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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 07.11.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1746-9 Dato:  31.10.2012  
 

Sted: Møterom Kvarts, 5. etg i fylkeshuset. 

Tidsrom: Onsdag 07. november 2012 kl 1300-1600 

Innkalt: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kath-
rine Lereggen, Grethe Metliaas, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Erlend Myking, Odd Inge Mjøen 

Kopi Ove Snuruås, Karen Espelund, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen,  

 

RF 40/12 Referat fra møte 22.08.2012 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 22.08.2012 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes. 

 

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

faringer?  

Sak: Temaet kommer opp etter at Terje Granmo i Stavmøtet i sin gjennomgang kort var innom pro-

sjektet ”Lev vel” sammen med HiST, NTNU og fylkeskommunen. Jeg 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. 

 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. Det ble fattet følgende vedtak:  

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

   Karen Espelund fra STFK og representant fra Malvik kommune vil gi orienteringer. 

 Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak.  

 

RF 42/12 Møteplan for rådmannsforum 2013 

Sak: Møteplan for Trondheimsregionen-regionrådets møter er avklart, jeg ber om at rådmannsforum 

gjennomgår forslagene for rådmannsforum for å fastsette disse endelig: 

 30. januar 2013, 13. mars 2013, 22. mai 2013, 21. august 2013 og 6. november 2013. Alle møte-

dager er på onsdag kl 1300-1600. 

Vedlegg 2: Forslag samlet møteplan for Trondheimsregionen 2013 – NB næringsrådet er ikke endelig fast-

satt. 

Forslag til vedtak: 

Foreslåtte møtedatoer for rådmannsforum 2013 vedtas. 

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

for Nye Sveberg. 

Sak: Jeg viser til egen utsending til rådmennene angående dette, hvor det legges opp til at saken tas 

opp i kommunene så snart som mulig. Det er opp til hver enkelt kommune hvordan denne invi-

tasjonen behandles. Det er vedlagt utkast til felles saksfremlegg for politisk behandling. Vi tar 

en runde om framdrift mm. i rådmannsforum. 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/RF_120822_Referat.pdf
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Vedlegg 3: Brev til kommunene datert 30.11.2012 

Vedlegg 4: Skisse til intensjonsavtale 

Vedlegg 5: Utkast, felles politisk saksfremlegg 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

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

Sak: Esther Balvers har gjennomført besøk til de fleste kommunene. Det er fastsatt at rullering av 

IKAP skal gjennomføres, ordlyd i utviklingsplanen: Det utarbeides et enkelt planprogram i 

samarbeid med kommunene. Dimensjonering og avklaring av fremtidige store næringsareal og 

videreføring av felles boligpolitikk skal inngå. Offentlig infrastruktur skal vurderes ut fra for-

ventet 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 gir en orientering om IKAP og mulige andre arealprosjekt – med sikte på innspill 

fra rådmennene i forhold til oppstart/innfallsvinkler for rulleringen av IKAP og samord-

ning/prioritering av andre arealspørsmål. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak.  

 

RF 45/12 Søknader fra Trondheimsregionen om skjønnsmidler 2013: 

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

prioriteringsrekkefølge: 

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

2: Langsiktig investerings- og arealbehov for tjenestene til befolkningen 

3: Trondheimsregionen som politisk verksted 

 Daglig leder orienterer kort om søknadene og ønsker innspill. Legger opp til et tilsluttende ved-

tak fra rådmannsforum som kan ettersendes fylkesmannen. Søknadene er forankret i vedtatt ut-

viklingsplan, søknad 2 har også eget vedtak i AU sak 31/12. I budsjettene er det lagt inn delta-

kelse fra kommunenetil datagrunnlag og prosjektgrupper.  

 Søknad 3 er knyttet til opp følging av kommunikasjonsplattformen, her ber jeg spesielt om inn-

spill til innfallsvinkler fra rådmannsforum, eksempelvis ut fra erfaringer med politisk sak om 

innspill til næringsplanen. Hvordan kan vi skape engasjement i medlemskommunene slik at de 

aktivt selv spiller inn tema for videreføring i Trondheimsregionen?  

Vedlegg 6: Søknad/budsjett: Analyse av konsekvenser i boligbehov og offentlige behov ved stor utenlandsk 

innflytting. 

