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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 18.01.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1746-1 Dato: 11. januar.2012  
 

Sted: NB: Fylkesutvalgssalen, 5. etg fylkeshuset 

Tidsrom: Onsdag 18.01.2012 kl 1300-1600 

Innkalt: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Elin Rognes Solbu, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kath-
rine Lereggen, Grethe Metliaas, Knut Dukane, Oddbjørn Ressem, Erlend Myking, Odd Inge 
Mjøen 

Kopi Ove Snuruås, Ida Munkeby, Børge Beisvåg, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, Birger Elvestad, 
Hilde Christin Larssen 

Orienteringsvedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat næringsrådet 16.11.2011 

 

RF 01/12 Referat fra møte 08.11.2011 

Vedlegg 2: Referat/protokoll rådmannsforum 08.11.2011 i rådmannsforum 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

RF 02/12 Kvikkleireraset på Byneset – kommunale erfaringer 

Sak: Trondheim kommune gir en orientering.  

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak 

 

RF 03/12 Interkommunalt samarbeid om samfunnssikkerhet/beredskap 

Sak: Det har vært tatt opp tidligere både i rådmannsforum og AU at en bør se på felles kompetanse 

og ressurser i forhold til klimaskapte beredskaps- og risikoutfordringer. Nå er det også tatt initi-

ativ fra beredskapsrådgiver Per Ketil Riisem i Trondheim kommune, ut fra at lov og forskrift 

har klare føringer i forhold til samarbeid mellom kommuner i arbeidet med samfunnssikkerhet 

og beredskap, jf utsnitt og kommentarer til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttel-

sestiltak og sivilforsvaret i vedlegg 3. 

 I første omgang kan det bla. være aktuelt å samarbeide om et felles kontaktpunkt mot publikum, 

primært med digitale løsninger for kontinuerlig beredskap etc. Jeg vil foreslå at rådmannsforum 

viderefører saken gjennom at det nedsettes en gruppe med kompetansepersoner fra noen av 

kommunene som legger fram et forslag til konkret oppfølging, 3-5 deltakere kan være hen-

siktsmessig. Det kan også være aktuelt å invitere for eksempel Bergen for å høste erfaringer. 

Bergen er godt i gang med slikt samarbeid. 

Vedlegg 3: Notat – Lovutgangspunkt for interkommunalt samarbeid om samfunnssikkerhet/beredskap. 

Forslag til vedtak: 

Det nedsettes et utvalg som vurderer saken videre og gir anbefalinger tilbake til rådmannsfo-

rum. Følgende kommuner deltar i utvalget: Trondheim, ……. 
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RF 04/12 Personressurser i Trondheimsregionen, utlysing av eksisterende/nye stillinger  

Sak: Trondheimsregionen skal i nærmeste framtid utlyse stillinger, før dette gjøres ønsker daglig le-

der å ta opp spørsmålene under med rådmannsforum.  

 Stillingen som prosjektleder for IKAP er utlyst to ganger uten at stillingen er besatt. Jeg ønsker 

å drøfte i rådmannsforum om det er hensiktsmessig/ønskelig å utlyse stillingen internt, for å fo-

kusere sterkere på at det kan være gevinst for alle parter å bruke kompetanse som kjenner regio-

nen godt. Jeg ser jo at dette kan invitere til å ”tappe” kommunene/fylkeskommunen for egen 

ressurs, men på den annen side kan en se det som en investering i forhold til at medarbeidere får 

en kompetanseheving gjennom nye arbeidsoppgaver, som i neste omgang tilbakeføres kommu-

nene dersom det legges opp til tidsbegrensede engasjement/permisjoner. Slik rotasjon var noe 

av ideen i forhold til driften av Trondheimsregionen i forbindelse med diskusjonene om opp-

trapping i 2008-10.  

 Det er også en konkret oppgave nå å tilrettelegge en god næringsarealoversikt for Trondheims-

regionen på nettsiden, grunnlagsmaterialet er i hovedsak innhentet. Også her kunne det være ak-

tuelt å bruke/egenutvikle egne GIS-medarbeidere framfor å sette ut oppdraget. Jeg tar gjerne 

imot forslag om dette. 

 Ut over IKAP-stillingen skal vi engasjeres internasjonal prosjektkoordinator, og det blir tatt opp 

i næringsrådet at det trengs mer personressurs til oppfølging av næringsplanen. Internasjonal 

prosjektkoordinator tar vi sikte på å rekruttere fra et lite miljø som har denne kunnskapen/erfar-

ingen. For næringsarbeidet kan en også tenke tilsvarende som for IKAP i forhold til egne med-

arbeidere i kommunene/fylket.  

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 05/12 MC-kriminalitet – statusoppdatering 

Sak: Strategiplan for bekjempelse av enprosentklubber er oversendt kommunene med oppfordring 

om behandling/vedtak. Det legges opp til en kort runde med gjennomgang av status og eventu-

elle nye innspill fra kommunene angående denne saken. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 06/12 IT-samarbeid  

Sak: I Trondheimsregionen-regionrådets møte på Melhus tok leder Erling Lenvik opp at kommunene 

burde kunne samarbeide bedre i forhold til IT-løsninger, og at dette kan vurderes som et aktuelt 

engasjement for Trondheimsregionen. I dette ligger vel et spekter fra samordning av hjemmesi-

der til felles løsninger for total IT-plattform. Både Fosenregionen og Værnesregionen har gjen-

nomført prosjekt med felles internettportalløsninger, jeg antar at IT-samordningen for noen av 

kommunene også omfatter flere områder enn nettsidene.  

