
 

Trondheimsregionen 17.02.3012  Side 1 
 

 
 

INNKALLING, MØTE TRONDHEIMSREGIONEN – 17.02.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1743-1 Dato 13. februar 2012  
 

Sted: Midtre Gauldal, Kulturhuset, se kart 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900-1500. Det serveres lunsj. 

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann 
Observatører 
Ordførere E6 sør, deltakere i transportsaker 

Kopi: Varamedlemmer 
 

Møtet holdes i Midtre Gauldal kommune. 

NB: Kulturhuset, kinosalen/kultursalen.  

Sving av fra E6 etter brua over Gaula, 

ta første avkjøring til venstre (på avkjøringsrampen),  

se kart 

 

 

 

 

 

 

Orienteringsvedlegg:  

Vedlegg 1: Miljøpakken i Trondheim: Status, prosess og fremdriftsplan for behandling av trinn 2 

Vedlegg 2: Status Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen: Notat fra JBV datert 13.02.2012. 

 

  Ordfører i Midtre Gauldal kommune, og leder i Trondheimsregionen, Erling Lenvik 

ønsker velkommen.  
 

TR 01/12 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 09.12.2011. 

Vedlegg 3: Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.12.2011 

Forslag til vedtak:  

Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.12.2011 godkjennes. 

 

TR 02/12 Politiske innspill til handlingsplan SNP:  

Sak: I årshjul for handlingsplan i næringsplanen er det lagt opp til involvering/engasjement i forhold 

til innspill fra politiske organ i kommunene. På grunn av valget er dette avventet. Det er sterkt 

ønskelig å bygge opp et konstruktivt politisk engasjement i kommunene, og å komme i gang nå. 

Leder i næringsrådet Berit Rian gir i møtet en introduksjon. Dette erstatter i dette møtet den 

fastsatte orienteringen om handlingsplanen. 

 Trondheimsregionen-regionrådet fastsatte i sak TR 16/10 retningslinje for samordning mellom 

det politiske nivået i Trondheimsregionen og næringsrådet, her framgår det av punkt 2:  

Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen i samlet budsjett for 

Trondheimsregionen, knyttet til utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av prio-

riterte strategier/prosjekt samt delrammer angis. 

Fra 
ferge 

Melhus 
VGS 
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 Trondheimsregionen-regionrådet har fastsatt rammen for budsjett næringsutvikling for 2012 i 

vedtatt utviklingsplan til 5,5 mill kr. Etter dette har fylkeskommunen redusert sitt bidrag til 

Trondheimsregionen med 600.000 kr i forhold til vårt budsjett, søknad til fylkesmannen om 

500.000 kr i skjønnsmidler til prosjekt om ungt entreprenørskap er heller ikke innvilget. På den 

annen side har Trondheimsregionen nå fondsavsatt midler til næringsarbeid som gjør at det er 

fullt mulig å gjennomføre aktivitetsnivå som forutsatt i budsjettet. 

Forslag til vedtak: 

Trondheimsregionen oppfordrer kommunen til å igangsette aktive politiske prosesser for å bi-

dra til utviklingsprosjekt for positiv næringsutvikling i regionen. 

 

TR 03/12 NSB – utfordringer i Trondheimsregionen 

Sak: Trondheimsregionen har etablert kontakt med NSB i forhold til utvikling av NSBs tilbud i 

Trondheimsregionen. NSB ønsker å redegjøre for sine utgangspunkt i møtet 17.02. Vi har signa-

lisert vi vil ha en gjennomgang ut fra at vi ønsker tydeliggjøring av følgende spørsmål i henhold 

til vårt samferdselspolitiske fundament: 

- Blir innkjøp av nytt materiell samkjørt med mulig elektrifisering av Trondheim-Steinkjer i 

2015? 

- Hva skal til av dobbeltspor/vekslingsspor for at vi kan etablere 15-min frekvens på persontog 

Trondheim-Stjørdal? 

- Vi mener at sammenhengende elektrifisering av Trønderbanen nord og sør for Trondheim gir 

godt grunnlag for pendeldrift med en bedre frekvens mot sør. Er det mangler på infrastruktu-

ren mot sør i forhold til en hyppigere frekvens på denne strekningen? Ser NSB andre hindre?  

- Takstsamordning med buss mellom Ler og Hommelvik er bra. Vårt mål er at dette skal gjel-

de for hele Trondheimsregionen/Trøndelag. Vi ønsker også felles elektronisk kort for samme 

område.  

 Leder Erling Lenvik presenterer Trondheimsregionens utgangspunkt. Fra NSB vil Henning 

Mykland orientere. 

Forslag til vedtak. 

Trondheimsregionen-regionrådet viser til vedtatt samferdselspolitisk fundament: 

- Innkjøp av nytt elektrisk togmateriell må samkjøres med elektrifisering Trondheim-Steinkjer. 

- NSB oppfordres til å bidra med beslutningsgrunnlag og påvirkning for å tilrettelegge til inf-

rastruktur i Trondheimsregionen som gir grunnlag for høy frekvens for intercityløsning nord 

og sør for Trondheim.   

- Trondheimsregionen ønsker en samordning av takstpolitikken og elektroniske kort for tog og 

buss i Trondheimsregionen/Trøndelag. 

 

TR 04/12 Høyhastighetsprosjektet – hvitebok, videre oppfølging 

Sak:             Utkast til tekst i hvitebok (fakta- og argumentsamling) foreligger nå med gode og avgjørende 

argumenter for at Trondheim-Oslo skal bli første strekning uansett trasé og hastighetskonsept. I 

ordførersamling 19.01.2012 ble gitt klar tilbakemelding om at en ønsket at Trondheimsregio-

nens engasjement skal videreføres i henhold til denne argumentasjonen. Etter dette har den na-

sjonale utredningen blitt framlagt, innholdet i hviteboka er justert i forhold til denne. Det tas sik-

te på at hviteboka foreligger til møtet 17.02. 

 Som kjent peker den nasjonale høyhastighetsutredningen på Oslo-Stavanger som mest interes-

sant, fordi denne strekningen kan få flest passasjerer. Utredningen legger mindre vekt på en rek-

ke fortrinn ved Oslo-Trondheim. Dette understreker at politikere, næringsliv og kunnskapsmil-

jøer nå må stå sammen for å dokumentere de samfunnsmessige gevinstene ved å styrke kommu-

nikasjonen mellom Østlandet og Midt-Norge. Våre hovedargumenter: 

 Oslo-Trondheim gjør Norge sterkere 

Forsknings- og utdanningsmiljøene i Trondheimsregionen er nasjonens viktigste verktøy for å 

spre ny kunnskap og stimulere til ny næringsvirksomhet.  
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 Oslo-Trondheim binder Norge sammen 

Oslo-Trondheim har viktige forgreininger mot Møre og Romsdal, Nord-Norge og Midt-Norden. 

Trondheim er ingen endestasjon. 

 Oslo-Trondheim er billigst og enklest å bygge ut 

Oslo-Stavanger er 80 milliarder kroner dyrere enn Oslo-Trondheim via Tynset (57%). Også 

Oslo-Trondheim via Lillehammer er langt rimeligere enn Oslo-Stavanger (20%).  

 Oslo-Trondheim gir størst miljøgevinst først 

Oslo-Trondheim (via Tynset) gir gevinst etter 36 år (Oslo-Stavanger +60 år). Også Oslo-

Trondheim (via Lillehammer) oppnår miljøgevinst før Oslo-Stavanger.  

 Oslo-Trondheim får mange over fra fly 

Oslo-Trondheim er landets mest trafikkerte strekning per fly, og den åttende mest trafikkerte i 

Europa.  

 Oslo-Trondheim er allerede delvis utbygd 

Oslo-Trondheim er kortere enn tilsvarende korridorer. Vi er allerede til Gardermoen.  

 Oslo-Trondheim kan få mye gods over fra veg til bane 

Jernbanen har lav markedsandel, sjøvegen er lang, og vareformene i korridoren er godt egnet for 

transport med jernbane. 

 I møtet vil det bli gitt en konkret gjennomgang av de alternative traseene Oslo-Trondheim ink-

lusive stasjonsløsning i Trondheim og videreføring til Stjørdal. Det er Rambøll som har hatt 

denne utredningen, Senioringeniør Bjørn Bryne i Railconsult har fulgt opp Rambøll's arbeid og 

gir en presentasjon. 