Vedlegg 7: Søknad/budsjett: Langsiktig investerings- og arealbehov for tjenestene til befolkningen 

Vedlegg 8: Søknad/budsjett: Trondheimsregionen som politisk verksted 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum i Trondheimsregionen støtter innsendte forslag til søknader om skjønnsmidler 

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 

Sak: Det er kjent gjennom prosessen med arealdel for Trondheim kommune og gjennom media at 

Midt-Norsk Traforbund er aktiv overfor grunneiere og kommuner flere steder i regionen for å 

finne alternativ lokalisering av Leangen travbane. Foreslår at vi tar en runde i rådmannsforum 

hvor vi orienterer gjensidig om saken. Også at vi tar en drøfting om hvilke lokaliseringskriterier 

som bør legges til grunn, herunder eventuell felles vurdering/utredning. 
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Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak.  

 

RF 47/12 Gjennomgang av aktuelle saker i næringsplanen. 

Sak: Børge Beisvåg gir en orientering, aktuelle saker:  

- Mottaksapparat/informasjon for arbeidsinnvandrere 

- Forskere ut i bedrift – avtale med SINTEF – trenger bistand fra kommunene til å identifisere 

de riktige virksomhetene 

- Bransjeanalyser 

- Vektorprogrammet – støtteundervising i matte, Gimse og Vikhammar er med i tillegg til 

Trondheimsskoler 

- Trøndelagsdagen arrangeres på Rica Nidelven den 21. januar – alle kommunene + STFK er 

påmeldt. Næringsforeningene er utfordret til å finne bedrifter som blir med for å sikre geo-

grafisk spredning. 

- Videre arbeid med kunnskapsnav 

- Kobling Rissa/Leksvik bedrifter og Institutt for produktutvikling og materialer ved NTNU 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

RF 48/12 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: 

(Kom gjerne med andre innspill). 

- Kampflybasen: Ørland kommune og STFK er invitert til å innlede. Trondheimsregionen har 

tatt opp momenter for samarbeid i eget notat til Fosen regionråd:  

  Vedlegg 9. Notat til Fosen regionråd datert 26.10.2012 

- Stjørdal som vertskap for stor militæraktivitet: Muligheter og utfordringer 

- NTP-oppfølging: Skal vi prøve å få samferdselsministeren til å slippe avklaring av KVU lo-

gistikknutepunkt på dette møtet? 

- SVV: Tunnel-prosjekt Trondheim-Stjørdal.  

- Næringsplanen: Presentere vellykket samarbeid Siemens-HiST 

 

RF 49/12 Orienteringer/spørsmål 

- Samling i Myer i Midt-Norge 8.-9. november 

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

- Samarbeid med fylkesmannens landbruksavdeling, fylkeskommunen og bondelaget om kon-

feranse om areabruk/jordvern i regionen. 

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

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

 

RF 50/12 Eventuelt 

 

 

 

 

Jon Hoem 

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

Sted: Møterom Kvarts, 5. etg i fylkeshuset. 

Tidsrom: Onsdag 22. august 2012 kl 1300-1600 

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

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

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

Referenter: Jon Hoem/Sigmund Knutsen 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

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

faringer?  

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

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

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

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

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

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

 

RF 34/12 Utviklingsplan 2013-17 

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

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

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

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

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

kompetanseutvikling gjennom Trondheimsregionen.  

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

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

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

 

RF 35/12 Gjennomgang av aktuelle saker i næringsplanen. 

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

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

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF36/12 Tunnel-prosjektet Trondheim-Stjørdal. 

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

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

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

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

 

RF 37/12 Felles kommunestyremøte 

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

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

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

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

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

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

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

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

løpende mer aktiv lobbying.   

Vedtak. Sakene tas til orientering. 

 

RF 39/12 Møteplan 2013 

 Fra møtet: Enighet om at onsdager opprettholdes som møtedag. 