 Trondheimsregionen har klart uttrykt at tjenestesamarbeid ikke er en primæroppgave, og det er 

ikke ønskelig å utfordre Fosen- og Værnesregionen i forhold til deres samarbeidsområder. Det 

er også en stor utfordring i forhold til IT-samordning at det ikke primært er regional samordning 

som er kritisk, det er i høyeste grad nasjonal samordning som er mangelfull. Ikke minst sam-

handlingsreformen tydeliggjør dette. Da er det et spørsmål hvem som er de rette aktørene for å 

ta ballen i disse spørsmålene.  

 Likevel ønsker jeg en drøfting i rådmannsforum om innspillet – som utgangspunkt for eventuell 

videreføring. Situasjonen er uansett noe ulik for kommunene som deltar i de ulike andre sam-

arbeidene og de som er utenfor, og Trondheim kommune har jo en helt annen dimensjon på det-

te området. Vedtektene åpner for for at en videreføring kan gjennomføres for et utvalg av kom-

munene. 
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Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 07/12 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.02.2012 

Sak: Aktuelle saker ut over de som er lagt fram i dette møtet: 

- Daglig leder Europakontoret deltar 

- Forslag kommunikasjonsplattform og handlingsplan 

- Orientering om høyhastighetsprosjektet fra Tom Stillesby, Hvitebok høyhastighet fra Trond-

heimsregionen 

- Logistikknutepunkt?   

 

RF 08/12 Orienteringer/spørsmål 

- Kort om kommunikasjonsplattform/omdømme – hovedtema i ordførermøtet 19.01. 

- Powerpointpresentasjon av Trondheimsregionen som kan brukes i folkevalgtopplæring og 

generelt. 

- Status for kommunestyrenes bedriftsbesøk 2012 

- Ulykkesforebyggende arbeid og trafikksikkerhet, Kristian Rolstad utarbeider et notat 

 

 

RF 09/121 Eventuelt 

 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder 
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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 16.11.2011 
Saksbehandler: Børge Beisvåg  Dato 17.11.2011  
 

Sted: Næringsforeningen i Trondheim, Dronningens gt 

Tidsrom: 16.11.2011, kl 12.00 – 15.00 

Tilstede: Berit Rian, Merethe Storødegård, Johan Hustad, Sigmund Kvernes, Roy Jevard, Jon Hoem, Ove Snu-
ruås, Børge Beisvåg 
Fraværende: Torstein Mørseth, Trond Andersen, Odd Inge Mjøen, Erlend Myking, Morten Wolden 

Tilstede sak 35/11: Knut Røe og Kjetil Gotvassli 

 

NR 35/11  Kommunikasjon/branding prosjekt 

Fra møtet: - Knut Røe orienterte om resultatene fra den nylig avsluttende spørreundersøkelsen. 
- 52% av 436 har svart 
- Internt og i den indre krets er det store ambisjoner for Trondheimsregionen. 
- Eksternt er det ikke like entydig. Det fins personer der ute som ikke har sans for dette sam-

arbeidet. 
- Undersøkelsen gir et godt grunnlag for videre jobbing i prosjektet. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

NR 36/11 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Fra møtet: - Det var ingen merknader til referatet. 
 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

NR 37/11 Vedtatt utviklingsplan 2012 

Fra møtet: - Jon Hoem orienterte om vedtatt utviklingsplan for 2012. 
- Kommunene bidrar med det samme som før. 
- Fylkesmann halverer den generelle støtten til 500.000, men det er søkt om 500.0000 til UE 

prosjektet. 
- Det er forutsatt at STFK bidrar med 3 mill. 
- Til sammen budsjett på 8,4 hvorav 5,5 til næring, mot 5,8 i 2011. 
- Det tas opp som sak i neste møte hvordan vi kan synliggjøre innsatsen til næringslivet og 

FoU miljøene. 
 
Vedtak: Saken tas til etterretning. 

 

NR 38/11 Status handlingsplan 2011 

Fra møtet: - HiST gjør tilgjengelig praksis for alle studenter på Maskin og logistikk, men vil helst ha 
Trondheimsbedrifter. Det bør tas opp med HiST, da det er mange interessante bedriftsmil-
jøer utenfor Trondheim.  

- Forskere ut i bedrift: Strever med å finne egnede folk 
- Vil samarbeide med Automatiseringsnettverket og VRI kompetansemegling, VRI mobilitet? 

jmj
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- Bør vannklyngen i Leksvik utfordres til å få på plass formelle avtaler med FoU institusjonene 
om studenter og FoU prosjekter? 

- Kompetanseheving tiltaksapparatet er gjennomført denne høsten med 3 stk. Sigmund 
Waagø fra Entreprenørskapssentret og prosjektleder SNP Skal ut på besøk i kommunene for 
å rekruttere deltagere til våren 2012. 

- Høyhastighetsbane - Jens Maseng er innleid for å bistå 
- Trondheim kommune tar prosjektlederansvar for å få opp studentkonkurranse med fokus-

videreutvikling av eksisterende virksomhet. Utgangspunkt er studentoppgaver. Det er av-
holdt møte med BI, HiST, NTNU og NiT. Utdelig av pris på Manifestasjon? 

