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1746-10 Dato: 07.11.2012  
 

Sted: Møterom Kvarts, 5. etg i fylkeshuset. 

Tidsrom: Onsdag 07. november 2012 kl 1300-1600 

Til stede: Rolv Roar Skogmo, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Helge 
Grenne (Midtre Gauldal), Karen Espelund, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, 
Jon Hoem, Børge Beisvåg (fra sak 44/12). Kari Kristensen (folkehelserådgiver, Malvik), deltok 
under sak 41/12. 

Forfall: Olaf Løberg, Ove Snuruås, Vigdis Bolås, Erlend Myking  

Referenter:  Jon Hoem/Sigmund Knutsen 

 Saksfremlegg, vedlegg og presentasjoner finnes på nettsiden for møtet. 

 Stein A. Ytterdahl ledet møtet. Ingen merknader til møteinnkallingen. 

RF 40/12 Referat fra møte 22.08.2012 

Vedtak: Referatet godkjent. 

 

RF 41/12 Skal Trondheimsregionen ta opp temaet folkehelse i forhold til felles kompetanse/er-

faringer?  

Orientering: -  Folkehelserådgiver Kari Kristensen, Malvik, innledet, se presentasjon. Innbyggerundersøkel-
sen ”Lev vel” måler grunnlaget for trivsel og livskvalitet, hva gjør det bra å bo i Malvik? Det 
er gitt skjønnsmidler, arbeidet utføres av Senter for folkehelsefremmende forskning sam-
men med STFK og Fylkesmannen. Arbeider gjennomføres tverrfaglig, med ”helse i plan”-
møter hver 4. uke. Innbyggerundersøkelse for innbyggere over 18 år er gjennomført, repe-
teres hvert 4. år. Har sammen andre kommuner søkt og fått kr 1,8 mill kr fra regionalt 
forskningsfond: ”Fra kunnskap til handling, fra handling til kunnskap”. 

 -  Karen Espelund orienterte om arbeidet med folkehelsearbeid i regi av fylkeskommunen, se 
presentasjon. Fokus på hva som skaper helse –på andre samfunnssektorer enn helse. Hvem 
er ansvarlige aktører? Livet leves i kommunene, det har konsekvenser: Samspill mellom uli-
ke sektorer, relasjon kommune - frivillighet, lavterskeltilbud for ungdom, utsatte grupper. 
Det er store utfordringer blant barn/unge: Innenfor/utenfor, frafall i skolen, egenaktivitet, 
ensomhet mm. Variasjoner i uførhet mellom kommunene. Regioninndelingen er overlap-
pende, statlige etater må også samordne seg. Behov for en erfaringsarena for kommunene.              

Fra møtet: - Roy Jevard anbefalte nettverket ”Sunne kommuner”. Kristian Rolstad: Kommunene har til 
sammen mye kunnskap, folkehelse har betydning i IKAP. Ønskelig å utveksle kunnskap og 
erfaring. Jon Hoem: AU har bedt rådmannsforum vurdere om Trondheimsregionen skal ha 
en rolle, kan være en erfaringsarena. Kari Kristensen: Også viktig å inkludere NAV i kommu-
nes arbeid. Roy Jevard: Kommunene er med i flere regionråd og samhandlingsområder, bør 
ta en runde i disse og samle synspunkter. Katrine Lereggen: Nyttig å høre hva andre kom-
muner gjør, men mange aktører, også KS, som allerede trekker inn NAV. Erfaringsutvikling 
er bra. Karen Espelund: Vi må sortere roller, fylkeskommunen og fylkesmannen må også 
samordne seg. Stein Ytterdahl: Kommunene arbeider med dette, andre er pådrivere.  

Vedtak: Trondheimsregionen kan være en arena for erfaringsutveksling i arbeidet med folkehelse, i 
forståelse med øvrige regionråd. Arbeidet må ha tilknytning til videre arbeid med nærings-
plan, arealplan og omdømme. 

http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/raadmannsforum-moter-2012/291-mote-radmannsforum-7-november-2012
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RF_2012/RF_41-12_Lev_vel.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RF_2012/RF_41-12_STFK_Folkehelse.pdf
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RF 42/12 Møteplan for rådmannsforum 2013 

Vedtak: Møtedager for rådmannsforum i 2013: 30. januar 2013, 13. mars 2013, 22. mai 2013, 21. au-
gust 2013 og 6. november 2013. Alle møtedager er på onsdag kl 1300-1600. 

 

RF 43/12 Invitasjon om deltakelse i intensjonsavtale angående etablering av Utviklingsselskap 

for Nye Sveberg. 