Forslag til vedtak: 

Trondheimsregionen-regionrådet vil påpeke at hvitebok-argumentsamling for Trondheim-Oslo 

som første høyhastighetsbane gir en samlet vurdering med vesentlige momenter som skulle vært 

vektlagt i høyhastighetsutredningen.  

 Hviteboka brukes aktivt i Trondheimsregionens videre påvirkningsarbeid for å få Trondheim-

Oslo som første høyhastighetsstrekning. 

 

TR 05/12  Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen?  

Sak: Det er som kjent (TR 44/11) besluttet å tilsette internasjonal prosjektkoordinator i Trondheims-

regionen. Ut fra dette er leder for Trøndelags Europakontor invitert for å orientere om virksom-

heten. Vi ønsker å vinkle på hva Europakontoret kan bidra med i forhold til Trondheimsregio-

nens engasjement og virksomhet.  

 Jon P Husby innleder kort om Trondheimsregionens forventninger, og Europakontorets leder 

Vidar Segtan orienterer om kontorets aktivitet ut fra dette perspektivet. 

Forslag til vedtak: 

Trondheimsregionen ønsker en nær samhandling med Trøndelags Brusselkontor. Samhandling-

en styrkes gjennom etablering av internasjonal prosjektkoordinator for Trondheimsregionen. 

 

TR 06/12 Kommunikasjonsplattform og handlingsplan for profilering/markedsføring/om-

dømme for Trondheimsregionen 

Sak:  Det ble gjennomført gode drøftinger i ordførermøtet 19.01.2012 som har gitt viktige innspill til 

Røe kommunikasjons (RK) vedlagte forslag. AU anser at RK har levert et meget relevant mate-

riale, som er kortfattet og målrettet. Det anbefales at at regionrådet slutter seg til kap 1-5 som 

kommunikasjonsplattform, og at kap 6 Handlingsplan tas til etterretning som utgangspunkt for 

prioritering og ressursbruk framover. Som det framgår under, innebærer kommunikasjonsplatt-

formen vesentlige ny utfordringer som vil gi endringer i arbeidsform og aktiviteter. AU ønsker 

at det skal arbeides videre med dette i ny ordførersamling i mai. 

 Daglig leders kommentarer til kap 1-5: 



 

Trondheimsregionen 17.02.3012  Side 4 
 

- Kap 3: Mål: Kommunikasjonsplanen gjelder som det framgår for to år. Spissingen i kom-

munikasjonsmålene må vurderes ut fra dette. Mål 2 er noe snevert, vi vil også ha fokus på 

areal og andre samfunnsspørsmål – og kunne brukt ”samfunnsutvikling”. Likevel går jeg for 

spissingen som ligger i RKs forslag, inneforstått at dette ikke skal oppfattes begrensende i 

forhold til Trondheimsregionens totale virksomhet.  

- Kap 4: Utfordringer: Dette er vår tydelige forbedringsagenda. Angående punkt 7 må vi se 

det i forhold til at vi er et regionråd knyttet direkte til politisk ledelse i medlemskommunene, 

i motsetning til andre storbysamarbeid som er selskapsorganisert. Jeg mener at vi har klare 

fortrinn med vår organisering, men at det nødvendigvis har konsekvenser i forhold til effek-

tivitet og tydelighet. 

- Kap 5: Veivalg:  

o Pkt 3: En må ha i mente at dette i realiteten innebærer at også daglig leder/sekretariatet og 

AU må endre rolle fra å søke fellesløsninger til mer aktiv fronting og stillingstaking av 

saker. 

o Pkt 4: Også dette innebærer endring i arbeidsform: Fram til nå har daglig leder hatt som 

mandat å fremme saker for behandling i de respektive kommunestyrene (Vedtektens §9 

siste setning) med sikte på å få likelydende tilslutning. Jeg tror at det vil styrke samarbei-

det vesentlig dersom en får gode prosesser på at kommunene selv initierer saker for 

Trondheimsregionen. Vi bør også ha som mulig arbeidsform å sende ut saker som ikke er 

”ferdigtygd” – og at vi etter kommunenes behandling samordner, som en slags re-

daksjonskomite, med sikte på mest mulig samlende vedtak i Trondheimsregionen-

regionrådet. Dette vil forutsette raushet fra alle parter – og at de politiske prosessene i 

kommunene oppfattes som politiske verksteder (helst uten bastante ufravikelige vedtak) 

hvor siktemålet er at Trondheimsregionen i neste omgang skal bli enig. Slik samordning 

vil stille økte krav til både sekretariatet og AU. 

o Pkt 5: Dette krever etter mitt skjønn et ”indre nettverk” for ideskaping og samordning av 

initiativ. AU vil være en viktig del av dette. 

o Pkt 6: Veivalget er viktig. I handlingsdelen anbefales slagordet ”Best på næringsutvik-

ling”. Dette er jeg noe betenkt til – i hvert fall som generelt slagord for Trondheimsregio-

nen. Jeg mener at det er for lite unikt i forhold til oss, og for utydelig i forhold til om vi 

konkurrerer med nabokommuner rundt oss eller andre storbyregioner. Mulig at det kan 

være et internt slagord for vår kommunikasjonskampanje nå. Slagord inngår ikke i det 

som er foreslått vedtatt, men er uansett frontet på forsiden av RK-rapporten. 

  Vedlegg 4:  Røe kommunikasjon: Trondheimsregionen kommunikasjonsplattform 2012-2013 – Best på 

næringsutvikling, 01.02.2012.  

AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen vedtar kap 1-5 i Rød kommunikasjons forslag (vedlegg 4) som kommuni-

kasjonsplattform for Trondheimsregionen 2012-2013. 

 Kap 6 Handlingsplan tas til etterretning som utgangspunkt for prioritering og ressursbruk 

framover. 

 

TR 07/12 Orientering: Nytt omdømmebarometer:  

Sak: Ordkrafts undersøkelse av omdømme innbyrdes mellom storbyregionene foreligger og er enda 

mer positiv enn sist i forhold til Trondheimsregionen. Det gis en kort presentasjon i møtet. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering   

 

TR 08/12 Si Trondheimsregionen!  

Sak: At det er viktig for hver enkelt kommune, og for samarbeidet, at alle fronter at vi er en del av 

Trondheimsregionen er tydeliggjort i kommunikasjonsplattformen. Terje Granmo er utfordret til 

å utdype dette. Samtidig vil Trondheimsregionen-regionrådet får se en film som RK har utarbei-

det som eksempel på dette, med Malvik som case. Utgangspunktet er at hver enkelt kommune 

utvilsomt vil framstå som mer attraktiv når de i tillegg til sine unike fortrinn også markedsfører 
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seg som en del av Trondheimsregionen. Det kan være aktuelt å videreføre denne typen markeds-

føring.  

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering   

 

TR 09/12 Andre orienteringer 

- Utfordringer for beredskap/samfunnssikkerhet i kommunene som følge av klimaend-

ringene:  
Saken er drøftet i rådmannsforum. Beredskapsrådgiver i Trondheim kommune har engasjert 

seg konstruktivt i saken. Det vil bli innkalt til en egen samling av beredskapsansvarlige i 

kommunene. Agenda er å utvikle interkommunalt samarbeid, feks en oppstart med felles 

kontaktpunkt mot publikum, primært med digitale løsninger for kontinuerlig beredskap etc. 

- Rektormøter i ungt entreprenørskap 

Prosjektet med UE har god og konstruktiv framdrift. Møter med alle rektorer avholdes fram 

til medio mars. Vi har koblet på VGS/STFK for bedre samordning. 

- Presentasjonspowerpoint: 

Presentasjonen av Trondheimsregionen blir oversendt til kommunene. 

 

TR 10/12 Eventuelt 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder 
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Miljøpakken i Trondheim 

Status, prosess og framdriftsplan 

for behandling av trinn 2 
 

Utbygging av hoved-
vegnettet er i gang 

Første etappe av 
Oslovegen ferdig i 
løpet av  året  

Første etappe av 
E6  ferdig neste år  

jmj
Tekstboks
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Positiv trafikkutvikling og bedre 
framkommelighet  

Trafikken i 2011 er fortsatt  

• 8 % lavere over kommunegrensa i sør 

• 6 % lavere over kommunegrensa i øst 

• 10 % lavere over Nidelva 

enn i 2009. 