- Forprosjekt samhandlingsmodell for næringsutvikling er godt i gang. SINTEF har vært på be-
søksrunde til bedrifter i kommunene. 

- Trøndelagsdagen 2012 er under planlegging. Det har vært dialog med BI, HiST og NTNU 
studenter for å få til et reelt samarbeid om arrangementet. 

- Global Partner: Fikk ikke finansiering til lønnstilskudd, så konseptet endres til et rent trai-
neeprogram hvor bedriftene må betale markedslønn. Mange av Global Fututre deltagenre 
vil være med på dette. Finansiering av prosjektleder er en utfordring. 

- Expat tjenester: Trondheim kommune gjør en jobb for Trondheimsregionen. Resultater av 
arbeidet fremlegges i neste møte. 

- Flere av næringsrådets medlemmer er påkoblet arbeidet med Innovasjonssenter.  
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

NR 39/11 Kunnskapsnav 

Fra møtet: - Sigmund Kvernes orienterte om jobbingen med kunnskapsnav. 
- Det jobbes med å se nærmere på mulige kandidater i dialog med FoU miljøene. 
- Det er etablert dialog med Torgeir Reve og co for å få dette arbeidet til å henge sammen 

med hva som gjøres nasjonalt. 
- Valg av kandidater fremlegges for Næringsrådet i marsmøtet. 
- Det ble påpekt at det er viktig å gjennomføre en prosess med god involvering av de ulike 

miljøene 
  

Vedtak: Saken tas til orientering. 

  

NR 40/11 Internasjonal koordinator 

Fra møtet: - Det har vært dialog med Trøndelags Europakontor og innhentet erfaringer fra Nord-
Trøndelag fylkeskommune om prosjekt med internasjonal prosjektkoordinator som har som 
oppgave å få opp EU finansierte prosjekter. 

- Koordinator må være en operativ ressurs for næringslivet, så det stilles store krav til ved-
kommendes egnethet, samt at det gjøres et arbeid for å identifisere aktuelle virksomheter 
og få åpnet døren inn til disse.  

- Vedkommende må kunne bistå med søknadsskriving. 
- Hovedfokus må være å få opp næringsprosjekter, men også prosjekter i regi av off aktører 

som vil bidra til næringsutvikling. Det bør vurderes om en skal spisse ordningen mot enkelte 
program, for og ikke gape over for mye.  

- Vedkommende må benytte seg av de personer og den kompetansen som allerede fins i sys-
temet, det være seg Europakontoret, FoU miljøene, NHO, Innovasjon Norge etc. 

- Finansiering av en slik stilling foreslås tatt fra ubrukte midler fra tidligere år, og vil ikke bin-
de opp store midler fra årlig budsjett næringsutvikling i 2012 og 2013.  

 
Vedtak: Næringsrådet gir tilslutning til å igangsette prosjekt med etablering av internasjonal  koor-

dinator for Trondheimsregionen. Prosjektet skal ha minst 2 års varighet. 
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NR 41/11 Avtale med UE 

Fra møtet: - Jon Hoem orienterte om foreslått avtale mellom Trondheimsregionen og Ungt Entreprenør-
skap. 

- Dette er et utviklingsprosjekt både for kommunene og for Ungt Entreprenørskap.  
- UE dedikerer minst en person til jobbing mot Trondheimsregionens kommuner. 
- Det forutsettes at STFK fremdeles har trykk på entreprenørskap i videregående skole, og at 

satsingen også koordineres mot Høyskole/universitet, slik at det fremstår som en samlet 
satsing på entreprenørskap i Trondheimsregionen. 

 
Vedtak: Næringsrådet gir tilslutning til forslått modell for samarbeidsavtale med Ungt Entreprenør-

skap. 
 

NR 42/11 Forslag prosjekt Immaterielle rettigheter (IPR) 

Fra møtet: - Næringsforeningen i Trondheim har erfart et behov for økt fokus på "IPR"(Intellectual pro-
perty rights) i trøndersk næringsliv.  

- Trondheimsregionen har svært gode muligheter til å lykkes med å få opp kompetansen på 
IPR, da den nasjonale kompetasen på feltet er ved NTNU. 

- Kostnadsramme for forprosjekt er estimert til 215.000,- 
- Innovasjon Norge har signalisert interesse for å bidra inn i et eventuelt hovedprosjekt, når 

en kommer på operativt nivå mot bedrifter. 
- Det er viktig å ta med i et slikt prosjekt IPR knyttet til studenters arbeid for bedrifter. 

 
Vedtak: Næringsrådet gir sin tilslutning til at det igangsettes et forprosjekt på Immaterielle rettighe-

ter. 

 

NR 43/11 Resultatindikatorer delmål SNP  

Fra møtet: - Senter for økonomisk forskning ved NTNU har laget er prosjektforsalg på identifisering av 
indikatorer som skal måle om vi er på rett vei med tiltak i SNP. Prosjektforsalget er for vagt 
til å kunne fatte beslutning.  

- Sparebank1 SMN sammen med SINTEF laget et konjunkturbarometer for Trøndelag og 
Møte og Romsdal. Dette dekker noe av det vi ønsker å vite om status for næringsutvikling i 
Trondheimsregionen, men er ikke designet for å sammenligne mot andre byregioner.  

