REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 23.05.2012
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 12/1746-6

Dato: 23. mai 2012

Sted:

Møterom Kvarts, 5. etg i fylkeshuset.

Tidsrom:

Onsdag 23. mai 2012 kl 1300-1530

Til stede:

Kjell Fosse, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Knut Dukane, Erlend
Myking, Odd Inge Mjøen, Hans Kringstad, Børge Beisvåg, Jon Hoem, Sigmund Knutsen. Til sak
24/12: Wenche Ulvan og Morten Sørli møtte fra Ungt Entreprenørskap.

Forfall:

Randi Rasmussen, Stein A. Ytterdahl, Ove Snuruås, Vigdis Bolås

Referent:

Sigmund Knutsen, Jon Hoem
Leder Knut Dukane tok opp å behandlet ny sak på bakgrunn av signaler i Trondheimsregionenregionrådets møte 27.04. 2012: Trondheimsregionens samhandling med HiST. Dette ble fastsatt.

RF 22/12
Vedtak:

RF 23/12

Referat fra møte 20.03.2012
Referatet godkjent.

Saker fra næringsrådet som skal følges opp i kommunene

Fra møtet: - Prosjektleder Børge Beisvåg orienterte. Statuskonferansen ble gjennomført med ca 40 deltakere. Det er nødvendig å få opp trykket i arbeidet, samarbeid med næringsmedarbeidere
er viktig. Han ba om tilbakemelding på arbeid med selvangivelser og sak om politiske innspill. De ”selvangivelsene” som er kommet inn er positiv.
- To saker behandles i Trondheim kommune: 1) Om strategisk handlingsplan til Formannskapet og 2) Selvangivelse til Finans- og næringskomiteen i mai-juni. Melhus fremmer politisk
sak som omhandler begge tema kommer i august. Klæbu skal ikke ha politisk behandling av
selvangivelsen, næringsplanen behandles i sommer. Midtre Gauldal behandler saken over
sommerferien. STFK: For å involvere politisk har det vært en foreløpig behandling i komiteen, det blir ny behandling i fylkesutvalget 6. juni, fylkestingsvedtak i slutten av juni.
- Daglig leder tok opp at dugnadsperioder har fungert positivt i IKAP-arbeidet, kan tilsvarende dugnadsarbeid være aktuelt for næringsrådgiverne/FoU-kontakter?
- Flere uttrykte at det er viktig å bli mer konkret i næringsutviklingsarbeidet. Dette gjelder
ikke minst i samhandling med HiST. Vi må løfte det opp fra innsalg (HiST)/avlastning av oppgaver (kommunene).
Vedtak:

RF 24/12

Dugnadsopplegg rundt næringsplanen settes opp som eget tema i senere møte.

Ungt entreprenørskap-prosjektet

Orientering - Wenche Ulvan orienterte om positive møter med ordførere og rådmenn i regionen som gir
prosjektet et solid fundament. Entreprenørskap handler om læringsstrategier for livslang
læring: Kreativitet som utgangspunkt for læring.
- I tilbakemeldingene fra skolesektoren registrerer vi noe ulikt engasjement i kommunene,
noen kommuner er veldig bra. Det er mange kontaktpersoner på skolene, men det er noen
kommuner som mangler kontaktperson for UE i administrasjonen.
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- Trondheimsregionen er som en av fem invitert til å delta på grundercamp ved oljemessa i
Stavanger i juni. En jury skal kåre vinner på Rosenborg skole 5. juni, som får tur til Oljemessa. Jurymedlem fra Nord-Trøndelag ønskes. Det er gjennomført grundercamp ved 17 skoler
i Trondheim. Haliburton sponser. Morten Sørli orienterte om arbeidet som nå skjer ved skolene og kursing i grundercamp. Det skal jobbes sammen med Ny Giv for å motvirke frafall.
Drøfting:

- Flere ønsket konkret tilbakemelding om hvor det fungerer og ikke fungerer. Ny politisk forankring/orientering i regionrådet bør være aktuelt.
- Møtet framhevet at dette er langsiktig arbeid, samtidig ble det påpekt at valgfag i ungdomsskolen tilsier at vi må være spesielt aktiv nå.
- Alle kommuner har skolefaglig rådgiver som UE kan bruke som kontakt.
- Leksvik foreslår mulig jurymedlem.
- UE tar kontakt med daglig leder om når det er modent for orientering i regionrådet; 15. juni
eller senere.
- Erfaringene fra Leksvik tilsier at det er nødvendig med en ressursperson ved hver skole. UE
påpekte at det er viktig med ildsjeler, men at dette også må gjennomsyre hele skoleverket
som læringsstrategi.

Vedtak:

Rådmannsforum oppfordrer kommunene til fortsatt aktiv oppfølging mot skolene for å lykkes med Ungt-entreprenørskaps-prosjektet.