 Vedtak: Daglig leder utarbeider forslag til møteplan 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

Stein A. Ytterdahl Jon Hoem 
(sign) nestleder rådmannsforum daglig leder  
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Februar 2013
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
 5               1  2  3
 6   4  5  6  7  8  9 10
 7  11 12 13 14 15 16 17
 8  18 19 20 21 22 23 24
 9  25 26 27 28
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Mars 2013
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
 9               1  2  3
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12  18 19 20 21 22 23 24
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April 2013
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18  29 30

 3  10  18  25  

Mai 2013
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Juni 2013
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Juli 2013
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Oktober 2013
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November 2013
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Desember 2013
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
48                     1
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 1  30 31
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 1. jan Nyttårsdag

21. jan Ingrid Alexandra, 9 år

 6. feb Samefolkets dag

10. feb Fastelavn

10. feb Morsdag

14. feb St. Valentines dag

21. feb Kong Harald, 76 år

24. mar Palmesøndag

28. mar Skjærtorsdag

29. mar Langfredag

31. mar Sommertid start

   

31. mar 1. påskedag

 1. apr 2. påskedag

 1. mai Off. høgtidsdag

 8. mai Frigjøringsdag 1945

 9. mai Kr. Himmelfartsdag

17. mai Grunnlovsdag

19. mai 1. pinsedag

20. mai 2. pinsedag

 7. jun Unionsoppløsning

23. jun Jonsokaften

 4. jul Dronning Sonja, 76 år

   

20. jul Haakon, 40 år

29. jul Olsokdagen

19. aug Mette-Marit, 40 år

 9. sep Stortingsvalg

27. okt Sommertid slutt

31. okt Halloween

10. nov Farsdag

24. des Julaften

25. des 1. juledag

26. des 2. juledag

31. des Nyttårsaften

Kalender på webkalenderen.no v/Karl Skartveit, tlf.: 62 82 67 71. Printversjon pr. 11. sep 2012  
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Trondheimsregionen 
 

Postboks 2300 Sluppen 
7004 TRONDHEIM 

 

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

Organisasjonsnummer: NO 989 091 409 

 

Side 1 

Invitasjon til deltakelse i intensjonsavtale for etablering av et utviklingsselskap for 

Nye Sveberg i Malvik kommune. 

Intensjonsavtalen er ment som et ledd i å få etablert et utviklingsselskap for området Nye Sveberg, i 
henhold til kommunenes vedtak i IKAP. Dette har vært drøftet i rådmannsforum og eget ordførermøte. 

Bakgrunnen er at Nye Sveberg er vedtatt prioritert som aktuelt regionalt næringsareal i 1.utkast IKAP. 

Etablering av et utviklingsselskap er fastsatt i de vedtatte IKAP-retningslinjene: 

Retningslinje 1.6: 
De største næringsområdene må utvikles med sikte på nødvendig offentlig styring for å sikre det 
regionale perspektivet. Det må etableres nødvendig ressursgrunnlag for gjennomføring der dette er 
nødvendig.  

Det skal i første omgang vurderes behov for å etablere utviklingsselskap med offentlig eiermajoritet 
for hvert av områdene, for planlegging og eventuelt også utbygging. Der hvor det vil ha betydning for 

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

Invitasjonen om deltakelse i en intensjonsavtale går til medlemskommunene. Det vektlegges en skrittvis 
prosess. Kommunene som ønsker å delta klargjør i fellesskap intensjonsavtalen og vedtar deretter om de 
slutter seg til denne. Så utarbeides endelig selskapsavtale som legges fram for vedtak i kommunene.  

Intensjonsavtalen skal ha som mål å få avklart økonomiske og administrative forhold: Selskapsform, 
ansvars/eierforhold, drift og økonomi, opplegg for klargjøring og videresalg av tomter mm. Jfr. vedlagt 
skisse til intensjonsavtale. Eierskapsenheten i Trondheim kommune vil bistå med fagkompetanse i 

arbeidet. Det forutsettes ekstern bistand til endelig selskapsavtale for etableringen av utvikingsselskapet.  

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

Trondheimsregionen ber om tilbakemelding innensnarest mulig om kommunenønsker å delta i videre 

utforming av intensjonsavtalen, med sikte på å inngå i utviklingsselskapet. Det er opp til hver enkelt 
kommune hvordan denne invitasjonen behandles. Det vedlegges utkast til felles saksfremlegg for politisk 
behandling. 

Med vennlig hilsen 

 

Jon Hoem 
daglig leder 

Vedlegg:  1: Skisse til intensjonsavtale,   
2: Utkast, felles politisk saksfremlegg 

Vår Saksbehandler 
Jon Hoem 

Vår ref.  
12/51353-1 

Deres ref. 
 