- Prosjektleder bes se gjennom andre målinger og ta en helhetlig vurdering knyttet opp mot 
hva vi trenger å vite.  Ikke gjør dette mer omfattende enn nødvendig. 

- Kan vi bruke masterstudenter i fht hva bestillingen skal være? 
 

Vedtak: Næringsrådet ønsker at det skal jobbes videre med resultatindikatorene basert på innspille-
ne som kom frem i møtet. 

 

NR 44/11 Statuskonferanse SNP 

Fra møtet: - Det nærmer seg to år siden Næringsalliansens arbeid med Strategisk Næringsplan var fer-
dig.  

- Næringsrådet er enige i at det er på tide å lage en større samling som har fokus på hva vi 
har oppnådd så langt og hva vi ikke helt har kommet i mål med for å bidra til å blåse liv i 
engasjementet rundt planen. 

- Fokuser kun på næringsplanen: En evaluering av hele Trondheimsregionsamarbeidet blir 
håndtert som egen sak. 
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Vedtak: Næringsrådet gir sin tilslutning til å få arrangert Statuskonferanse for Strategisk nærings-
plan våren 2012. 

 

NR 45/11 Eventuelt 

Fra møtet: - Partnere for nyskaping arrangerer for 5. gang topplederkonferansen, en viktig møteplass 
for regionens næringsliv og FoU miljøene. 

- Det ble i workshop angående rekruttering sett positivt på at Trondheimsregionen og NiT tar 
ansvar for karrierearrangementet Trøndelagsdagen. 

 
 
 

 
Næringsrådets møteplan for 2012 er som følger: 
 
Onsdag 25.01.12 kl. 12.00-15.00 
Onsdag 28.03.12 kl. 12.00-15.00 
Onsdag 30.05.12 kl. 12.00-15.00 
Onsdag 29.08.12 kl. 12.00-15.00 
Onsdag 14.11.12 kl. 12.00-15.00 
Komplett møteplan 2012 for Trondheimsregionen finnes på www.trondheimsregionen.no/møter   
 

 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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REFERAT/PROTOKOLL RÅDMANNSFORUM – 08.11.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-10 Dato 14. november 2011  
 

Sted: Fylkeshuset, møterom Kobberkis 

Tidsrom: Onsdag 08. november kl 1300-1600 

Til stede: Karin Øfsti (for Kjell Fosse), Kristian Rolstad, Elin Rognes Solbu, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathri-
ne Lereggen, Ove Snuruås, Knut Dukane, Erlend Myking, Odd Inge Mjøen (fra sak RF 51/11), 
Jon Hoem, Sigmund Knutsen, Børge Beisvåg, Kjetil Gotvassli fra Røe kommunikasjon (sak RF 
47/11)  

Forfall: Oddbjørn Ressem 

Referent:  Sigmund Knutsen/Jon Hoem  
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til mø-
tet, klikk her. 

Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 

Orienteringsvedlegg: 

 Vedlegg 1: Referat næringsrådet 07.09.2011 

 Vedlegg 2: Til orientering: Trondheim kommune: Saksprotokoll: Strategi for bekjempelse av kriminell virk-

somhet knyttet til 1 % - klubbenes virksomhet og rekruttering til disse miljøene – innstilling til 

bystyret. 

RF 46/11 Leder rådmannsforum 

Fra møtet: Kristian Rolstad redegjorde for erfaringer i siste periode. Det er klare fordeler ved at leder for 
rådmannsforum er rådmannen i kommunen til politisk leder.  

Vedtak:  Ordning med at leder for rådmannsforum er rådmannen i kommunen som i valgperioden har 
ordføreren som politisk leder gjøres permanent. 
Rådmannen i Midtre Gauldal tiltrer som leder i rådmannsforum i valgperioden 2011-15.  

 Knut Dukane overtok møteledelsen. 

 

RF 47/11 Referat fra møte 15.09.2011 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

RF 48/11 Profilering/markedsføring/omdømme for Trondheimsregionen 

Fra møtet: - Kjetil Gotvassli orienterte. Vil utarbeide en SWOT-analyse på grunnlag av spørreundersøkel-
sen som nå gjennomføres. Det ble poengtert at kommunikasjon henger sammen med og 
skal støtte opp under de andre programområdene i utviklingsprogrammet.  

- Jon Hoem stilte spørsmål om flere i kommuneadministrasjonene burde med i undersøkel-
sen. Møtet konkluderte med at dette er tilstrekkelig ivaretatt.   

Vedtak: Saken ble tatt til orientering. 

 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/radmannsforum-trondheimsregionen-moter-2011/240-mote-radmannsforum-08-november-2011
jmj
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 RF 49/11 Fylkeskommunale planstrategier for Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner - hø-

ring 

Fra møtet: - Jon Hoem innledet om forslag til regionale planstrategier og regional transportplan som var 
utsendt på forhånd. Vi bør spesielt påpeke at oppdelingen i fylkesvise planstrategier har 
svekket fellesskapet og styrken som ble etablert gjennom et felles Trøndelag. Det henvises 
til regional transportplan i forhold til planstrategier for transport, men RTP gir så langt 
mangelfulle svar. Utsendt utkast til uttalelse er ikke det endelige forslaget. Sigmund Knut-
sen orienterte kort om møtet om KVU Trondheim-Steinkjer på Stiklestad 27.10.11. Det er 
reaksjoner fra spesielt Innherred på Trondheimsregionens utgangspunkt. Trondheim kom-
mune og STFK hadde kolliderende møter og møtte ikke fulltallig. 