 

Biltrafikken 

Kollektivtrafikken  

Trafikken i 2011:  

• 11 % vekst i byen 

• 25 % vekst til/fra byen 

• 40 - 50 % vekst i bytakstområdet 

Totalt 30 % mer trafikk enn 

sommeren 2008 

 

Gjennomsnittshastighet med bil i 5 ruter på hovedvegnettet 

Tilleggsutredninger for  Miljøpakkens 
trinn 2 foreligger snart 

Overlevering fra vegvesenet til 
Samferdselsdepartementet 
 Pressekonferanse 
 Sendes til ekstern kvalitetssikring 
 Sendes til høring  

 
20. februar 2012 

Grunnlag for Stortingsbehandling 

Tilleggsutredningene inneholder forslag til en helhetlig plan og 

finansiering av hele Miljøpakken 
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Nasjonal transportplan 2014 - 23 

Offentliggjøring 
 Pressekonferanse 
 Sendes til høring  

29. februar 2012 

Stortingsbehandling våren 2013 

Inneholder rammer for statlige investeringer  

Etat 2012 

TK/STFK Forslag fra administrasjonen 10. mars 2012 

TK Ordførermøte i Trondheim  22. mars  2012 

STFK Samferdselskomitéen 11. april 2012 

TK Byutviklingskomitéen 12. april 2012 

STFK Fylkesting 25/26. april 2012 

TK Bystyret i  Trondheim kommune 26. april 2012 

VD/SD Utarbeidelse av stortingsprop. Høsten 2012 

SD Stortingsbehandling Desember 2012 

Prosess for behandling 
av Miljøpakkens trinn 2 

Nye  bomstasjoner kan åpnes 1. januar 2014 



NOTAT 

SAK:  Status Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 
Til: Trondheimsregionen v. Jon Hoem 

Fra: Raymond Siiri, Jernbaneverket   Dato: 13.2.2012 

 

Status i prosessen: 

1. Den 20. jan 2012 leverte Jernbaneverket revidert Konseptvalgutredning til 

Samferdselsdepartement (SD). Revisjonen har en konkret anbefaling fra Jernbaneverket. 

 Dette betyr ikke at konseptvalget er tatt. Det er vår oppdragsgiver SD/politikere som har 

dette ansvaret. Jernbaneverket anser seg ferdig med KVU og må vente på føring fra SD.  

 Det er ikke planlagt flere høringer i KVU fase.  

2. Revisjonen omfatter KVU hovedrapport og delrapport Konseptanalyser.  

 Oppdaterte samfunnsøkonomiske analyser basert på funn i kvalitetssikring høst 2011 

 Et nytt konsept (kombinasjon av delt og integrert) er analysert. 

 Høring er oppsummert i KVU hovedrapport kap.1.4. Oppdaterte KVU og høring er under: 

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal

-i-Trondheimsregionen/   

3.  Den 20. februar 2012 leverer KS1-konsulentene ferdig KS1 til SD.  

 KS1 er en uavhengig kvalitetssikring av materialet som Jernbaneverket har produsert. De 

tar utgangspunkt i samme konseptalternativ, men foretar derfra en selvstendig 

samfunnsøkonomisk analyse. Og kommer med sin anbefaling. 

 Pr dato vet ikke Jernbaneverket når KS1 blir offentlig tilgjengelig. 

3. Våren 2012 – det forventes brev med bestilling fra SD om videre planprosess.  

 Jernbaneverket har anbefalt at det i neste fase foretas konsekvensutredning innenfor plan- 

og bygningslovens bestemmelser. Med flere alternativer, fortrinnsvis innenfor et konsept. 

Men dette avgjør SD.   

 Jernbaneverket ønsker ikke å starte en plan- og bygningslovprosess før SD-føring kommer 

4.  Hele 2012: Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP) med handlingsprogram lages av 

transportetatene. Denne må anvise rammer til godsterminal for å gi realisering i perioden. 

5.  Våren 2013 – Stortinget behandler og vedtar den neste NTP  

 Om kun konsept eller om lokalisering omtales er avhengig av at lokaliseringsvalget er 

foretatt. Dette avhenger om grunnlaget for dette er ferdig, se neste punkt. 

6. Jernbaneverket anbefaler at en konsekvensutredning (KU) med kommunedelplan er neste fase:  

 Innenfor plan og bygningslovens (PBL). Dette betyr at videre samarbeid med eksterne 

skjer innenfor disse rammene. Organisering osv. vil fremkomme av planprogram  

 Med mer detaljerte undersøkelser av blant annet grunnforhold og andre faste KU temaer 

 Tidskritisk at en SD-føring kommer til en konsekvensutredning er ferdig og gir 

lokalisering. Det er ikke sikkert NTP trenger dette konkrete grunnlaget 

 Målet for KU/kommunedelplan er å gi grunnlag for et lokaliseringsvalg 

 Deretter kan de neste plannivåene; reguleringsplan og detalj/byggeplan produseres 

 

Trondheim 13.2.2012 

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/
jmj
Tekstboks
Trondheimsegionen 17.02.2012Vedlegg 2
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REFERAT/PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 09.12.2011  
Referent: Jon Hoem Referanse: 11/10347-11 Dato 20.12.2011  
 

Sted: Melhus kommune, Melhus videregående skole  

Tidsrom: Kl 0900-1400 

Til stede: Stjørdal kommune: Johan Arnt Elverum, Joar Håve, Kjell Fosse, Leif Roar Skogmo  
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kristian Rolstad 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Yngvar Brox, Elin Rognes Solbu, Morten Wolden, Sigmund 
Knutsen, Tore Langmyhr  
Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kai Nordseth, Olaf Løberg 
Melhus kommune: Jorid Jagtøyen, Gunnar Krogstad, Roy Jevard 
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen 
Orkdal kommune: Gunnar Hoff Lysholm, Knut Even Wormdal, Ove Snuruås   
Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Harald Rognes, Knut Dukane 
Rissa kommune: Ove Vollan, Rune Schei, Geir Arne Nyeng 
Leksvik kommune: Einar Strøm, Hauk Paulsen, Øyvind Nybakken 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten, Odd Inge Mjøen 

 Observatører: FMST: Brit Skjelbred, NiT: Berit Rian, HiST: Trond M Andersen, Oppdal kommu-
ne: Ola Røtvei 
Transport: Joar Nordtug, Ingvar Tøndel 
Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Hans Kringstad 
Eksterne innledere: Even Ytterhus, Knut Røe, Ivar Berg 
 

 Alle presentasjoner fra dette møtet finnes på www.trondheimsregionen.no/møter   
  

  Rektor Astrid Gynnild ønsket velkommen til Melhus videregående skole.  

 Bygd i 1984, ombygd i 2007, bredde i tilbud. Restaurantfag vil servere lunsjen i dag. Det er dår-
lig tilbud for lærlinger, det jobber vi med. 

  Ordfører Jorid Jagtøyen ønsket velkommen til Melhus kommune. 

 Melhus er sagabygda og landbrukskommune med god vekst. Har ledig næringsareal, bla. på 
Hofstad. Melhus kommune bygger for tiden mange offentlige bygg og idrettsanlegg. Rikt kul-
turliv og idrettssatsing. Ny miljøgate i Melhus sentrum, næringslivet blomstrer etter at E6 ble 
lagt om. Både på leilighetsbygg og i boligfeltene er det press. Fikk fylkesmannens pris for fore-
byggende arbeid i 2010, vi har mange aktiviteter. Arealplanen og samfunnsdelen er revidert, 
mange folkemøter hvor innbyggere er aktivt involvert. Film om Melhus ble vist. 

 

TR 37/11 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 21.10.2011. 

Vedtak: Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.10.2011 godkjennes. 

 

TR 38/11 MC-kriminalitet, oppfølging av vedtatt strategi i Trondheim kommune  

Orientering: - Rita Ottervik orienterte. Det har betydning at Trondheimsregionen har tatt opp dette, jfr. 
Leksvik. Hells Angels er redusert for tida etter bra arbeid fra politiet. Mongols har prøvd seg 
i Trondheim. Det ble mye uro og utrygghet i nabolaget.  Vi vil ikke ha 1%-klubber i Trond-

http://www.trondheimsregionen.no/møter
jmj
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heimsregionen, dette må vi være tydelig på som ledere. Bystyret har gjort et opprop, alle 
partiene stilte seg bak. Alle samfunnsgrupper kan ikke behandles likt, dette er elementer vi 
må motarbeide med alle midler. Vi må følge opp vedtaket fra i vår om samarbeid i Trond-
heimsregionen, vi kan hjelpe hverandre. Kommunene bør ta den politiske runden i kommu-
nestyrene på kunnskapssiden. Det er mye naivitet om dette, vi trenger å mobilisere hold-
ninger i lokalsamfunnene. Det skal ikke være akseptabelt å leie ut eller handle med disse 
personene, det vil få betydning for naboene dine.  