Dato 
30. oktober 2012 

    

Kommunene i Trondheimsregionen  
v/rådmannen 

jmj
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SKISSE TIL INTENSJONSAVTALE 

 

 ETABLERING AV UTVIKLINGSSELSKAP  

 

FOR NYE SVEBERG I MALVIK KOMMUNE 

 

Konkretisering av avtalens innhold forutsettes endelig avklart i 

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

jfr. eget brev til kommunene 

 
1. Avtalens parter 

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

 

Malvik kommune      org.nr. 

X1 kommune      org.nr.  

X2 kommune      org.nr. 

X3 kommune      org.nr. 

 

2. Avtalens formål 

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

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

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

nødvendig offentlig styring for å sikre det regionale perspektivet og å etablere 

ressursgrunnlag for gjennomføring. I den forlengelse skal det i første omgang vurderes 

behov for å etablere utviklingsselskap med offentlig eiermajoritet for planlegging og 

eventuelt også utbygging. Der hvor det vil ha betydning for å oppnå gjennomføringskraft, 

skal alle kommuner i regionen inviteres til å delta.   

 

Hensikten med denne intensjonsavtalen er å etablere et felles utviklingsselskap for 

området Nye Sveberg i Malvik kommune i henhold til vedtatte retningslinjer.  

 

3. Utviklingsselskapet 

Selskapsform 

 – det forutsettes ekstern bistand til etablering av utbyggingsselskapet 

 

Ansvar /rettigheter 

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

 

Eierforhold 

–opplegg for å fastsette eierandeler for de ulike kommunene 

 

4. Drift og økonomi 

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

med andre parter mm for gjennomføringen av utbyggingsselskapets formål.  
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5. Klargjøring og videresalg av tomter  

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

det fastslått at det skal utarbeides en samlet områdeplan for Nye Sveberg. Det avklares 

videreføring i detalj- og utbyggingsplaner samt opplegg/gjennomføring av realisering og 

markedsføring/salg av tomter. 

6. Avtalens varighet 

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

opphører avtalen.  

 

7. Tvist 

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

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

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

 

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

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

 

 

Malvik, den .......................    Xxx, den ........................ 

 

 

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

Malvik kommune     Xxx kommune, den 

 

 

Xxx, den .......................    Xxx, den ........................ 

 

 

 

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

Xxx kommune       Xxx kommune  
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INVITASJON TIL DELTAKELSE I INTENSJONSAVTALE OM ETABLERING 
AV ET UTVIKLINGSSELSKAP FOR NYE SVEBERG I MALVIK KOMMUNE. 

 

Forslag til vedtak:  
(Rådmannen kan velge blant disse alternativene, men står selvsagt fritt til å endre) 

Alt 1: Xxxx kommune ønsker å delta i utforming av intensjonsavtale om etablering av et 

utviklingsselskap for realisering av regionalt næringsareal på Nye Sveberg. Endelig vedtak om 

deltakelse fattes når forslag til selskapsavtale foreligger. 

Alt 2: Xxxx kommune anser det uaktuelt å delta i framtidig utviklingsselskap for realisering av 

regionalt næringsareal på Nye Sveberg. 

Mulig tilleggspunkt: 

Xxxxx kommune ønsker at det også skal vurderes tilsvarende regionalt samarbeid om  xxxx 

(relevant næringsareal i IKAP) i denne prosessen. Primært som….  Alt 1: ….eget 

utviklingsselskap. Alt 2: ….felles utviklingsselskap med Nye Sveberg.  

 

Bakgrunn: 

Trondheimsregionen legger i brev datert 12.10.2012 (Vedlegg 1) fram en invitasjon til deltakelse i å 

utarbeide intensjonsavtale for etablering av et utviklingsselskap for det regionale næringsarealet på 

Nye Sveberg i Malvik kommune.  

Hva denne invitasjonen omfatter:  

Å følge opp Trondheimsregionens og alle kommunestyrers/bystyrets vedtak til IKAP om å etablere 

utviklingsselskap for enkelte konkrete regionale næringsareal. 

Bakgrunnen for invitasjonen er at Nye Sveberg i Malvik kommune er prioritert som aktuelt regionalt 

næringsareal i 1.utkast IKAP, vedtatt av Trondheimsregionen og alle kommunestyrer/bystyret i 2010. 