 - Kristian Rolstad påpekte mangel på sammenheng mellom flere KVU-er og Regional trans-
portplan, det er behov for å samordne dette. Kapasitetsproblemene er klart størst mellom 
Trondheim og Stjørdal. Roy Jervard uttrykte bekymring for at vi ikke skal finne felles løs-
ninger i Trøndelag. Må finne løsning på E6-sør. Nordover er presset størst på delstrekningen 
Trondheim-Stjørdal. Elin Rognes Solbu: Vi må drøfte strategi for å oppnå minimum av enig-
het i Trøndelag. Jon Hoem: Trolig viktig å vise tydelighet nå, finne ut når og hvor det er mu-
lig å finne kompromisser. Olaf Løberg: hvem er det trønderske ”vi” som skal bli enig? Ove 
Snuruås: Samarbeidet i Trøndelag og regionen peker for mye nordøstover, sett fra Orkdal. 
Trondheimsregionen må synliggjøre våre behov, være tydelige. Tror det blir vanskelig å bli 
enige i hele Trøndelag. Roy Jevard: Må stå på E6-sør og jernbane nordover. Kan ende opp 
med to fylkesplaner. Karin Øftsi: KVU-en har vært drøftet i Stjørdal. Stjørdal støtter priorite-
ring av E6 Trondheim-Stjørdal og at ulykkespunkt på Åsen må utbedres. Vi registrerer sterke 
krefter politisk i NT, vanskelig å bli enig. Stjørdal vil være del av Trondheimsregionen. Jon 
Hoem: Det kan jobbes videre med utgangspunkt i innspillene fra dette møtet, kan utvik-
lingsplan-gruppa supplert med Stjørdal være medspillere i forhold til et endelig administra-
tivt forslag? Olaf Løberg: Vi kan ha en ingress/innstilling i starten av uttalelsen. Kristian 
Rolstad: Politisk behandling i egne kommuner handler fortsatt i stor grad om egen kommu-
ne og ikke region/fylke. Vei, IKAP og flere slike saker kommer og utfordrer oss. Sigmund 
Knutsen: NT er svært tydelige, vår strategi bør være at vi også må være tydelige nå. Det var 
bred støtte i møtet til dette. Elin Solbu Rognes: Strategi bør ta utgangspunkt i saklig argu-
mentasjon ut fra felles mål om vei og bane, men også ut fra tidligere etablerte andre mål 
om klima og energi. 

Vedtak: Uttalelsen bearbeides. Utviklingsplangruppen supplert med Stjørdal bidrar i det videre ar-
beidet. 

 

RF 50/11 FoU-strategi for Trøndelag – fokus på FoU-miljøenes betydning for kommunenes 

samlede virksomhet 

Fra møtet: - Sigmund Knutsen orienterte om prosessen internt for å involvere alle kommunens tjenes-
teområder i arbeidet med regional FoU-strategi, se presentasjon. Det er viktig å bevisstgjø-
re om kommunenes behov for FoU for egen virksomhet, i tillegg til FoU for næringsliv og 
innovasjon.  

- Roy Jevard redegjorde for pågående FoU-prosjekter innen helseområdene hvor kommune-
ne er involvert. Ove Snuruås: Positivt at dette tas opp, bevisstgjør kommunene på viktighe-
ten av FoU for egen virksomhet. Det er FoU-institusjonen som i for stor grad definerer pro-
sjekt. Temaet bør tas videre til i regionrådet.  Elin Rognes Solbu: Kommunene må bli flinke-
re til å finne egne behov og gi forskningen mandat. Det som forslaget til FoU-strategi mang-
ler er noe av det viktigste, mellomrommet mellom offentlig virksomhet og frivilligheten. 
Dette er felles for kommunene. Olaf Løberg: Viktig å spisse videre behandling av temaet 
mot kommunenes behov for FoU. Roy Jervard: Kommunene må selv sette dagsorden for å 
få satt relevant forskning på dagsorden.  

Vedtak:  Daglig leder tar opp med AU om temaet skal følges opp i Regionrådet. 
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RF 51/11 Oppfølging av drøfting angående god nok kontakt mellom kommunene og Trond-

heimsregionens sekretariat i næringsplanen 

Fra møtet: - Børge Beisvåg innledet. Utfordring å jobbe tett nok sammen i gjennomføringen av strate-
gisk næringsplan. Hvordan styrke engasjementet? Hvor gjennomsyret er kommunenes 
næringsutviklingsarbeid av SNP? er det aktuelt med en status-konferanse? FoU-forum er 
viktig, men kan være stort i forhold til direktekontakt. Roy Jevard: SNP-arbeidet har gjort at 
vi blir bedre. Arbeidet krever tålmodighet. SNP som regional plan må omdannes til en lokal 
plan også. SNP bør rulleres og tas opp i nytt kommunestyre. Ove Snuruås: SNP har bidratt til 
bevisstgjøring av Orkdals næringsutviklingarbeid. Orkdal må hele tiden vite what’s in it for 
me? Vi ønsker flere treffpunkt. En konferanse som involverer alle kommunene er en god 
ide. Knut Dukane: Hva ønsker kommunene seg av prosjektdriver? Det bør de selv definere. 
Olaf Løberg: Paradoks: SNP er en regional plan, men det skal effektueres av den enkelte 
kommune. Karin Øfsti: Viktig for Stjørdal å vite hva som er i dette for oss, og samordne med 
Værnesregion-arbeidet. Erling Myking: Prosjektdriver bør fortsette å utfordre kommunene. 
Lage selvangivelser på nytt, prosjektdriver bør delta. Megling mellom FoU-miljøene og nær-
ingslivet viktig. Flere var inne på at ny selvangivelsen må  igangsettes. Børge opplyste at 
NAT vil igangsette dette. Det ble tatt opp om FoU-kontaktene bør innkalles til Trondheims-
regionen-regionrådet-møtene. Det var enighet om at dette ikke var nødvendig.   