Orientering: -  Kristian Rolstad redegjorde for Malvik kommunes utgangspunkt: Å få utvikling av dette 
næringsarealet. Saksframlegg med vedlegg er et godt grunnlag for drøfting. Dette er en 
oppfølging av IKAP. Saken behandles i kommunestyret 26.11.2012. Jon Hoem: Det foreslås 
en trinnvis avklaring, først å utarbeide intensjonsavtale, så å slutte seg til avtalen og dernest 
å videreføre som selskapsavtale. Andre areal kan få eget selskap, evt inngå i dette selska-
pet. Saken står på sakskartet for å ev avklare spørsmål og framdrift.  

Fra møtet: -  Roy Jevard: Et selskap bør ikke vinkles bare mot Sveberg, men også ta med andre områder, 
det hadde gjort Melhus mer positiv. Melhus har garantert for eget areal/område på 320 da 
med 120 mill.kr. Prosessen starter med feil utgangspunkt, og det er ikke sikkert at nye poli-
tikere uten videre står bak denne delen av IKAP-vedtaket. Modellen fra 2005-2006 er bedre 
og mer samlende, og kunne gitt bedre løsninger. Slik saken er lagt fram tvinger den fram et 
negativt svar, kommer ikke opp før nyttår. Stein Ytterdahl: Det kan være en start med ett 
selskap, kan utvikles til flere. Tar saken opp i formannskapet før jul. Helge Grenne: Midtre 
Gauldal behandler saken i november, med negativ innstilling. Kathrine Lereggen: Tilsvaren-
de ang Skaun. Kristian Rolstad: Saken handler om en intensjonsavtale i første omgang, saks-
fremlegget viser at ulike mulige modeller kan bakes inn. Leif Roar Skogmo: Det var ikke en-
kelt å finne en god modell i 2005-06, denne saken er en prøve på om vi kan finne en modell 
i regionen. Sveberg er et konkret areal det kan være fornuftig å gå i gang med. Kristian 
Rolstad: Håper at rådmennene i sine saksframlegg forklarer prosessen og mulighetene. Det 
er generelt behov for bedre forankring av Trondheimsregionen, det er mange nye politike-
re. Jon Hoem: Det er en suksessfaktor om vi lykkes med realisering av Sveberg. Men ikke 
noe sammenbrudd om kommuner sør for byen ikke blir med. Dette er et utviklingsarbeid 
for å få opp mulighetsrommet, erfaringene kan tilsi videreføring i flere retninger. Stein Yt-
terdahl: Dette er en nødvendig sunn debatt, ingen av kommunene avviser regionalt samar-
beid om næringsarealer som prinsipp.    

Vedtak:  Kommunene følger opp saken i henhold til oversendelsen. 

 

RF 44/12 Framdrift i IKAP-arbeidet, andre arealspørsmål 

Orientering: -  EstherBalvers orienterte om arbeidet med rullering av IKAP, se presentasjon. Har hatt mø-
ter med alle kommunene unntatt Leksvik og Rissa, som snart skal besøkes. Styrke at IKAP er 
en plan utarbeidet av fellesskapet. Mål og strategier er like aktuelle, men oppdatering av 
prognoser, bolig- og regionale næringsarealer, retningslinjer mm. Tidsperspektiv 2040, men 
dimensjonering for en 12 årsperiode. Sentrale tema: Logistikknutepunkt og andre areal for 
arealkrevende virksomheter. Boligbygging: Her foregår kontinuerlig oppdatering. Boligbe-
hov som følge av innvandring. Hvordan finne en strategi for å få nok boligbygging sett i for-
hold til befolkningsveksten? Er i gang med å lage en database med alle næringsarealer. 
Framdrift: Planprogram legges fram for Trondheimsregionen 26.04.2013. Utarbeide IKAP: 
vår 2013, høring våren 2014. Bred medvirkning.  