Trondheimsregionen følger her opp retningslinje 1.6 i dette vedtaket: 

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

regionale perspektivet. Det må etableres nødvendig ressursgrunnlag for gjennomføring der dette 

er nødvendig.  

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

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

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

slike selskap. 

Malvik kommune har signalisert at de ønsker at flere kommuner skal delta for å etablere nødvendig 

ressursgrunnlag for realisering av Nye Sveberg.  

Invitasjonen omfatter å delta i arbeidet med å utarbeide en intensjonsavtale for 

selskapsetableringen, og forplikter følgelig ikke de deltakende kommunene til å gå inn i et framtidig 

utviklingsselskap, men deltakelse bør innebære at kommunen vurderer å gå inn i et slikt selskap som 
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aktuell løsning.  Intensjonsavtalen skal ha som mål å få avklart selskapsform, ansvars/eierforhold, 

drift og økonomi, opplegg for klargjøring og videresalg av tomter mm. Det vedlegges en skisse til slik 

intensjonsavtale. (Vedlegg 2). Det legges opp til en skrittvis prosess. Kommunene som ønsker å delta 

i utarbeidingen av intensjonsavtalen klargjør denne i fellesskap, og vedtar først når den foreligger om 

de slutter seg til. Så utarbeides endelig selskapsavtale som legges fram for vedtak i de aktuelle 

kommunene.   

Invitasjonen innbefatter i utgangspunktet å samarbeide om å avklare et utviklingsselskap for det ene 

området Nye Sveberg, i motsetning til tidligere utredning i 2005-2008 om et felles interkommunalt 

selskap for alle store næringsareal i regionen. Under gis en kort redegjørelse for prosessen i 2005-

2008: 

Et tidligere vurdert alternativ:  

Utredningen av felles næringsselskap i 2005-2008. 

Utgangspunktet i 2005 var at Stavangerregionen hadde utviklet Forus-området, et stort område på 

over 5.000 dekar i grenseområdet mellom Stavanger, Sola og Sandnes kommuner. Et tilsvarende 

geografisk areal som regionalt midtpunkt eksisterer ikke i Trondheimsregionen. Det ble derfor tatt 

utgangspunkt i å etablere et selskap for flere større næringsareal. I felles saksfremlegg til 

kommunene ble det foreslått et interkommunalt selskap (IKS) med administrativ myndighet for alle 

næringsarealer over 100 dekar. Selskapet skulle ha ansvar for planlegging, kjøp, opparbeiding, 

markedsføring og salg. Det skulle finansiere 100 % av kjøp og opparbeiding, basert kommunale 

lånegarantier etter fordelingsnøkkel og årlige driftstilskudd fra kommunene inntil selskapet ble 

selvfinansiert.  

Alle kommunene unntatt Trondheim og Orkdal (som tidligere hadde reservert seg) vedtok forslaget i 

kommunestyrene i løpet av 1. halvår 2006. I den foreslåtte modellen var Trondheim kommune en 

avgjørende aktør ut fra folketall og ansvar/risiko. Kommunen bestilte en ekstern utredning som ble 

drøftet i rådmannsgruppen vinteren 2006/07. I Trondheimsregionens møte 11.05.2007 ble det 

redegjort for at det var betenkeligheter til det foreslåtte opplegget for selskapet, spesielt angående 

kapitalbehov og hvilke areal som skulle inngå. Det ble gjennomført ekskursjon til Stavanger, etter 

dette ble det gitt ny orientering i Trondheimsregionens møte 21.07.2007. Konklusjonen ble at 

Trondheimsregionen prioriterte å avklare arealressursene først, gjennom å utarbeide regional 

arealplan. IKAP ble vedtatt igangsatt.  

I sluttbehandlingen av IKAP ble dette tidligere forslaget om felles selskap for alle store næringsareal 

ikke gjenopptatt. Retningslinje 1.6, som beskriver mulige selskap for hvert enkelt område ble vedtatt. 

Ulike videreføringsalternativ ved etablering av et utviklingsselskap for Nye Sveberg:  

I vedlagte invitasjon er det uttrykt at denne etableringen vil kunne danne mønster for å realisere 

flere tilsvarende selskap for andre større næringsareal i regionen. Modellen i henhold til IKAPs 

retningslinjer er at det etter behov dannes flere selvstendige selskap med om nødvendig ulik 

eierfordeling. Dette er det primære utgangspunktet.  