Vedtak: Rådmannsforum uttrykker at oppfølging av SNP fungerer tilfredsstillende mellom sekretaria-
tet og kommunene. Ved behov om endring/misnøye meldes det gjensidig fra.  
FoU-kontaktene inviteres ikke fast til møtene i regionrådet.  

 

RF52/11 Møteplan 2012 

Fra møtet: - Skaun og Orkdal meldte at onsdager kolliderer med politiske møter. I sum er likevel onsda-
ger de beste dagene. Elin Rognes Solbu stilte spørsmål om vi bør evaluere varighet og inn-
hold i regionrådsmøtene. Jon Hoem: Ønsker å gjøre en oppfølging av spørreundersøkelse 
om innhold i møtene fra 2007 på nytt om ikke lenge. 

Vedtak: Møteplan datert 03.03.11 gis tilslutning.  

 

RF53/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.12.2011  

Fra møtet: Aktuelle saker ut over de som er lagt fram i dette møtet: 
- Ola Borten Moe angående kraftsituasjon 
- Europakontoret – leder kan komme 
- Logistikkknutepunkt kan være aktuelt tema 

Vedtak:  Rådmennene kan sende innspill til andre saker. 

 

RF 54/11 Orienteringer/spørsmål 

 Erfaringer fra Gauldalskonferansen v/Børge Beisvåg:  
100 deltakere, bra konferanse. Jon Hoem: næringsrådet har signalisert at i den grad det er mu-
lig bør regionale næringskonferanser samordnes og Trondheimsregionen involveres. 

 Presentasjonsbrosjyre for Trondheimsregionen under arbeid v/Jon Hoem:  
Brosjyren vil snart bli ferdigstilt, ppt-presentasjon vil følge med.  

 Utfordringer for beredskap i kommunene som følge av klimaendringene. 
AU foreslår samarbeid om kompetanse/samordning. Jon Hoem: AU ber om at det administra-
tivt tas initiativ til å følge opp dette. Roy Jevard: Kommunene er nå pålagt gjennom ny forskrift 
å få beredskap på plass. Elin Rognes Solbu: Fylkesmannens ROS-analyse kan legges til grunn. 
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Oppfølging av klimautfordringene i fokus her.  
Daglig leder tar kontakt med fylkesmannen og vurderer dette.   

 Engasjement høyhastighetsprosjektet v/Jon Hoem:  
Jens Maseng er engasjert tre dager i uka i en periode til januar. Skal utarbeide påvirkningsma-
teriell og strategi for påvirkningsarbeidet. Roy Jevard: Hedmark fk har etablert sekretariat for 
arbeidet med høyhastighet. Vi bør ta kontakt. Odd Inge Mjøen orienterte om at elektrifisering 
Trondheim-Steinkjer har første prioritet når det gjelder togsatsing i STFK. Ove Snuruås: Desto 
viktigere at Trondheimsregionen tar et initiativ. Oppdrag fra Trondheimsregionen er at Trond-
heim-Oslo skal bli det først valgte konseptet uansett hvilket konsept som velges. 

 IKAP-stilling v/Jon Hoem:  
2. gangs utlysning ga bare fem søkere. Ønsker innspill på personer som evt kan lånes ut til 
IKAP-arbeidet. Olaf Løberg: Er det nødvendig med en slik stilling? Jon Hoem: Kommer ikke vi-
dere med oppfølgingen av IKAP uten å ha personalressurs, retningslinjene fastsetter at vi vide-
refører arbeidet senest sommeren 2012. Utlyser fast stilling, avtale med Trondheim kommune 
om delvis bruk av stillingen.  

 Ulykkesforebyggende arbeid og trafikksikkerhet v/Kristian Rolstad:  
Hvordan kan kommunene og fylkeskommunene samarbeide bedre om ulykkesforebyggende 
arbeid og trafikksikkerhet? Trafikksikkerhetsutvalgene i STFK konstituerer seg i desember, i 
NTFK har de startet opp. Konklusjon: Saken tas opp på neste møte. 

 Nyhetsfeed på hjemmesiden v/Jon Hoem: Vi arbeider fortsatt med å forbedre med mer treff-
sikre søkeord.  

 Fondsavsetninger v/Jon Hoem:Trondheimsregionen har nå betydelige fond. Dette er et nød-
vendig og godt utgangspunkt for de konkrete prosjektene: Forskere ut i kommunene, ungt ent-
reprenørskap, internasjonal koordinator med mer. Roy Jevard: Godt å ha en reserve. Ove Snu-
ruås: Vi bør bruke mer penger på markedsføring etter omdømmeanalysen som Røe nå gjør.  