RF 25/12

Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Fra møtet: - Melhus ønsker å ta seg av dette selv, tror ikke det er mulig med felles uttalelse, basert på
formannskapet i Melhus sin drøfting 22. mai. Det arbeides med en felles holdning for søralternativ fra Orkdal, Skaun, Melhus og Midtre Gauldal. Stjørdal og Trondheim støttet at situasjonen tilsier at kommunene må håndtere dette hver for seg.
- Fylkestinget har fattet vedtak i april ang. regional transportplan som tilsier at det blir vanskelig å delta i ny behandling i Trondheimsregionen. Her ber fylkestinget Samferdselsdepartementet om å foreta en tilleggsutredning av framtidige godsstrømmer i et regionalt, nasjonalt og Midt-Nordisk perspektiv.
- Daglig leder tok opp om det likevel kan være aktuelt med en gjensidig informasjon i kommende regionrådsmøte fra ulike parter, slik at vi er kjent med hverandre i forhold til at samlet påvirkning skal føre til konkret realisering, som jo alle ønsker. Rådmannsforum ga tilslutning til at dette vil være fornuftig.
Vedtak:

RF26/12

Saken tas til orientering

Uttalelse fra Trondheimsregionen til NTP 2014-23

Fra møtet: - Daglig leder tok opp om vinkling med omfordeling mellom regioner er et greit utgangspunkt. Tilslutning til dette, viktig å finne de gode argumentene. Det ble tatt opp at dette bør
dokumenteres, nå er det Trøndelags tur, vi har vært underfinansiert lenge. Andre var mer
opptatt av framtidsperspektiv enn å se bakover. Møtet mente det viktigste argumentet er
at befolkningsveksten i Trondheimsregionen krever bedre kommunikasjoner for en større
bolig- og arbeidsmarkedsregion. En større ressursandel må komme til byregionene som følge av den sterke befolkningsveksten. Statens andel til bomprosjekt på Østlandet er 50%,
dette er mye høyere enn i våre prosjekt.
- Goodwill i Samferdselsdepartementet rundt Miljøpakken må brukes bevisst. Miljøpakken
anses som en suksess nasjonalt, dette må utnyttes til gode for hele regionen.
- Melhus foreslo at E6 Sør deles opp i tre prosjekter, Jaktøyen-Skjæringstad, SkjæringstadStøren og Støren-Oppdal. Daglig leder uttrykte at det i tillegg er viktig å framholde TonstadOppdal som en sammenhengende vegstrekning, for å unngå konkurranse innbyrdes mellom
strekninger. Vi har i samferdselspolitisk fundament framhevet Jaktøyen-Oppland som en
samlet pakke. Samtidig må vi forholde oss til at NTP har delt opp i prosjekt. Det ble presiRådmannsforum 20.03.2012
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sert at bompenger kan tas inn når prosjekpakke/bompengesøknad er godkjent i Stortinget,
også med etappevis utbygging.
- Midtre Gauldal tok opp at raset i Soknedal har vist viktigheten av Rørosbanen, primært behov for oppdatert signalstyringssystem og lengre/flere dobbeltspor. Fylkestinget definerer
Trønderbanen som Oppdal/Røros-Steinkjer mht elektrifisering i vedtak i regional transportplan i juni. Det var enighet i møtet om at situasjonen nå tilsier at Rørosbanen omtales i høringsuttalelse NTP.
- Flere pekte på at høyhastighetstog er urealistisk, ressursene bør brukes på annen jernbanesatsing i regionen. Også synspunkt i møtet på vi må kunne argumentere for andre prosjekter og behov uten å skyte ned lyntog. Daglig leder uttrykte at fokus i vår uttalelse bør være
på de mer aktuelle prosjektene på eksisterende nett, men det samtidig må kommenteres at
Oslo-Stavanger ikke bør være et førstevalg dersom lyntog skal bygges, også at Bergensbanen skal utredes for utbedring av eksisterende bane.
- STFK uttrykte at det kommende året er kritisk for å få til elektrifisering av Trønderbanen/Meråkerbanen. I sak til fylkesutvalget foreslås at det stilles 10 mill kr til rådighet for
prosjektering av elektrifisering, det samme eller mer kommer fra NTFK. JBV har antydet en
kostnad på 30-50 mill. Med slike vedtak antas at Samferdselsdep vil akseptere og gi klarsignal. JBV kan utarbeide anbud for planlegging før klarsignal fra Samferdselsdep.
Vedtak:

RF 27/12

Signalene fra møtet brukes som grunnlag for forslag til høringsuttalelse.