Fra møtet: -  Stein Ytterdahl: Hvorfor 2040 som tidsperspektiv? Det er ulike planer og tidsperspektiver. 
Kan diskusjonen om næringsarealselskap tas inn også i IKAP? Kristian Rolstad: Malvik øns-
ker å komme i gang snart med Sveberg, men kan vurdere om prosessen tilsier at dette gjø-
res i IKAP. Roy Jevard: Hva menes med ”regionale næringsarealer”? Heller ”regionens” 
næringsarealer, dvs alle næringsarealer i regionen. Jon Hoem: Gjeldende plan opererer med 
ulike typer næringsareal. Det blir viktig å gjøre nærmere avklaringer om det er riktig å opp-

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RF_2012/RF_44-12_IKAP-videreforing.pdf
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rettholde dette. Lars Roar Skogmo: Vi har allerede en database for alle næringsarealer 
gjennom IKAP. Fylkesmannens krav initierte  IKAP, oppfordret til å avklare et større næ-
ringareal felles for regionen, dette er prioritert i planen. Kristian Rolstad: Folkehelse må inn. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

  

RF 45/12 Søknader fra Trondheimsregionen om skjønnsmidler 2013: 

Orientering: - Daglig leder orienterte om søknadene og prioritering. Søknadene er forankret i vedtatt ut-
viklingsplan/vedtak i AU. Søknad 3 er knyttet til oppfølging av kommunikasjonsplattformen. 
Hvordan kan vi skape engasjement i medlemskommunene slik at de aktivt spiller inn tema 
til Trondheimsregionen?  IKAP kan være et case i et prosjekt om Trondheimsregionen som 
politisk verksted.  

Fra møtet: -  Roy Jevard: Daglig leder bør ta kontakt med ordfører/kommunene for å orientere på nytt 
om Trondheimsregionen. Det dukker regelmessig opp politiske utsagn som utfordrer 
Trondheimsregion-samarbeid. Hans Kringstad: Viktig med åpenhet om konflikter. Ønske om 
større eierskap i kommunene tilsier en mer dristig tilnærming til slike saker. Det er for lite 
debatt om motsetninger i regionrådsmøtene, det må være lov å være uenig. Roy Jevard: 
Viktig at politikerne ser nytteverdien av Trondheimsregionen, enig med Kringstad. Karen 
Espelund: Tilsvarende diskusjon om forankring og eierskap foregår i alle regionrådene.    

Vedtak: Rådmannsforum i Trondheimsregionen støtter innsendte forslag til søknader om skjønnsmid-
ler til Trondheimsregionen i 2013. Prosjektene vil være til stor nytte for deltakerkommunene 
og har god overføringsverdi for andre kommuner. Kommunene vil bidra med deltakelse som 
angitt i søknadene/budsjett. 

 

RF 46/12 Ny travbane ved eventuell flytting fra Leangen 

Orientering: -  Daglig leder innledet: Hensikten saken er at kommunene vet om hverandre, Travselskapet 
henvender seg til grunneiere i flere kommuner. Helst burde regionen ha en lokaliserings-
analyse med kriterier som avklarer hensiktsmessig beliggenhet. 

Fra møtet: -  Roy Jevard: Travselskapet besøker mange grunneiere og mange kommuner for å ha alterna-
tiver for å dempe pris og redusere innsigelser. Melhus kan følge opp arealer tilknyttet da-
gens bane i Vollmarka dersom grunneierne er villig. I dag sitter mange hjemme og spiller, 
ferre er på travbanen. Kristian Rolstad: Malvik har et avslappet forhold til dette. Karen 
Espelund: Det bør unngås at kommunene spilles opp mot hverandre.    

Vedtak: Kommunene holder hverandre gjensidig orientert. 

 

RF 47/12 Gjennomgang av aktuelle saker i næringsplanen. 

Orientering: -  Børge Beisvåg orienterte. Vi skal ikke være et virkemiddelapparat, vi gjennomfører konkre-
te tiltak. Kontrakter over 500.000 kr medfører utfordringer angående innkjøp, ser på løs-
ninger med rammeavtaler etc. Vi tar opp spørsmål til STFK - kan næringsrådet gi tilskudd?  

- Møte i Næringsrådet neste uke. Handlingsplan for næringsplanen er den tyngste saken.  
- Bedre tilrettelegging for en økende mengde utenlandske innvandrere, også fagarbeidere, er 

nødvendig, bla. norskopplæring, skoletilbud. Systematisering av informasjon er nødvendig.  
- Rammeavtale med SINTEF inngås nå, varig ut 2013.  
- Bransjekartlegging i regionen starter nå, spesielt teknologibedrifter, olje/gass og havbruk.  
- Næringsrådet støtter matematikkprogrammet Vektor, som rekrutterer ingeniørstudenter 

som lærere i skolen.  
- Sett av Trøndelagsdagen 21.01.13 på Rica Nidelven. Bedrifter fra alle kommunene inviteres.  
- Utvikling av kunnskapsnav: SINTEF skal gjøre et arbeid som del av rammeavtalen.  
- NTNU ønsker bedre tilkobling til regionens næringsliv. Det blir holdt et møte mellom NTNU-