 

RF 55/11 Eventuelt 

 Silisiumsproduksjonen i Orkdal v/Ove Snuruås:  
Orkdal kan trenge noe bistand vedrørende framtiden for silisiumsproduksjonen, som nå er 
kjøpt av stort tysk firma. Teknologien er utviklet med mye offentlig støtte, uten at det er noen 
klausul om at produksjonen skal være i Norge. Viktig for regionen at fabrikken forblir i Orkdal. 

 Forslag fra Olaf Løberg om evaluering av arbeidet i Trondheimsregionen settes opp som sak 
på neste møte.  

 Fv 704 Sandmoen-Tulluan v/Olaf Løberg: Ny vei er viktig for å få i gang næringsarealet i Tul-
luan (800 daa). Hvordan kan Trondheimsregionen arbeide for å effektuere sitt eget vedtak? 

Roy Jevard: Den enkelte kommune må selv være ansvarlig for gjennomføring i egen kommune. 
IKAP som grunnlag har vært svært nyttig for KPA-arbeidet i Melhus. Jon Hoem: I saken om ar-
beidet i Trondheimsregionen ble spørsmålet om engasjement i forhold til fylkesveger tatt opp. 
Det ble konkludert med at dette ikke var et primærområde. Men Samferdselspolitisk funda-
ment tilsier oppfølging av 704, den har stor betydning for attraktiviteten for Tulluan. Sigmund 
Knutsen: Prinsipielt bør Trondheimsregionen bidra i oppfølging av prioriterte prosjekter. Odd 
Inge Mjøen: Mener fv 704 var tema i Miljø-og transportpakken i går.    

 
 

 

Knut Dukane Jon Hoem 

leder rådmannsforum daglig leder 

 



Notat, Per Ketil Risem 05.01.2012 

Lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 
Sivilforsvaret – føringer om interkommunalt samarbeid 
 
§5 Samarbeid mellom kommuner 
                 
Der det er hensiktsmessig bør det etableres samarbeid mellomkommuner i arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap. Hver kommune skal ha en egen beredskapsplan og helhetlig risiko- 
og sårbarhetsanalyse i henhold til forskriften. 
 
Innledning 
Denne bestemmelsen oppfordrer til samarbeid mellom kommuner for å løse samfunnssikkerhets- og 
beredskapsoppgaver. Samarbeid mellom kommuner bør etableres når kommunene har felles 
problemstillinger knyttet til hendelser og risiko, eller når kommunene i fellesskap kan oppnå effektive 
løsninger knyttet til analyser og beredskapstiltak. Dette gjelder for eksempel når: 
  

 Kommunene har likt risikobilde 

 Ev. uønskede hendelser ikke begrenses til en kommune (for eksempel svikt i kritisk 
infrastruktur) 

 Kommunene allerede har samarbeid om sentrale beredskapsressurser 

 Samarbeidet kan bidra til bedre utnyttelse av ressursene 
  
For enkelte kommuner kan det være nødvendig å etablere større og mer bærekraftige fagmiljøer for 
å få til gode resultater. Dette kan gjelde både administrasjon av ROS- og planprosesser, faglig 
utredning og analyse av risiko og sårbarhet som gjelder flere kommuner, samt etablering og 
vedlikehold av beredskapsplaner. 
  
Selv om kommuner velger å samarbeide er det viktig at hver enkelt kommune deltar aktivt både i 
risiko- og sårbarhetsanalysen og i beredskapsplanleggingen. Det er representanter fra den enkelte 
kommune som kjenner sitt lokalsamfunn best. Selve prosessen med utvikling av en risiko- og 
sårbarhetsanalyse og et planverk er viktig. Bred deltakelse i den enkelte kommune vil bidra til god 
forankring av analysen og planverket i kommunen som skal benytte det. Hver enkelt kommune som 
deltar i et samarbeid må selv sikre at prosessen er tilstrekkelig forankret i kommunen og at 
kommunen har sluttdokumenter for helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsplan som 
dekker lovens og forskriftens krav.  
  
  
Til første setning 
Der det er hensiktsmessig bør det etableres samarbeid mellomkommuner i arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap. 
  
Både i arbeidet med en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og i beredskapsplanleggingen vil det 
være problemstillinger som strekker seg ut over kommunegrensene. Dette vil kunne være 
  

 Risiko og sårbarhet som gjelder flere kommuner og som kan utredes og ev. reduseres mest 

effektivt i et samarbeid mellom kommunene. 

 Beredskapsplanlegging og -tiltak som løses mest effektivt i et samarbeid hvor kommunene deler 

på ressursene det vil være behov for i planlegging og krisehåndtering.  
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Ofte vil det være hensiktsmessig å begrense samarbeidet til et fåtalls nabokommuner, hvor 
sammenhengen i risikobildet og ev. ressursgrunnlaget for samarbeid om krisehåndtering er rimelig 
åpenbar, og hvor det er praktisk mulig å få til et godt samarbeid. Grunnlaget for samarbeid kan for 
eksempel drøftes i regionrådet, der dette er opprettet. 
  