I tilknytning til denne saken kan det komme opp at andre kommuner med definerte store 

næringsareal i IKAP også vil ønske regionalt samarbeid om sitt areal, enten ved å legge arealet inn i et 
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eget utviklingsselskap eller at en ønsker at det allerede nå skal inngå i et felles selskap med Nye 

Sveberg.  

Dersom kommuner signaliserer ønske om å få vurdert muligheten for å legge sitt areal inn i et felles 

selskap med Nye Sveberg, kan dette innebære et eget alternativ. Ønsker en eller flere kommuner 

slike løsninger vurdert, kan dette tas opp i videreføringen av saken, eventuelt ved å utvikle 

alternative intensjonsavtaler.  

Nærmere om Nye Sveberg: 

Nye Sveberg ble prioritert i IKAP ut fra god beliggenhet, gode utvidelsesmuligheter og lavt 

konfliktnivå. Området ligger i sammenheng med etablert næringsvirksomhet i Svebergområdet. E6 

Trondheim-Stjørdal er den tyngste kommunikasjonsaksen i regionen og Svebergområdet er ikke i 

konflikt med jordbruk.  

I IKAP-retningslinjene beskrives videreføring gjennom å utarbeide en mulighetsstudie av Nye 

Sveberg, med primært siktemål: 

- Å avklare nærmere terrengmessig tilpassing samt hensynet til biologisk mangfold og friluftsliv. 

- Å klargjøre for en førsteetappe på ca 1.000 daa gjennom kommuneplanavklaring som 

tilrettelegger videreføring i reguleringsplan. 

Slik mulighetsstudie er gjennomført dels gjennom Malvik kommunes arealdel og dels gjennom 

bistand til KU-rapport fra privat interessent (Nidaros Næringseiendom). I høringsutkast for arealdelen 

lå det inne et forslag med 1000 dekar. Dette fikk ikke innsigelser fra regionale sektormyndigheter. På 

bakgrunn av lokale protester, primært ut fra friluftslivshensyn, reduserte kommunen i sitt sluttvedtak 

til arealdelen arealet til 390 dekar. Arealdelen stiller krav til områdeplan og at aktuelle hensyn 

ivaretas. 

Den private interessenten har inngått kjøpsrettsavtaler med grunneiere i området og fremlegger 

positive kalkyler for gjennomføring. Interessenten signaliserer at han ønsker samarbeid med 

kommunene om realisering av området, og at han også har avtale med andre private medaktører 

som ønsker det samme.  

Trondheimsregionens administrative vurdering: 

Hensikt med samarbeid om regionale næringsareal: 

Utgangspunktet for å igangsette etablering av regionale utviklingsselskap er at det samlede behovet 

for store næringsareal i regionen krever at flere kommuner samarbeider om arealtilrettelegging og 

ressursgrunnlag for realisering. En god regional utvikling er avhengig av et allsidig tilbud av 

næringsareal, og regionen har et felles ansvar i forhold til at dette klargjøres og at areal lokaliseres 

optimalt i forhold til attraktivitet for næringslivet og miljø- og klimautfordringer, slik IKAP har 

analysert. Klargjøring av slike areal vil styrke vår mulighet til å videreutvikle eller innflagge tunge 

bedrifter som vil tilføre regionen vesentlig utviklingskraft, med positive direkte og indirekte effekter 

for både vertskommunene og regionen for øvrig.   

Kommunene vil i denne saken også vurdere risiko og avkastning. Det er per i dag ikke tilstrekkelig 

grunnlag for å anslå behov for investeringskapital og mulig avkastning av denne. Det forutsettes at 
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arbeidet med intensjonsavtalen skal avklare dette nærmere, og at endelig selskapsavtale vil gi 

grunnlag for kommunene til å fastsette sitt engasjement. 