 - Even Ytterhus presenterte strategiplanen.  Vi bekjemper klubbene som selv har definert seg 
som 1%-klubber utenfor loven: Hells Angels, Outlaws, Bandidos og Coffein Cheaters. Mong-
ols, Grenium vurderer etablering, også Gladiators, som er utstøtte fra andre klubber. I rand-
sonen til lovlige klubber har HA etablert Norgesmodellen: Støttegrupper. Det er risiko for at 
Mongols eller Grenium kan overta en av disse klubbene.  

- Strategiplanen vektlegger å bekjempe nyetablering, kriminell virksomhet og rekruttering. Vi 
ønsker at kommunene slutter seg til: Et kraftsentrum i Midt-Norge som tydelig sier at dette 
ønsker vi ikke. For å bekjempe rekruttering må vi være ute i miljøene og bygge på etterret-
ningsinformasjon fra politiet. Det etableres samarbeid mellom kommunale instanser. Sam-
arbeid med næringslivet er viktig, miljøene ønsker å hvitvaske penger gjennom ordinært 
næringsliv. Kommunene må bruke alle formelle muligheter til å stoppe ulovlighet.  Leieavta-
ler må ha med klausul om avslutning av leieforholdet ved kriminalitet. Vi må samarbeide 
med NHO/restaurantbransjen slik at det ikke etableres stramrestauranter.  Bransjen har 
egeninteresse i å unngå dette. Det arbeides nå gjennom KS med en nasjonal strategiplan. 

Drøfting: - Einar Strøm: Bra at dette er på dagsorden. Hadde det ikke vært for engasjementet fra 
Trondheimsregionen er jeg redd for at Leksvik hadde reagert for sent. Det blir viktig å få 
dette opp i kommunestyrene slik at vi kan organisere kunnskapsbasert motstand i felles-
skap. 

Vedtak: Strategiplan for bekjempelse av enprosentklubber, vedtatt at Trondheim bystyre oversendes 
medlemskommunene for oppfølging og videre samarbeid. 

 

TR 39/11 Profilering/markedsføring/omdømme for Trondheimsregionen 

Orientering: - Knut Røe redegjorde. Omdømme og merkevare kan ikke kjøpes. Det kreves at alle står 
sammen og er gode ambassadører for Trondheimsregionen. Si at dette tror vi på! Legg par-
tipolitikk og ikkekonstruktive lokale kriger til side. Det er en fordel for hvert enkelt lokal-
samfunn at en er med i dette flotte samarbeidet, erkjenner alle det? Dere har mye å være 
stolt av, SNP og IKAP, nøkkelfaktorer er på plass. Skal en være mer synlig, vil en også bli om-
stridt. Vi registrerer en liten engstelse for å bli omstridt. Anbefaling for å bli mer kjent og 
øke makt: Kom litt lengre ut på kanten og ha mot til å være mer omstridt. Omdømmeun-
dersøkelsen er gjennomført. Det registreres at mange vet lite om Trondheimsregionen, og 
verst – egentlig ikke bryr seg. Vi må skille mellom Trondheimsregionen som politisk konst-
ruksjon og den geografiske regionen.  

- Den geografiske Trondheimsregionen har topp omdømme. Dette er en ressurs som det skal 
bygges vider på. Å bygge opp serviceportalen for næring på Trondheimsregionens hjemme-
side er eksempel på et viktig tiltak å gå videre på – å levere varene.  

- Den er mest effektivt å få kommunene og fylkeskommunene til å kommunisere ut hva 
Trondheimsregionen er – summen av historiefortelling. Vi får ikke bedre omdømme enn 
medlemmenes historier.  

- Det er lite sprik mellom visjonene i ledelsen, kulturen i medlemskommunene og omgivelse-
nes omdømme av Trondheimsregionen, men hovedutfordringen er at utgangspunktet i 
egen organisasjon bare er en middels til stekt. Medlemmenes historiefortellinger er dess-
verre middels entusiastisk, og det finnes også historiefortellere som ikke bare snakker pent 
om Trondheimsregionen. Trondheimsregionen har middels ambisjon mht omdømme og er 
lite kjent – også blant folkevalgte i egne rekker. En ekte utfordring – ta dere seg sammen! 

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117706912/Bystyret-til-kamp-mot-1-klubbene
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- Ikke lag brosjyrer før dere selv tror på prosjektet.  
- Det finnes også lyspunkter. Det er en positiv vurdering av de varme driverne: ideen med 

samarbeid etc, men dårligere for de harde driverne, leverer de varene? ”Ideen var god, 
men vi får nå se…”.  En løsning er å bli mer omstridt. Samtidig må vi bruke effektiviteten re-
gionen har vist ved gjennomføringen av SNP og IKAP – lær av den og fortell om disse suk-
sessene.  

Drøfting: - Gunnar Krogstad: Utfordringen for en vanlig kommunerepresentant er å se nytten for egen 
kommune. Noen kan frykte Trondheim, kanskje til og med også eget kommunesenter. Gun-
nar Lysholm: Det er ikke lett å selge inn ideen, vi har holdninger om at dette er bare for ord-
fører og rådmann. Jorid Jagtøyen: Folevalgte tenker egen kommune. Trussel at andre skal 
bestemme hos oss. Harald Rognes:På sterder som ikke har befolkningsutvikling må repre-
sentantene se nytte og raushet, ikke det motsatte. Ove Snurruås: Vi må ha med godfotteo-
rien, forskjelligheten er styrken – rausheten må gå begge veger. Vi må vise til konkrete re-
sultater og synliggjøre at det vi lykkes med har utgangspunkt i våre planer. Morten Wolden: 
Vi må snakke med samme entusiasme for Trondheimsregionen som for egen kommune. 
Kommunene må definere sin plass i Trondheimsregionen. Så må vi også ta en tydeligere rol-
le utad, det forutsetter at det indre fungere. Det oppleves fortsatt som skummelt å tråkke 
andre aktører på trærne.  Einar Strøm: Vi sitter kanskje i Midt-Norges viktigste politiske ut-
viklingsforum, vi har mange bak oss. Er vi nok begeistrer så går dette! Roy Jevard: Vi har 
ikke valg, vi må samarbeide, andre regioner er bedre enn oss. Før var vi mer opptatt av å ta 
fra hverandre, nå må vi kjempe mot andre regioner. Ulikheten mellom kommunene er vår 
styrke, det må erkjennes. Trondheim har kvaliteter som vi har glede av – og motsatt. Rita 
Ottervik: Selv om vi ser utfordringer nå, så har det vært en kraftig positiv utvikling på få år. 
Før sloss vi om egne saker, det er vi nå kvitt. Dette bygger nok mye på konsensustenkingen 
– vi skal ikke utfordre naboen for mye. Når vi nå er mer harmonisert, kan vi ta mer utford-
rende saker. NTP og E6 sør er et eksempel, hvor vi står mot omgivelsene. Vi er så sammen-
sveiset nå at vi kan gå videre.  Stig Klomsten: Har vi de riktige arenaene? Det er ordfører og 
rådmann som møter, kunne vi tatt noen saker i et stormøte med alle i kommunestyret. Fyl-
keskommunen har ett stormøte i året som er viktig arena. Berit Rian: Det handler om hvilke 
saker vi tar opp, det kan bli for mye orienteringer. Å få til entusiasme var lettere i utarbei-
dingen i næringsplanen. Ta opp både saker vi lykkes med og som vi ikke får til, det gir entu-
siasme. Terje Granmo: I starten med Samarbeidsutvalget var omdømmet at Trondheim 
stikker av med alt. Nå har vi enstemmige vedtak om samarbeid. Vi som ordførere og råd-
menn må ha Trondheimsregionen på agendaen. Kommunene melder ikke inn saker til 
Trondheimsregionen. Får vi til det kommer vi videre. Erling Lenvik: Det er faste rammer i 
kommunene, kommunesamarbeid er nytt og uvant. Vi må ha langsiktighet – vi kan ikke gjø-
re et vedtak i dag, og forvente at noe skjer i morgen. Midtre Gauldal er glad for at vi er i 
ringen rundt Trondheim. Kan vi få opp saker som gjør noe med tjenestetilbudet? Eksempel 
er IT-satsing, hvorfor gjør vi ikke dette sammen. Hauk Paulsen: Vi må være konkret i det 
som kommuniseres til kommunestyremedlemmene. Det er en viktig nøkkel. Trond M An-
dersen: Det bør være en miks mellom små konkrete saker og strategier. Strategisk debatt i 
kommunestyret om Trondheimsregionen som virkemiddel for å nå egne mål. Olaf Løberg: 
Det blir fort spørsmål om hva kan Trondheimsregionen gjøre for oss, mindre hva kan vi gjø-
re for Trondheimsregionen. Vi må få forståelse om at en attraktiv region gir mulighet for 
hvert enkelt sted. Hans Kringstad: Det vektlegges å være diplomatisk, vi burde være forbi 
dette punktet, men så modne er vi ikke ennå. Det er på mange måter mer diplomati enn in-
formasjon i det vi produserer. Det er en utfordring å få alle til å brenne for Trondheimsregi-
onen, nøkkelpersonene er ordførerne. Husk at 15.000 personer pendler i Trondheimsregio-
nen – det skjer i dag effektivt og billig. Slike suksesser må vi fortelle. Da blir det kanskje ikke 
så farlig å være på tå hev for ikke å krenke noen. Lars Arne Pedersen: Representanter tenker 
geografisk – få bedre fram at det vi gjør har betydning for naboen og motsatt. Vi har ett 
skjelett igjen i skapet: Trondheimsregionen starter med Trondheim. Vi trenger fortsatt hjelp 
fra politikere i Trondheim – ikke som uhyre, men som venn. Jon P Husby: Viktig at kommu-
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nestyrene blir kjent med regionsamarbeidet. Dette vil bli forstått hvis vi klarer til å presen-
tere samarbeidet på en bra måte.  