institutt og bedrifter i Rissa og Leksvik i nær framtid.       
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Fra møtet: -  Roy Jevard: Nødvendig med opplegg for norskopplæring til arbeidsinnvandrere og evt fami-
lie, fra kommunene/fylkeskommunen. Kompetansesentrene på VGS er en ressurs. Stein Yt-
terdahl: NiT endrer navn og utvider virksomheten til flere kommuner, hvordan skjer det i 
praksis? Børge Beisvåg: Det er egne underavdelinger for noen kommuner. Næringsalliansen 
holdes aktiv, favner hele regionen, blir referansegruppe for IKAP-arbeidet. Roy Jevard: An-
befaler at flere utvider arbeidet gjennom NiT på samme måte som Melhus (1/2 stilling).     

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 48/12 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 07.12.2012 

Orientering: -  Daglig leder orienterte: Stjørdal kommune er møtearrangør. Aktuelle saker ut over de som 
er lagt fram i dette møtet:  

- Kampflybasen: Ørland kommune og STFK er invitert til å innlede. Trondheimsregionen har 
tatt opp momenter for samarbeid i eget notat til Fosen regionråd. 

- Stjørdal som vertskap for stor militæraktivitet: Muligheter og utfordringer 
- NTP-oppfølging: Vi prøver å få samferdselsministeren i dette møtet. 
- SVV: Tunnel-prosjekt Trondheim-Stjørdal.  
- Næringsplanen: Presentere vellykket samarbeid Siemens-HiST.   

Fra møtet:  -  Roy Jevard: JBV utreder nå krysningsspor i Melhus. Jon Hoem undersøker dette nærmere. 
Roy Jevard: Temaet om kommunenes eierskap til regionen – kan tas ut fra søknad om 
skjønnsmidler. 

    

RF 49/12 Orienteringer/spørsmål 

- Samling i ”Byer i Midt-Norge” i Namsos 8.-9. november. Tema helseteknologi og samhand-
ling byer-omland. Daglig leder deltar. 

- Samfunnssikkerhet/beredskap, samling fastsatt til 13. desember. Kommunene har fått invi-
tasjon, men Hoem sjekker om det er utsendt til alle. 

- Samarbeid med fylkesmannens landbruksavdeling, fylkeskommunen og bondelaget om 
konferanse om areabruk/jordvern i regionen. 14.2.13, Rica Nidelven. Statsråd Marit Arnstad 
kommer. Daglig leder sender forvarsel til rådmennene. 

- Retningslinjer for samordning mellom det politiske nivået i Trondheimsregionen og næ-
ringsrådet skal evalueres, i henhold til vedtak i rådmannsforum RF 31/10 og i TR 16/10. 

- Trondheimsregionen har sendt brev til dept sammen med flere ordførere med støtte til 
kravet om permanent pilegrimssenter i Trondheim. Senteret er nå på plass.    

 

RF 50/12 Eventuelt:  

 Ingen saker.  
 

 

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



Hjelpetekst til utfylling av de enkelte feltene i skjemaet vises i statuslinjen når du står i det aktuelle feltet (alternativt trykk F1). 

Det benyttes ETT søknadsskjema pr. prosjekt/forhold 
Søknaden sendes til skjonnstilskudd@fmst.no 

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 
 

SØKNAD OM TILDELING AV SKJØNNSTILSKUDD 

Tildelingsår (budsjettår) 2013 

Søkerkommune/ Kontorkommune (nr - navn) 1601 - Trondheim 

Andre involverte kommuner/ Regionråd Trondheimsregionen 

TILTAKSBESKRIVELSE 

Tiltak/ Prosjekt (overordnet beskrivelse) Langsiktig investerings- og arealbehov for tjenestene til befolkningen 

Tiltakstype Prosjekt - IKS 

Tjenesteområde/ Sektor Hele kommunen 

Virkemiddel Planlegging 

Kommunens prioritering/ rangering av søknaden 1 

Utdypende beskrivelse (målformulering) 

Trondheim har gjennomført en utredning om langsiktige investerings- og arealbehov for tjenestene til befolkningen (Trondheim 2030). I perspektivet 
fram mot 2030 er det utredet behov for 50 nye barnehager, 8-10 skoler, ca 10 helse/velferdsssenter, 60 idrettsanlegg og 100 nye parker: Investeringer 
på ca 13,5 mrd. Arealbehovet er beregnet til 1.350 daa, tilsvarer nært 200 fotballbaner.  
 