Det konkrete samarbeidet mellom kommunen kan ha ulike former, for eksempel: 
  

 Felles prosess og ledelse av en helhetlig ROS-analyse. Det er da viktig at analysen dekker alle 

områder som er relevante i alle de involverte kommuner. Hvis en felles helhetlig ROS-analyse 

kun dekker tema som kommunene har felles, og utelater tema som er spesifikke for en eller noen 

få av de samarbeidende kommunene, må disse kommunene supplere den felles analysen med 

egne analyser for disse tema for å tilfredsstille lovens og forskriftens krav. 

 Felles faglig analyse av utvalgte tema som hver samarbeidende kommune integrerer i sin egen 

helhetlige ROS-analyse. 

 Samarbeid om felles beredskapsråd (jfr. §1) for utveksling av informasjon om risikobildet og 

ulike aktørers beredskapsplaner og beredskapsrolle. 

 Samarbeid om ulike typer tiltak for å redusere felles risiko eller redusere konsekvenser av 

uønskede hendelser avdekket i ROS-analysen. Den enkelte kommune må her selv sørge for 

nødvendig behandling i planverket i henhold til forskriftens § 3. Samarbeid mellom kommuner i 

plan- og utredningsoppgaver er for øvrig også omtalt i plan- og bygningsloven (§ 9-1). 

Samarbeid kan gjennomføres i arbeidet med planstrategi- og kommuneplanprosessene.  Disse 

prosessene etter plan- og bygningsloven er avgjørende å benytte hvis tiltak skal ses i 

sammenheng med kommunenes øvrige planer og prioriteringer og hvis tiltakene har en 

arealmessig konsekvens (se merknadene til § 3). Samarbeid om både helhetlig ROS-analyse og 

planlegging etter plan- og bygningslovens bestemmelser kan være avgjørende når for eksempel 

årsaken til en risiko ligger i en annen kommune enn den som vil oppleve konsekvensene. 

 Samarbeid om beredskapsplaner med forskjellig fokus. Det kan dreie seg om samarbeid innen 

- kriseledelse 

- varsling 

- ressursoversikter 

- evakueringsplaner 

- krisekommunikasjon. 

Kommunene kan særlig øke sin kapasitet til å håndtere egne kriser gjennom samarbeid innen 

ressursoversikter, evakueringsplaner og krisekommunikasjon. I samarbeid om beredskapsplaner 

må ansvarsfordelingen for ulike roller og funksjoner være tydelig definert i planverket. Det må 

også være et tydelig definert ansvar for oppdatering i henhold til forskriftens § 6. Hver enkelt 

kommune som deltar i denne type samarbeid må selv sikre at prosessen er tilstrekkelig forankret i 

kommunen og at kommunen har sluttdokumenter for beredskapsplan som dekker lovens og 

forskriftens krav og at denne øves minimum i henhold til forskriftens § 7. 

 Samarbeid om øvelser, hvor beredskapsplanens ulike elementer øves  

De formelle rammene for interkommunalt samarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap kan 
være: 
  

 Prosjektorientert, dvs. at samarbeidet er definert som et felles prosjekt som de samarbeidende 

kommuner for plikter seg til. 

 Avtalebasert, dvs. at det utarbeides avtaler som beskriver rammene og innholdet i samarbeidet. 



 Formaliserte interkommunale samarbeid etter kommunelovens bestemmelser for interkommunal 

samarbeid (Kommuneloven kap. 5) eller Lov om interkommunale selskap (IKS). 

Loven og forskriftens krav (forskriftens §5, andre ledd) om at kommunen skal ha en egen helhetlig 
ROS-analyse og beredskapsplan, tilsier imidlertid at behandling og forankring av disse dokumentene 
kun i et interkommunalt organ, ikke er tilstrekkelig for å dekke kravet. Dette gjør formaliserte 
interkommunale samarbeid etter kommunelovens og lov om IKS mindre aktuelt å benytte. 
  
Hvis en eller flere kommuner i sitt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid mener at det er risiko- 
og sårbarhetselementer som gjelder mange kommuner i en region eller fylke, kan det også være 
naturlig å ta dette opp i fylkeskommunens arbeid med regional planstrategi (jfr. Plan- og 
bygningslovens kapittel 7). Gjennom regional planstrategi vil fylkeskommunen kunne legge 
grunnlaget for utredning av risiko- og sårbarhet som dekker flere kommuner eller hele 
regionen/fylket. Dette vil i så fall være et nyttig grunnlag for kommunens helhetlige ROS-analyse i 
ettertid.  
  
  
Til andre setning 
  
Hver kommune skal ha en egen beredskapsplan og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til 
forskriften 
  

Selv om man etablerer samarbeid mellom kommuner for å løse elementer av kommunens 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, må hver enkelt kommune delta aktivt i både i arbeidet 

med en helhetlig ROS-analyse og i beredskapsplanleggingen. Hver enkelt kommune som deltar i et 

samarbeid må selv sikre at prosessen er tilstrekkelig forankret i kommunestyret. Hver enkelt 

kommune bør også ha sluttdokumenter for helhetlige ROS-analysen og beredskapsplan som dekker 

lovens og forskriftens krav for sitt geografiske område og for sin virksomhet, uavhengig av om disse 

er fremkommet gjennom en interkommunal prosess eller ikke. I henhold til forskriftens §2 skal den 

helhetlige ROS-analysen behandles i det enkelte kommunestyre. 
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