 

En enkel løsning med skrittvis prosess foretrekkes: 

Daglig leder i Trondheimsregionen vektlegger at det foreslåtte selskapet for Nye Sveberg er en helt 

annen og enklere løsning enn det som ble utredet i 2005-2008. I sluttbehandlingen av IKAP i 2010 ble 

det vurdert som svært krevende å gjenoppta forslaget om et felles selskap for alle næringsareal, 

både på grunn av at flere av de utpekte store næringsarealene allerede hadde en selvstendig 

framdrift, men også på grunn av at flere areal måtte avventes i forhold til lokalisering av 

logistikknutepunkt. En skrittvis utvikling hvor behovet for samarbeid ble vurdert for hvert enkelt 

areal ble foretrukket, og som det framgår, er det også politisk tilslutning til dette i alle 

kommunestyrer/bystyret i vedtakene i 2010.  

Dermed elimineres mange av utfordringene som førte til at en ikke nådde fram med samlet selskap. 

Vedtatt løsning har et vesentlig mer oversiktlig investeringsbehov. En unngår uklarhet om hvilke 

areal som skal inn og unngår at selskapet må bygges opp med omfattende selvstendig kompetanse 

for planlegging, markedsføring etc., noe som også førte til betydelig myndighetsproblematikk mot 

kommunene.  

Det vektlegges at det framlagte forslaget legger opp til en skrittvis prosess. Først ved at de aktuelle 

kommunene som ønsker å delta selv kan være med i arbeidet med å klargjøre intensjonsavtalen, 

dernest at endelig selskapsavtale utarbeides. Det foreslås å bruke egen kompetanse 

(eierskapsenheten i Trondheim kommune) til arbeidet med intensjonsavtalen. Endelig selskapsavtale 

utarbeides av ekstern konsulent for å unngå habilitetsspørsmål. Først når selskapsavtalen foreligger 

vedtar de aktuelle kommunene endelig deltakelse.  

Mulig utvikling av andre næringsareal enn Nye Sveberg: 

Det er foran tatt opp som mulighet å kjøre parallelle løp med flere næringsareal, ved at de aktuelle 

kommunene gir innspill om dette. Daglig leder mener at det er viktig å få opp mulighetsrommet på et 

tidligst mulig stadium. Gjeldende vedtak til IKAP i 2010 tilsier at slike selskap kan etableres uavhengig 

av hverandre. Dersom man i stedet vurderer flere næringsareal i samme selskap, vil det sannsynligvis 

være både fordeler og ulemper. Det blir utvilsomt en mer omfattende prosess å avklare eierandeler, 

på den andre siden bør dette kunne gi effektiviseringsgevinster og større oversiktlighet. For 

kommuner som vil vurdere deltakelse inn mot flere næringsareal, kan en mer samlet kunnskap om 

andre aktuelle samarbeidsareal ha betydning.  

Daglig leder mener at den beste modellen er å starte med Nye Sveberg, for deretter å vurdere å 

etablere flere selskap i neste fase. Herunder om selskapene skal knyttes tettere sammen, enten 

gjennom samarbeidsavtaler eller sammenslåing. Slike spørsmål forutsettes i utgangspunktet ikke 

avklart nå, men dersom slike innspill foreligger, bør det være en del av mandatet i arbeidet med 

intensjonsavtaleutformingen å ha dette med som perspektiv for aktuell videreutvikling.  

Forholdet til private aktører: 
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At det allerede er private interessenter inne i Nye Sveberg med grunneieravtaler er en 

”normalsituasjon” som kommunene må forholde seg til for det aller meste av aktuelt utbyggingsareal 

i regionen. Det er indirekte et signal om at området er attraktivt. Det tas ikke i denne saken stilling til 

hvordan private interessenter skal håndteres. I skisse til intensjonsavtale ligger det inne at 

intensjonsavtalen skal avklare nærmere selskapets ansvarsforhold for inngåelse av avtaler og 

driftssamarbeid med andre parter. Hensikten er i utgangspunktet å etablere et rent kommunalt 

selskap, og at dette i videreføringen kan samarbeide eller eventuelt innta andre parter. Det er en bra 

forutsetning for Nye Sveberg at private interessenter signaliserer ønske om kommunal deltakelse.  

Rådmannens vurdering: 

Xxxxxxxxxxx 

 

Vedlegg: 

1. Brev fra Trondheimsregionen datert 12.10.2012 

2. Skisse til intensjonsavtale 



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
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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.       
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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.       
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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 

 



 

 

 

 

 

TR-Notat 
jh - 26. oktober 2012 

 

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.  
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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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