Foreløpige forslag fra Røe: 
- Ambisjonsnivået må heves og det må økes eierskap blant folkevalgte. Trondheimsregionen 

skal være et strategisk verktøy for lokale mål. 
- Anbefaler god porsjon regional orientering i folkevalgtopplæringen.  
- Regionrådet må mobiliseres som ambassadører – det slipper dere ikke unna.  
- To profileringsprosjekt: Å profilere et effektivt samarbeidsprosjekt og å profilere Trond-

heimsregionen som beste storbyregion. Det første er internt: Få fram suksesser og fortell 
historiene 

- Gå inn på områder som er mer kontroversiell. 
- Felles erkjennelse av at vi har storbyen og FoU – så kan vi i tillegg gjerne si at ulike steder er 

det beste stedet å bo.  
- Etablere ambassadører – vi må være bevisst på hva vi sier. Skriv flere kronikker. 
- Så kommuniser vi ut den unike identiteten. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

TR 40/11 Trondheimsregionens samferdselspolitiske fundament 

 – nærmere presentasjon av prosjektene og utviklingstrekk i kollektivtrafikken 

Fra møtet:  - Jon Hoem orienterte. Hensikten med gjennomgangen er at dere skal være ambassadører 
for det vedtatte samferdselspolitiske fundamentet. Bruk det i egne saker og hold dette fram 
når samferdselsspørsmål kommer opp. Og sett gjerne Trondheimsregionens stempel på 
det, det er slik vi blir mer kjent og hensyntatt. Vi lager en trykksak ut fra presentasjonen 
som kan brukes. De 12 ulike prosjektene ble gjennomgått, jfr. presentasjonen. 

- En av de virkelig gode historiene er utviklingen i kollektivtrafikken i Trondheimsregionen et-
ter at økt tilbud bedre fremkommelighet og takstendringer er gjennomført. På ett år er an-
tall reisende med regional kollektivtransport økt med 27%. Detaljerte tall ble gjennomgått 
for Børsa, Orkdal, Melhus, gjennomgående 40-50% lavere pris og økt antall reisende rundt 
40% se presentasjon. Prisene blir enda lavere dersom en trekker fra skattefradrag for ar-
beidsreiser over 20 km. Med halvårskort og 230 reisedager blir faktisk pris for reiser Støren-
Trondheim tur retur bare 15 kr. dette er utrolig billig! Slike gladhistorier må vi ta med. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 TR 41/11 E6 gjennom Melhus kommune/”Trondheimsvegen” til Oppland grense 

Orientering: - Ivar Berg orienterte om valgt veglinje. Inndeling i tre delstrekninger, skiller på Røskraft og 
Ler. I tillegg bondelagets alternativ lengre mot øst. Det er gjennomført en konsekvensut-
redning. For Haga Bru-Røskaft anbefaler SVV primært å følge eksisterende veg, ev med tun-
nel forbi Hovin: Røskaft-Ler kan bygges både på øst- og vestsiden av Gaula, vestsiden anbe-
fales, med best nettonytte. Før Ler krysser begge alternativ over til vestsiden. Fra Ler anbe-
fales å fortsette fram mot Kvål på vestsiden, så krysse over og følge Gaula øst for bebyggel-
sen på Kvål fram til Skjæringsstad. Toplankryss er foreslått til tettstedene. Bondelagets tra-
se har ikke slike kryss, det gir mye trafikk på gamle E6. Alternativet gir mer ulykker, lengre 
reisetid, mindre kollektivtrafikk. Det blir mer stigninger og bygging i en etappe. Linja er 1,8 
mrd dyrere og sparer 640 daa dyrka mark. Dette gir dårlig nytte – alternativene med lange 
tunneler langs dalen kommer bedre ut i nytte. SVVs anbefaling har positiv egennytte, det er 
det ikke mange vegprosjekt i Norge som har.  Hele strekningen er kostnadsregnet til 2,7 
mrd. Fastsettes veglinje før 2012 kan byggestart være 2018. Forutsatt at det er inne i NVP. 

- Jorid Jagtøyen: Melhus kommune sikter mot kommunestyrevedtak i juni 2012. Det forutset-
ter en god strategi i forhold til å unngå innsigelser. Vi har hatt fire engasjerte folkemøter. 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2011/TR_2011/111212_Samferdsesfundament.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2011/TR_2011/111212_Busstall.pdf
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Folk har et sterkt jordvernperspektiv. Tettstedene ønsker å være knyttet på vegen. Fokus 
også på trafikksikkerhet, vi har to dødsulykker i året. Planutvalget (formannskapet) har 
jevnlige arbeidsmøter framover. Vi må spille på lag med innsigelsesmyndighetene. Vi har 
samrådsmøter, innsigelsesmyndighetene spriker og vi blir megleren.  Vi må gi og ta, og 
samordne nasjonale, regionale og lokale mål. Kommuneplanen vektlegger jordvern, kultur-
landskap, friluftsliv, ivaretakelse av Gaula og utvikling av sentrumsomtrådene, det er noen 
utfordringer.  Det er usikkert om vi velger å legge ut en eller to linjer. Det er flott at vi ser 
hele strekningen for E6 under ett og at hele regionen står bak. Vi har også vært med 
”Trondheimsvegen” til Stortinget.  

- Ola Røtvei: Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal sammen med STFK og SVV deltar i 
”Trondheimsvegen”, Trondheim er observatør. Har komitemerknad i samferdselskomiteen 
som er positiv. Hovedfokus er trafikksikkerhet.   Kostnader er usikkert, anslag 13 mrd. Dette 
forutsetter både statlige midler og bompenger. Melhus og strekningen Løklia-Ulsberg sam-
men med Innset bør inn i NTP2014-23. Vi må holde fast på veg sør for Trondheim og bane i 
nord. Realisering krever planavklaring, vi må ha fokus på planprosessene. Kommunene 
fremmer nå ny sak om organisering av bompengeopplegget. Vi er godt fornøyd med Trond-
heimsregionens støtte i saken. 

Drøfting: - Gunnar Krogstad: Trondheimsregionen kan være en verdifull samarbeidspartner. Det er 
ikke mulig å bygge en firefelts veg gjennom Melhus uten å ta dyrka mark. Kanskje IKAP kan 
sette opp et regionalt totalregnskap for jordvern. Massen fra tuneller kan også brukes til å 
etablere nytt landbruksland. Klarer Trondheimsregionen å stå sammen om hele vegstrek-
ningen til Oppland grense, ser vi at samarbeid nytter. Yngve Brox: Trondheim kommune er 
tydelig på at vi støtter utbygging av E6 helt til Oppland grense. Å løse vegtransport sørover 
er vi alle avhengig av. Brit Skjelbred: Presentasjonen ga oversikt over kostnader, men ikke 
forbruk av dyrka mark. Noen linjer tar svært mye. Å erstatte så gode kornarealer med annet 
areal blir ikke fullverdig. Fylkesmannen har meldt inn at metodikken gir for lav pris på dyrka 
mark. Maten vi mister har en pris som er høyere enn det som kommer fram.   