Trondheimsregionen-regionrådet som har euttrykt klart ønske om å utrede tilsvarende for de øvrige kommunene i Trondheimsregionen. Det er vedtatt i 
AU 12.09.2012, sak AU 31/12. 
 
I en situasjon hvor Trondheim vokser med 3.000 innbyggere og de øvrige kommunene i sum 1000 innbygger per år er det et mål for prosjektet å øke 
kunnskapen i de respektive kommunene av konsekvensene av befolkningsveksten for areal og investeringer til offentlig infrastruktur. 

Bakgrunn/ Begrunnelse 

Kommunene utenom Trondheim i Trondheimsregionen er vekstkommuner, varierende fra i høyeste vekstnivå i landet (Skaun, Klæbu) til kommuner 
med beskjeden vekst. Enkelte av kommunene har meget spesiell befolkningssammensetning på grunn av de store flyttingene. Blant annet er Klæbu av 
de kommunene i landet som har yngst befolkning. I følge befolkningsframskriving av aldersgrupper  vil antall over 80 år i Klæbu øke med 64% i første 
ti-årsperiode, i ti-året deretter 109%.  
 
Med andre ord ligger det formidable utfordringer for kommunene framover for å ivareta de offentlige behovene - både investeringer, arealbehov og 
driftskonekvenser - og kunnskapen er for lav angående dette. Prosjektet vil utdype disse utfordringene, og fordi kommunene i Trondheimsregionen 
varierer, vil prosjektet kunne gi  overføringsverdi til en rekke andre kommuner. Trondheimsregionen har et spesielt godt utgangspunkt for å 
gjennomføre dette fordi vi har et meget godt prognosesamarbeid (tildigere skjønnsmidler), ingen andre regioner i landet har felles prognoser ned på 
skolekretsnivå.  
 
Konkret priosjektplan utarbedes som del av oppstart. Det er igangsatt å etablere en arbeidsgruppe fra ulike kommuner for å deta i dette. 

Søknadsbeløp 500 000 kr (maksimalt 50 % av total kostnad) 

Kommunal egenfinansiering  545 000 kr  

Annen finansiering, tildelt       kr Organisasjon       

Annen finansiering, budsjettert (søkt)       kr Organisasjon       

Total kostnad 1 045 000 kr  

Tidligere søkt om skjønnsmidler til tiltaket       kr År/årene       

Tidligere tildelt skjønnsmidler til tiltaket       kr År/årene       

PROSJEKTKRITERIER (KUN PROSJEKTSØKNADER) – MÅ OPPFYLLES 

Overordnet målsetning Kvalitet-/tjenesteutvikling 

Prosjektet har en klar og definert målsetning som er målbar og etterprøvbar   

Prosjektet er politisk foranket i særskilt eller overordnet vedtak  Organ Trondheimsregionen  Sak  AU 31/12 

Prosjektet har en kommunal egenfinansiering   

Det er utarbeidet en egen prosjektplan for prosjektet  Start- og ferdigstillingsdato 01 - 2012 

Det er satt opp eget budsjett for prosjektet som i ettertid kan måles mot regnskapstall   

KONTAKTINFORMASJON 

Navn Jon Hoem 

Telefon 95263485 E-post jon.hoem@trondheimsregionen.no 

Utfylt av Jon Hoem 

Vedlegg 
1. Budsjett 
2.       
3.       

mailto:skjonnstilskudd@fmst.no


Budsjett  

Langsiktig investerings- og arealbehov for tjenestene til befolkningen 

Datagrunnlag + løpende medvirkning fra kommunene: 9*50t *500  = 225.000 kr 

Prosjektgruppe, Trondheimsregionen/kommunene, 5 dagmøter: 5*8t*6personer*500   = 120.000 kr 

Prosjektstyring/ledelse i Trondheimsregionen: 100t  =   50.000 kr 

Konsulentbistand/innkjøpt kompetanse fra kommunene:  = 600.000 kr 

Andre kostnader =   50.000 kr 

SUM  1.045.000 kr 



Hjelpetekst til utfylling av de enkelte feltene i skjemaet vises i statuslinjen når du står i det aktuelle feltet (alternativt trykk F1). 