Samling infomedarbeidere – kobling mellom Trondheimsregionens og kommunenes
hjemmesider

Fra møtet: - Rådmannsforum støttet opplegget beskrevet i saksfremlegget. Navn på deltakere i dagseminar meldes til daglig leder.
Vedtak:

RF 28/12

Rådmannen peker ut info-medarbeider(e) som deltar i dagssamling som beskrevet i saksfremlegget

Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.06.2012
Tatt opp i saksfremlegget og i saker foran:
- Ev. Ungt entreprenørskap
- Gjensidig info om status logistikknutepunkt
- Havnesamarbeidet
- Trondheim 2030 - Konsekvenser av befolkningsvekst - det langsiktige investerings- og arealbehovet for tjenestene til befolkningen
- JBV: Stasjonsstruktur er sendt ut til høring
- NTP-uttalelse
Andre innspill i møtet:
- STFK-arbeid om forskuttering av elektrifisering
- Kampflybasen Ørlandet – scenarier om konsekvenser for regionen
- Fylkesdelplan for vindmøller - STFK bør orientere om status.

RF 29/12

Orienteringer/spørsmål
Invitasjon til deltakelse i plansamarbeid om regionalt næringsareal på Nye Sveberg:
- Daglig leder orienterte om drøfting i ordførermøtet. Signaler fra rådmannsforum: Det må
tydeliggjøres hva som er formålet. Utrede konkret hva et planselskap skal være, mulig lønnsomhet, mandat med mer. Det bør framgå hva som er ideen/formålet med et slikt selskap:
Vi skal lykkes med et stort regionalt næringsareal og det skal lønne seg. Politisk forankring i
kommunene nødvendig dersom det skal gjøres en større utredning. Bør flere arealer inngå i
et selskap? Hva er problemet med å igangsette Sveberg - risikokapital? Hvis det er for dyrt
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for Malvik, er det da lønnsomt for andre? Utredningene fra 2005-6 kan gi nyttig kunnskap,
likeså erfaringene fra Forus. Bør Malvik lage et investeringskonsept først? Vil de nærmeste
kommunene delta?
IKAP:
- Daglig leder orienterte om dagseminar i administrativ prosjektgruppe avholdt 16.05.2012:
Det forberedes oppstart rullering etter sommeren
Prosjektleder IKAP:
- Ester Balvers er tilsatt. Har også GIS-kompetanse.
Interkommunal prosjektkoordinator:
- Intervju pågår.
Videreføring avkommunikasjonsplattform til handlingsplan:
- Drøftet i ordførermøtet, avklaring av videre samarbeid med Røe kommunikasjon pågår.
Status, samarbeid om samfunnssikkerhet/beredskap:
- Kontakt med alle kommunene, det vil bli innkalt til felles møte over ferien.
Forberedelse, felles samling for kommunestyrene 26. oktober 2011:
- Samarbeid med NTNU organisasjonsteknisk er i god gjenge. Kan bli nært 400 deltakere.
(370 i kommunestyrer/bystyret/fylkestinget) Plenum og gruppeviser befaringer/besøk.
Utsending fakturaer for 2012-kontingent og Ungt Entreprenørskap-prosjektet:
- Daglig leder redegjorde for bakgrunnen, fakturaene sendes ut før sommeren.

RF 30/12

Samhandling HiST-Trondheimsregionen

Fra møtet: - Daglig leder innledet med bakgrunn i referat fra Trondheimsregionen-regionrådets møte
27.04.12, sak 19/12. I rektor Trond Andersens innlegg om HiSTs regionale rolle ble det tatt
opp at senter for samhandling og for velferdsteknologi er etablert og at dette angår både
kommunene og næringslivet, det samme gjelder utvikling av handelshøgskole og innovasjonssenter. HiST påpekte at kommunene kan bli bedre bestillere på hva høgskolen skal prioritere, strategisk og langsiktig. Det ble også nevnt at master- og bacheloroppgaver kan gjøres i kommunene. I drøftingen etter innlegget foreslo Rita Ottervik at rådmannsforum kan
ta en runde på hvordan vi kan samhandle bedre med HiST, hver for oss blir vi for fragmentert. Flere støttet dette.
- Rådmannsforum ønsker en drøfting av hvordan samhandling med HiST kan ivaretas bedre.
Dette må handle om konkrete opplegg, ikke bli en generell FoU-strategi. Skillet mellom
FoU-behov og konkret behov for utdannede kandidater ble framhevet. Det var enighet om
at hele aktivitetsspekteret innenfor HiST er aktuelle tema for slik samhandling, men at behov for utdannede kandidater kan være et naturlig oppstartstema.
Vedtak.

Det nedsettes en arbeidsgruppe med deltakere fra HiST og Trondheimsregionen om samspill/bestillinger mellom HiST og kommunene, behov for utdannede kandidater er et naturlig
utgangspunkt. Arbeidsgruppen fremmer innspill til rådmannsforum.
Stjørdal, Melhus, Klæbu, Trondheim og STFK oppnevner representanter til arbeidsgruppen.

RF 31/12

Eventuelt
Ingen saker

Knut Dukane
leder rådmannsforum
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Jon Hoem
daglig leder
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