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

TR 42/11 Høyhastighetsprosjektet – orientering 

Orientering: - Erling Lenvik orienterte: Vi er enig om at Trondheim-Oslo skal bygges først. Så langt er det 
ikke bestemt traseer eller stoppmønster, utredningen skal vise muligheter. Konsulentrap-
porter er nå lagt fram og overrekkes til statsråden 25. januar. Vi skal lage en hvitebok med 
argumentsamling fra Trondheimsregionen før dette. Det kommer også en Intercityutred-
ning i februar. Så legges utredningen på høring våren 2012, det siktes mot et stortingsfrem-
legg våren 2013. Vi merker oss at samferdselskomiteen peker på at en ønsker flerbruksba-
ner med høyhastighet, regiontog og gods. Ulike trasevalg ble vist, se presentasjon. Det kan 
oppleves som om det til nå har vært sprik i Trøndelag om høyhastighet. Nå er det viktig å 
signalisere politisk at dette står vi sammen om, Trondheimsregionen tar et ansvar for dette. 
Kommer intgercityutbyggingen til Hamar, er vi på god veg mot Trondheim med høyhastig-
het. Vi er allerede til Gardermoen. Avsluttende anbefalinger: Ikke avvis høyhastighet, vi skal 
ikke binde oss til hastighet eller stoppmønster, vi må samarbeide med andre fylkekommu-
ner og vi må tenke trinnvis. 

Drøfting: - Jens Maseng: Med flerbrukskonsept får en større samfunnsmessig gevinst. Det er tydelig at 
Sør-vestlandet er hissig og på dette og har kommet langt. Jon Hoem: Intercity på Østlandet 
vil komme først. Vi må være tydelig på at dette representerer et formidabel satsing på ho-
vedstadsområdet. Da må vi kreve at  intercitynettet utvides med høyhastighet til de øvrige 
storbyregionene, og da med Trondheim først. dette er nødvendig for god nasjonal utvikling. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
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TR 43/11 Realisering av fv 704 Sandmoen-Tulluan i fylkesvegplan 2014-19. 

Orientering:- Jarle Martin Gundersen orienterte. Vi har store regionale konfliktfrie næringsarealer på Tul-
luan som svekkes av dårlig veg med krappe svinger, dårlig bredde, mange avkjørsler og 
manglende gang-sykkelveg. Trafikken i dag ca 6000 biler per døgn, mye tungtransport. Vi 
har hatt god støtte av Trondheimsregionen, fv 704 er med i samferdselsfundamentet. Opp-
rinnelig kostnader er 130-330 mill kr. Prosjektet er inne i fylkesvegplanen med 275 mill kr 
og 75% bomfinansiering. Det er planlagt to hovedalternativ. Nå er prisen 650-750 mill, ho-
vedårsak er 5,5 km veg fram til Tulluan og økt standard.  SVV har gitt noen signaler om fi-
nansieringsløsninger: Økt fylkesandel, økt bomandel, miljøpakken, etapper etc.  Fylkes-
kommunen ber styringsgruppa vurdere reduksjoner og avventer planløsning og finansie-
ring. Vi har forståelse for at fylket ser på kostnadsreduksjon, men ønsker at prosjektet må 
frigjøres fra tidligere ramme med overslag på 275 mill kr. Evner Trondheimsregionen nå å 
legge kraft i at planen blir gjennomført. 

Drøfting: - Yngve Brox: Vi er opptatt av vegen fordi dette er næringsareal som vi ønsker realisert. Vi ser 
store utfordringer i å innlemme prosjektet i miljøpakken. Vi må ha en rask dialog direkte 
mellom Trondheim og Klæbu om dette. Jon P Husby: Dette handler om 6-700 mill kr. Det 
ligger en tunnel til Byåsen i miljøpakken, her er det mulig å diskutere omprioriteringer i fase 
2. Harald Rognes: Hva er totalrammene for fylkeskommunen? Odd Inge Mjøen: Vi bruker 
300 mill til vedlikehold og 300 mill til investeringer per år. I tillegg kommer tilskudd til kol-
lektivtrafikk på 650 mill. Vi har et etterslep på fylkesvegene som er betydelig. Erling Lenvik: 
Dette er betydelige pengestrømmer, omprioriteringer må kunne tas opp. Ove Snurruås: Sa-
ken er en prøve på Trondheimsregionens vilje ut fra IKAP – å vedta dette gir troverdighet 
for samarbeidet. Jarle Martin Gundersen: Dette er et viktig bidrag i vårt videre arbeid. 

Vedtak: Trondheimsregionen vil framheve at IKAP peker ut Tulluan som et av de viktigste regionale 
næringsarealene, et område som i liten grad berører dyrka mark. Utnytting av Tulluan krever 
bedre vegadkomst enn dagens fv 704. Ut fra dette, og i henhold til vedtatt samferdselspoli-
tisk fundament, ber Trondheimsregionen om at finansiering av tilfredsstillende forbedring av 
fv 704 ivaretas i fylkesplanperioden 2014-19.  

 

TR 44/11 Handlingsplan næringsplanen 

Orientering: - Prosjektleder Børge Beisvåg orienterer. Disse samferdselssakene er viktig i forhold til 
næringsplanen. Næringsalliansen framhever at dette er viktig.  

- Mange tiltak i næringsplanen fra 2011 blir videreført til 2012. Vi ber nå om innspill fra 
kommunene. Neste møte i næringsrådet er 25. januar.   

- Studenter ut i bedrift bør vi også få media på. Vi må jobbe videre med NTNU – det krever 
bedrifter som må ha mer langsiktige samarbeid. Vi vil starte med bedriftsmiljøer.  

- Ikke glem ca 10000 studenter på Dragvoll. Trondheimsregionen kan se på piloter for FoU i 
offentlig sektor, men vi håper også at kommunene spiller inn ang dette.   

- Vi jobber med tilsetting av internasjonal koordinator.  
- Det blir arrangert møter med kommuneledelsen om oppstart av Ungt entreprenørskap. 
- Take off med kompetanseheving i tiltaksapparatet har vært vellykket for de tre som har del-

tatt. Vi inviterer oss ut i møter for å rekruttere til neste runde, vi kan ha med ti deltakere. 
- Triple helix i kommunene følger vi opp, ikke alle fungerer godt, vi jobber med en modell for 

å frigjøre operative ressurser. Midtre Gauldal , Melhus og Klæbu er gode eksempler.  
- Trøndelagsdagen 2012 blir avholdt på Britania, invitasjoner kommer over nyttår. 
- Forprosjektet om samhandlingsmodell Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal går mot slutten. 
- Global trainee er også en muligheter for rekruttering til kommunene. Disse personene er 

kvalitetskontrollert allerede 
- Finansiering av inkubator for kulturnæringer er på plass. Skal være tilgjengelig også utenfor 

Trondheim.   
- Ny impello-analyse kommer nå. Den blir også lagt som nyhet på hjemmesiden. 
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- Ønsker dere å følge opp næringsplanen lokalt, så deltar jeg gjerne i prosesser i kommunene 
i forhold til dette, ta kontakt. 

 

TR 45/11 Orienteringer 

- Stillingsannonse for flere stillinger i Trondheimsregionen kommer. 
- Presentasjonsbrosjyre for Trondheimsregionen: Regner med at den blir utlevert til alle i 

kommunestyret og fordeles til administrasjonen. Ellers for generell informasjon til eksterne. 
- Beredskap i kommunene som følge av klimaendringene: Opprettet kontakt mot bered-

skapsrådgiver i Trondheim kommune med sikte på å etablere et regionalt samarbeid/nett-
verk i henhold til ny lov/forskrift. Fylkesmannens beredskapsavdeling forutsettes involvert. 
Saken vil bli fulgt opp via rådmannsforum.  

- Ordførermøte 19. januar 2012: AU har tatt opp at det etter valget er ønskelig å gjennomfø-
re et ordførermøte for at alle ordførere skal bli bedre kjent. Et viktig tema er å drøfte 
Trondheimsregionens arbeid og prioriteringer framover.  