Det benyttes ETT søknadsskjema pr. prosjekt/forhold 
Søknaden sendes til skjonnstilskudd@fmst.no 

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 
 

SØKNAD OM TILDELING AV SKJØNNSTILSKUDD 

Tildelingsår (budsjettår) 2013 

Søkerkommune/ Kontorkommune (nr - navn) 1601 - Trondheim 

Andre involverte kommuner/ Regionråd Trondheimsregionen  

TILTAKSBESKRIVELSE 

Tiltak/ Prosjekt (overordnet beskrivelse) Analyse av konsekvenser i boligbehov og offentlige behov ved stor utenlandsk innflytting 

Tiltakstype Prosjekt - fornying/utvikling 

Tjenesteområde/ Sektor Hele kommunen 

Virkemiddel Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon 

Kommunens prioritering/ rangering av søknaden 2 

Utdypende beskrivelse (målformulering) 

Det har skjedd en stor endring i demografiske forutsetninger for kommunene fordi innflyttingen nå domineres av innflyttere fra Europa. Vi vet for lite om 
hvilke preferanser disse innflytterne har, både angående boligbehov/boligtyper og angående offentlig service generelt. Ut fra de økonomiske 
perspektivene i EU og Øst-Europa er det liten grunn til å anta at dette vil avta. Prosjektet tar sikte på å skaffe seg en oversikt over hvilke endringer i 
samfunnstilrettelegging dette innebærer. Tilrettelegging av boligmarkedet er en viktig innfallsvinkel, her vil også endringer i boligpreferanser for etniske 
normenn være et tema. I prosjektet bør det løpende vurderes om en også kan utlede konsekvenser også for annen tjenesteyting, folkehelse etc. 

Bakgrunn/ Begrunnelse 

Tilretteleggingen for befolkningsvekst i kommunene har store konsekvenser for arealbruk og forbruk av naturressurser. Det er derfor viktig å forbedere 
kunnskapen for kommunene når forutsentningene nå endres ganske betydelig. Også for kommunenes tjenestetilbud er det viktig å målrette 
resstursbruken i forhold til enderde forutsetninger. 
 
Analysen vil omfatte alle kommunene og dermed ulike kommunetyper med ulikt næringsliv: Trondheim som storby, Stjørdal som mindre by, 
randkommuner og for eksempel MIdtre Gauldal som ut fra eksisterende næringsliv har spesielt stor utenlandsk arbeidsinnflytting. Det er følgelig både 
urbane og rurale utgangspunkt. Dette innebærer at prosjektet bør ha god overføringsverdi til andre kommuner utenfor Trondheimsregionen.  

Søknadsbeløp 400 000 kr (maksimalt 50 % av total kostnad) 

Kommunal egenfinansiering  400 000 kr  

Annen finansiering, tildelt       kr Organisasjon       

Annen finansiering, budsjettert (søkt)       kr Organisasjon       

Total kostnad 800 000 kr  

Tidligere søkt om skjønnsmidler til tiltaket       kr År/årene       

Tidligere tildelt skjønnsmidler til tiltaket       kr År/årene       

PROSJEKTKRITERIER (KUN PROSJEKTSØKNADER) – MÅ OPPFYLLES 

Overordnet målsetning Effektivisering 

Prosjektet har en klar og definert målsetning som er målbar og etterprøvbar   

Prosjektet er politisk foranket i særskilt eller overordnet vedtak  Organ Trondheimsregionen  Sak  TR 32/12 

Prosjektet har en kommunal egenfinansiering   

Det er utarbeidet en egen prosjektplan for prosjektet  Start- og ferdigstillingsdato       -       

Det er satt opp eget budsjett for prosjektet som i ettertid kan måles mot regnskapstall   

KONTAKTINFORMASJON 

Navn Jon Hoem 

Telefon 95263485 E-post jon.hoem@trondheimsregionen. no 

Utfylt av Jon Hoem/Børge Beisvåg 

Vedlegg 
1. Budsjett ettersendes 
2. Vedtatt utviklingsplan 
3.       

mailto:skjonnstilskudd@fmst.no


Budsjett  

Analyse av konsekvenser i boligbehov og offentlige behov ved stor 

utenlandsk tilflytting  

Datagrunnlag + løpende medvirkning fra kommunene: 10*30t *500  = 150.000 kr 

Prosjektgruppe, Trondheimsregionen/kommunene, 5 dagmøter: 5*8t*6personer*500   = 150.000 kr 

Prosjektstyring i Trondheimsregionen: 100t  =   50.000 kr 

Konsulentbistand/innkjøpt kompetanse fra kommunene:  = 400.000 kr 

Andre kostnader =   50.000 kr 

SUM  = 800.000 kr 



Hjelpetekst til utfylling av de enkelte feltene i skjemaet vises i statuslinjen når du står i det aktuelle feltet (alternativt trykk F1). 