- Merk neste møte 17. februar 2012. 
 

TR 46/11 Eventuelt 

 Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder 
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1 Trondheimsregionen, plattformen og merkevarene 

Trondheimsregionen betyr to ting: 
1. Det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen  
2. Regionen som omfattes av dette samarbeidet 

 
I tillegg brukes Trondheimsregionen mer upresist om Trondheim med 
nærliggende kommuner. 
 
Det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen er en av mange aktører 
som søker å påvirke utviklingen i regionen. I dette påvirkningsarbeidet er 
kommunikasjon en viktig støtteaktivitet.  
 
Kommunikasjonsplattformen viser hvordan det interkommunale samarbeidet 
(TR) skal bruke kommunikasjon som støtteaktivitet for å nå sine mål.  
 
Plattformen gir føringer for kommunikasjonen 

 Internt  i TR  

 mellom TR og andre aktører i regionen 

 mellom TR og samfunnet utenfor regionen 
 
Det er en ambisjon at denne plattformen også skal virke inn på 
kommunikasjonen til andre aktører i regionen, særlig næringslivet og FoU, slik 
at de bidrar i samme retning som TR. 
 
Arbeidet med å bygge plattformen har vist at god kommunikasjon internt i TR er 
en forutsetning for å lykkes med kommunikasjonen utover. En betydelig del av 
plattformen er derfor rettet inn mot å styrke oppslutningen om TR blant 
medlemmene. Denne interne merkevarebyggingen må i stor grad, og særlig til å 
begynne med, handle om fordelene ved TR, mens den eksterne 
kommunikasjonen først og fremst må dreie seg om regionens unike fortrinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med TR menes det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen  
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Prioriteringen av ulike typer budskap til henholdsvis interne og eksterne 
målgrupper de to neste årene kan illustreres slik: 
   

2012 Budskap 

Om samarbeidet Om regionen 

 

Målgrupper 
Interne    

Eksterne   

 
 

2013 Budskap 

Om samarbeidet Om regionen 

 

Målgrupper 
Interne    

Eksterne   

 
Kommunikasjonsplattformen gir retning og hovedinnhold til alle 
kommunikasjonstiltak i TR slik at kommunikasjonen samlet sett blir målrettet, 
helhetlig og kostnadseffektiv.  
 
Plattformen er forankret i TRs utviklingsplan for 2012 – 2015 og et eget 
kartleggings- og analysearbeid som Røe Kommunikasjon gjennomførte på 
oppdrag av TR i siste kvartal 2011. 
 
Plattformen er Røe Kommunikasjons beste forslag, og ingen andre hefter for 
RKs vurderinger og anbefalinger.  
 
 
Merkevarene 
At Trondheimsregionen brukes som navn på flere, ulike størrelser, byr på noen 
ulemper for TR. Det kan gjøre budskapene uklare og føre til intern forvirring om 
målet med kommunikasjonstiltakene. Et eksempel: Når det – med rette – sies at 
Trondheimsregionen har et godt omdømme, så stemmer det for regionen. Men 
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det stemmer ikke for det interkommunale samarbeidet med samme navn, 
benevnt TR i denne  kommunikasjonsplattformen. TR har et middels omdømme.  
 
Men fordelene TR får av å dele navnet med andre, er større enn ulempene: 
 
Trondheim er trolig den av de norske storbyene som står sterkest som 
merkevare innenlands. Det er en fordel for TR å «låne» noe av denne styrken 
ved å ha Trondheim i navnet. Navnelånet gir samtidig TR et ansvar for å bygge 
merkevaren Trondheim  i samarbeid med andre Trondheims-aktører, som 
Trondheim kommune, SiT og NiT. For ¨nevne noen av de viktigste. 
 
Trondheimsregionen , Trondheim Region, oppfattes av de fleste eksterne 
målgrupper langt på vei som en del av merkevaren Trondheim. At den norske 
orddelings-praksisen stadig nærmer seg den engelske, vil trolig forsterke denne 
oppfatningen. TR har uansett et ansvar for å bygge merkevaren Trondheim / 
Trondheim  Region, og det må skje i nært samarbeid med andre aktører. 
 
Det interkommunale samarbeidet TR har ikke noe potensial som selvstendig 
merkevare, bortsett fra blant medlemmene og i deler av kommune- Norge. I 
2012 er det mye å vinne på å bygge TR som merkevare blant medlemmene for 
å sikre nødvendig intern oppslutning om samarbeidet.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med TR menes det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen  
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2 Kommunikasjonspolitikk 

TR skal kommunisere 
 
Systematisk 
Forankret i plattformen, planlagt og målsatt  
 
Helhetlig 
Budskapene skal være til å kjenne igjen, uansett hvem i TR som er avsender 
 
Representativt 
Alle i TR skal oppleve at budskapene er deres egne  
 
Aktivt 
I forkant og ofte 
 
Tydelig 
 Enkelt og engasjert  
 
Åpent 
Ærlig, modig og tilgjengelig, også om vanskelige saker 
 
 
 
 
 
 
 
Med TR menes det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen  
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3 Mål 

Overordnet mål 

Kommunikasjonen skal styrke regionens utvikling i en nasjonal og internasjonal 
konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen 
forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og tjenester til befolkningen. 
  
Kommunikasjonsmål 

1. TR skal bli bedre kjent og mer akseptert blant medlemmene som et sterkt 
samarbeid om å styrke rammebetingelsene for positiv utvikling i hele 
regionen. 
 

2. TR og regionen skal fremstå som ledende på strategisk næringsutvikling 
ut fra regionens store fortrinn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med TR menes det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen  
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4 Utfordringer  

 
1. TR har et middels ambisjonsnivå mht omdømme 
 
2. TR har et middels omdømme, blant annet fordi den er lite kjent, også blant 

folkevalgte i TR 
 

3. TR kan bli usynlig av å fortsette å trå svært forsiktig i kontroversielle saker 
 

4. Folkevalgte i TR har svakt eierskap til TR som viktig strategisk verktøy for 
positiv utvikling i egen kommune 
 

5. Regionrådet og folkevalgte i TR har en positiv vurdering av TRs visjon, men 
bare middels vurdering av TRs evne til å få på plass gode løsninger. Det kan 
etablere et inntrykk av TR som ”velment, men lite effektivt 
samarbeidsprosjekt”  
 

6.  TRs unike identitet, framtidsbilder, suksesser (nærings- og arealplanene), 
agenda og konkrete nytte kommuniseres for svakt, for utydelig og for sjelden 
 

7. Andre regioner som har kommet lenger i utvikling av forpliktende samarbeid, 
fremstår som mer ambisiøse, tydeligere og mer effektive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med TR menes det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen  
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5 Veivalg 

 
1. AU og ordførerne må heve ambisjonsnivået når det gjelder TRs omdømme 

 
2. TR må bygges som merkevare Internt, som et effektivt verktøy for å nå 

lokale mål 
 

3. TR må våge å gå inn i flere kontroversielle saker og ta sjansen på å bli 
omstridt 
 

4. TR må framstå som mer levende og lyttende og invitere og stimulere aktivt til 
at medlemskommunene fremmer saker for TR   
 

5. Det må etableres aktive TR-ambassadører i Regionrådet og blant partnere i 
næringsliv og FoU som framsnakker TR og regionen i kronikker, blogger og 
møter 

 
6. TR må kommunisere tydeligere og oftere visjoner, mål, suksesser og konkret 

nytte 
 

7. TR og hver enkelt kommune i TR må profilere seg på Trondheim som 
attraktiv storby og FoU med teknologispiss 
   

8. TR må i samarbeid med andre aktører profilere regionen som Norges beste 
storbyregion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med TR menes det interkommunale samarbeidet Trondheimsregionen  
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6 Handlingsplan  

Veivalg 1 

AU og ordførerne må heve ambisjonsnivået når det gjelder TRs 
omdømme 
 

1. Sette TRs omdømme på agendaen 
 

2. Måle omdømmet hvert år 

 

Veivalg 2 

TR må bygges som merkevare internt i medlemskommunene, 
som et effektivt verktøy for å nå lokale mål 
 

1. Aktiv formidling av kunnskap om TR blant folkevalgte og ledere i 
kommunene, blant annet i folkevalgstopplæringen   
 

2. Tydeliggjøre for folkevalgte og kommunale ledere TRs rolle som deltaker 
i det nasjonale mesterskapet om hvilken storbyregion som er best på 
næringsutvikling 
   

3. Løpende synliggjøring av direkte nytte av TR 
 

4. Ordførerne, medlemmene av Regionrådet og TR-ambassadørene må 

 rapportere aktivt fra møtene i TR og invitere til dialog om saker både 
før og etter møtene 

 omtale medlemskapet i TR som ressurs for kommunen i mange saker 
og sammenhenger 
 

5. Utnytte aktivt den merkevarebyggende effekten av de øvrige veivalgene 
med tilhørende handlinger   
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Veivalg 3 

TR må våge å gå inn i flere kontroversielle saker og ta sjansen 
på å bli omstridt 
 

1. Identifisere og vurdere saker som både er svært viktige for TRs 
måloppnåelse, og som samtidig er omstridt medlemskommunene imellom 
eller intern i en eller flere kommuner 
 

 Identifiser og ta opp minst en slik sak i året i Regionrådet, en sak som 
TR kan bringe nærmere en løsning uten at TR oppleves som å gå ut 
over sitt mandat. 
 