Det benyttes ETT søknadsskjema pr. prosjekt/forhold 
Søknaden sendes til skjonnstilskudd@fmst.no 

FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG 
 

SØKNAD OM TILDELING AV SKJØNNSTILSKUDD 

Tildelingsår (budsjettår) 2013 

Søkerkommune/ Kontorkommune (nr - navn) 1601 - Trondheim 

Andre involverte kommuner/ Regionråd Trondheimsregionen  

TILTAKSBESKRIVELSE 

Tiltak/ Prosjekt (overordnet beskrivelse) Trondheimsregionen som politisk verksted 

Tiltakstype Prosjekt - fornying/utvikling 

Tjenesteområde/ Sektor Hele kommunen 

Virkemiddel Styringssystemer 

Kommunens prioritering/ rangering av søknaden 3 

Utdypende beskrivelse (målformulering) 

Trondheimsregionen prioriterer samarbeid om utviklingsoppgaver. Dette innebærer at kommunene skal komme til enighet i spørsmål som har et politisk 
utgangspunkt. Dette er krevende i et konsensusorgan, like fullt er det svært viktig for utviklingen av regionen og Midt-Norge at Trondheimsregionen 
lykkes i å skape enighet om sentrale spørsmål.  
 
Prosjektet skal drøfte og utvikle gode metoder og arenaer for å skape engasjement om de sentrale spørsmålene i utviklingsarbeidet. Da bør en 
tilrettelegge prosesser med ulik kompetanse, for eksempel samfunnsvitenskap, kommunikasjon, psykologi, strategi. Det dreier seg om å tilrettelegge for 
konstruktiv medvirkning, både i fellesorganet Trondheimsregionen og i kommunene. Et et viktig grep å få etablert reell medvirkning fra alle 
kommunepolitikere (ikke bare eliten) - også med initiering av saker.   

Bakgrunn/ Begrunnelse 

Utfordringene ble identifisert i omdømmeundersøkelse, I undersøkelsen kom det fram at mange lokalpolitikere i deltakerkommunene kjente dårlig til 
arbeidet i Trondheimsregionen, og at de også hadde middels tro på betydningen av regionalt samarbeid. Innleid kommunikasjonsrådgiver (Røe 
kommunikasjon) har pekt på at å ta opp mer kontroversielle saker kan være et middel for å øke engasjementet, videre at å etablere arena for lokal 
drøfting (hver enkelt kommune) av regionale saker vil ha betydning. Det legges opp som en viderføring av omdømmeprosjektet, videre at ekstern 
kompetanse på kommunikasjon, dialog og kommunal forvaltning trekkes inn. Prosjektet vil bla. kunne benytte prosessen med rullering av IKAP som 
konkret case.  
 
 

Søknadsbeløp 300 000 kr (maksimalt 50 % av total kostnad) 

Kommunal egenfinansiering  400 000 kr  

Annen finansiering, tildelt       kr Organisasjon       

Annen finansiering, budsjettert (søkt)       kr Organisasjon       

Total kostnad 700 000 kr  

Tidligere søkt om skjønnsmidler til tiltaket       kr År/årene       

Tidligere tildelt skjønnsmidler til tiltaket       kr År/årene       

PROSJEKTKRITERIER (KUN PROSJEKTSØKNADER) – MÅ OPPFYLLES 

Overordnet målsetning Demokrati og deltakelse 

Prosjektet har en klar og definert målsetning som er målbar og etterprøvbar   

Prosjektet er politisk foranket i særskilt eller overordnet vedtak  Organ Trondheimsregionen  Sak  TR 32/12 

Prosjektet har en kommunal egenfinansiering   

Det er utarbeidet en egen prosjektplan for prosjektet  Start- og ferdigstillingsdato jan 2013. - 2014 

Det er satt opp eget budsjett for prosjektet som i ettertid kan måles mot regnskapstall   

KONTAKTINFORMASJON 

Navn Jon Hoem 

Telefon 95263485 E-post jon.hoem@trondheimsregionen.no 

Utfylt av       

Vedlegg 
1. Budsjett, ettersendes 
2.       
3.       

mailto:skjonnstilskudd@fmst.no


Budsjett  

Trondheimsregionen som politisk verksted  

Løpende medvirkning fra kommunene: 10*30t *500  = 150.000 kr 

Prosjektgruppe, Trondheimsregionen/kommunene, 5 dagmøter: 5*8t*6personer*500   = 150.000 kr 

Prosjektstyring i Trondheimsregionen: 100t  =   50.000 kr 

Konsulentbistand/innkjøpt kompetanse fra kommunene:  = 300.000 kr 

Andre kostnader =   50.000 kr 

SUM  =700.000 kr 
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Side 1 

 

 

 

Kampflybase Ørland/Bjugn: 

Samarbeidsprosjekt knyttet til knyttet til forventninger om 
store utbygginger og aktiviteter i regionen. 