2. Identifisere, vurdere og ta opp saker som er viktige for TRs måloppnåelse 
der kontroversen går mellom et samlet TR og aktører i omgivelsene; MC-
saken i Leksvik er et godt eksempel på en slik sak 
  

3. Være tydeligere på at vedtatte planer i TR er forpliktende avtaler 
 
  

 

Veivalg 4 

TR må framstå som mer levende og lyttende og invitere og 
stimulere aktivt til at medlemskommunene fremmer saker for TR   
 

1. Kommunestyrene må involveres aktivt i å utvikle saker for TR; flere saker 
må komme fra kommunene, - og ikke bare fra Næringsrådet -  til AU og 
Regionrådet 
 

2. Regionrådet må utvikles til en arena med mer dialog og kommunikasjon 
ved siden av informasjonsformidlingen som dominerer møtene nå. 
 

3. Vurdere å etablere ordførersamlinger som en fast TR-arena, som et 
politisk verksted, ”TRs tenketank” 
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Veivalg 5 

Det må etableres aktive TR-ambassadører i Regionrådet og 
blant partnere i næringsliv og FoU som framsnakker TR og 
regionen i kronikker og blogger og på møter 
 

1. Identifisere og mobilisere ambassadører fra TR og blant partnere som 
kan framsnakke TR og regionen muntlig og skriftlig. 
 

2. Lage kronikk-, blogg og møteplan for ambassadørene som beskriver 

 mål (målgruppe og ønsket effekt) 

 tema/sak 

 avis/kanal/møteplassarena 

 dato for publisering 
3. ambassadør (forfatter, skribent, taler) 

 
Det må publiseres minst én kronikk per måned som omtaler TR og 
regionen positivt.  
 
Ambassadørene må i tillegg bruke egne interne kanaler (nyhetsbrev, 
møter, nettsider) til framsnakking av TR og regionen. 
 

4. Ambassadørene må også kommunisere aktivt med interne målgrupper i 
medlemskommunene for å spre kunnskap og øke oppslutningen om TR 
 

5. TRs nyhetsbrev må informere kontinuerlig om ambassadørenes 
kommunikasjon i kronikker, blogger og møter.   

 

Veivalg 6 

TR må kommunisere tydeligere og oftere visjoner, mål, 
suksesser, agenda og konkrete nytte 
 

1. TR må ha et slagord som kan virke som en tydelig og samlende overskrift 
som setter de mange ulike aktivitetene inn i en attraktiv sammenheng, og 
som svarer på spørsmålet: ”Hva er det egentlig vi driver med?” 
 
Røe Kommunikasjon anbefaler: 
 ”Best på næringsutvikling” 
 
”Best på næringsutvikling” er  
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 enkelt 

 ambisiøst, men realistisk  

 treffer målet med TR 

 tydelig om TRs rolle: ”vi samarbeider om næringsutvikling, ikke om 
tjenesteproduksjon” 

 en påminnelse om det ”Norgesmesterskapet” TR deltar i på vegne av 
hele Trøndelag og deler av nabofylkene: Kappestriden mellom de fire 
storbyregionene om å øke sin andel av landets verdiskaping og bli best 
på å utvikle eksisterende næringsliv og å starte nye bedrifter. 
 

2. Identifisere konkrete historier om enkeltmennesker, grendelag og 
bedrifter som illustrerer og dokumenterer TRs betydning 
 

3. Ta i bruk film i historiefortellingen om TR: filmene publiseres på TRs og 
medlemskommunenes hjemmesider og brukes av TRs talspersoner i 
møter og konferanser  
 

4. Gjenta historien om sine suksesser, som næringsplanen og arealplanen 
 

5. Utvikle et system for åpen, offentlig  pinlig nøyaktig rapportering av TRs 
og regionens måloppnåelse på definerte indikatorer, der nedturene 
kommuniseres like usminket  som oppturene 
 

6. Lage en medieplan for innsalg av saker til ulike redaksjoner som 
beskriver 
 

 mål (målgruppe og ønsket effekt) 

 sak og tema: Hvilket prioritert tema saken skal fremme  

 redaksjon og journalist/redaktør 

 ønsket dato for publisering 
 
 

6. Bruke de åpne regionrådsmøtene som arena for mediekontakt: møtene 
må inngå i medieplanen 
 

7. Tilby redaktørene av medlemskommunenes hjemmesider råd om og 
bistand til å utvikle omtalen av TR 
 

8. Oppgradere TRs egne hjemmesider basert på denne 
kommunikasjonsplattformen 
 

9. Visualisere samarbeidet med enkle foto: Gruppebilde av ordførerne, der 
de framstår som et offensivt og blidspent lag, gjerne i fotballdrakter om 
sommeren og ishockey-drakter om vinteren. 
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10. Tydeliggjøre ambisjonen om å gjøre regionen til det beste stedet å 
etablere nye bedrifter i, blant annet gjennom å styrke relasjonen mellom 
TR og finansieringsmiljøene 

 

Veivalg 7 

TR og hver enkelt kommune i TR må profilere seg på 
Trondheim som attraktiv storby og FoU med teknologispiss 
  

1. Sikre at TR og medlemskommune alltid har med de to 
budskapselementene  
 

 ”Den attraktive storbyen Trondheim” 

 ”Ledende FoU, særlig innen teknologi” 
 
når de omtaler TR. 
  

2. Utvikle budskapsbank for hver enkelt medlemskommune som forteller om 
 

 Kommunens unike kvaliteter 
 
og at disse kvalitetene blir enda mer verdifulle ved at de fins i Norges 
beste storbyregion med 
 

 ”Den attraktive storbyen Trondheim” 
og 

 ”Ledende FoU, særlig innen teknologi” 
 
 

3. Utvikle film- og artikkelbibliotek der fortellingene er laget etter 
budskapsmalen 
 

 Kommunens unike kvaliteter 
 
som blir enda mer verdifulle ved at de fins i Norges beste 
storbyregion med 
 

 ”Den attraktive storbyen Trondheim” 
og 

”Ledende FoU, særlig innen teknologi” 
 
Biblioteket innholder  

 korte filmer som beskriver enkeltmennesker som  
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o bor i kommunen og jobber i en annen kommune i TR 
eller 

o jobber i kommunen og bor i en annen kommune i TR 
eller 

o har etablert en bedrift i kommunen basert på ressurser i TR 
(arbeidskraft/FoU/nærhet til storbyen Trondheim) 

 
Filmfortellingene produseres også som artikler i ulike papir- og 
nettversjoner. 
 
 

Veivalg 8 

TR må i samarbeid med andre aktører profilere regionen som 
Norges beste storbyregion  
 

1. Utvikle felles kampanje: TV-reklame, film, aviser/bilag, nett, sosiale 
medier, bruke etablerte arenaer som kongresser, seminar etc 
   

2. Utvikle intensjonsavtale om prosjektbasert samarbeid om blant annet 
beredskap for mediekontakt når nyhetsbildet gir mulighetsrom for utspill 
 

3. Utvikle felles budskapsbank: hovedbudskap, argumenter, eksempler  
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7 Effektmåling og evaluering 

1 TR skal sette målbare mål for kommunikasjonstiltakene og måle effekten av 
dem. 
 

2 AU skal evaluere og eventuelt revidere kommunikasjonsplattformen og 
handlingsplanen hvert halvår basert på rapportert måloppnåelse. Første 
evaluering: juni 2012. 
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