Momenter for medvirkning fra Trondheimsregionen  

 

 

I tilknytning til kampflybaseutbyggingen på Ørland/Bjugn er det etablert et samarbeidsprosjekt 

angående forventninger om store utbygginger og aktiviteter i regionen. Hovedfokus er 

regionale samarbeidstiltak for utvikling og vekst. Fosen regionråd er prosjekteier, med 

fylkeskommunene, fylkesmannen og Kysten er Klar som samarbeidsparter. 

Etableringen av kampflybase på Ørland/Bjugn vil få betydelige ringvirkninger for en stor 

region. Mye av utviklingen i nærområdet til kampflybasen vil avhenge av konstruktiv 

medvirkning fra et stort område, ikke minst Trondheimsregionen som tilliggende storbyregion. 

Det gjelder bla. bosetting, næringsliv og kompetansemiljøer.  

Trondheimsregionen ønsker å bidra til en positiv prosess med sikte på god utvikling for 

Ørland/Bjugn/Fosenregionen. Innfallsvinkelen er å medvirke i samspill med andre aktører til at 

etableringen gir gode ringvirkninger for lokaliseringskommunene og hele landsdelen.  

Fosenregionen har invitert daglig leder i Trondheimsregionen til drøfting rundt disse 

spørsmålene, og bedt om en kort gjennomgang av konkrete momenter for slik samhandling, 

og hvordan dette kan gi merverdi for alle parter:   

 Markedsføringen av Ørland/Bjugn og Fosenregionen som bosettings- og etableringssted 

blir enda mer kraftfull gjennom å framheve nærheten til Trondheimsregionen og 

Trondheim som storby.  

 Gode kommunikasjoner, med hurtigbåtforbindelsen og fergeforbindelsene gjør at 

Ørland/Bjugn definitivt ligger innefor et felles bosettings, arbeids- og servicemarked 

sammen med kommunene i Trondheimsregionen. I Trondheim etableres det direkte 

gangavstand (fem minutter) fra ny hurtigbåtterminal til Midtbyen. Tilgjengelighet til 

kultur- og handels- og servicetilbud i Trondheim er en styrke for å vurdere etablering i 

Fosenregionen. 

 Det er enkelt å bosette seg i Ørland/Bjugn med arbeidsplass i Trondheimsregionen eller 

motsatt, noe som vil være avgjørende for rekruttering av personale til kampflybasen og 

arbeidsmuligheter for ektefeller/samboere. For å lykkes med gode bosettingstilbud 

trengs det en god og bevisst tilnærming til dette fra alle kommunene i den felles 

arbeids- og bostedsregionen. 

 Trondheim har Norges fremste teknologimiljøer. Trondheimsregionens strategiske 

næringsplan vektlegger systematisk samhandling mellom FoU-miljøene, næringslivet og 

det offentlige, operasjonalisert gjennom næringsrådets ansvar for gjennomføringen av 

planen. Næringsrådet er sammensatt med toppledere fra kunnskapsmiljøene (NTNU, 

HiST, SINTEF), næringslivet (NiT, NHO, Stjørdal næringsforum) og det offentlige 

(fylkesrådmann og to kommunale rådmenn). 

Trondheimsregionen ser positivt på, og kan medvirke til, at naboregioner utvikler egne 

næringsplaner for å utnytte og videreføre effekter av Trondheimsregionens 

næringsplan.  Situasjonen på Fosen nå bør tilsi at dette vil være riktig satsing. Det bør 

tas opp i prosjektet.  



 

 

 

Side 2 

 For Trondheimsregionen og Midt-Norge er det et vesentlig aspekt at en tilrettelegging 

og utbygging av kampflybasen vil etterspørre kompetanse og andre ressurser fra et 

nasjonalt og internasjonalt marked. Da er det viktig at de tunge nærings- og 

kompetansemiljøene knyttet til vår storbyregion blir koblet opp på en optimal måte. 

Her er det gjensidige gevinster. 

 Flere konkrete tiltak, som felles næringsarealbase, etablererportal på hjemmesidene, 

markedsføringstiltak (på nett og andre medier) mm. bør kunne samordnes, også med 

Kysten er klar.  

 

 

Trondheim 26.10.2012 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder Trondheimsregionen   
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