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INNKALLING, MØTE TRONDHEIMSREGIONEN – 21.09.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1743-7 Dato 13. september 2012  
 

Sted: Trondheim kommune, rådhuset, storsalen, 2. etg. 

Tidsrom: NB: Halvdagsmøte som starter med lunsj kl 1130-1215. Møte kl 1215-1500.  

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann 
Observatører 
Deltakere i transportsaker 

Kopi: Varamedlemmer 
 

 

 

  Leder i Trondheimsregionen Erling Lenvik ønsker velkommen  

 

TR 31/12 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 15.06.2012. 

Vedlegg 1: Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.06.2012 

Forslag til vedtak:  

Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.06.2012 godkjennes. 

 

TR 32/12 Utviklingsplan for Trondheimsregionen 2013-16.  

Sak: Utviklingsplan for Trondheimsregionen skal i henhold til årshjul behandles i første møte i siste 

halvår. Vedlagte forslag legges fram fra AU og er utarbeidet i samarbeid med egen arbeidsgrup-

pe, etter gjennomgang i rådmannsforum, sak RF 34/12. Signaler fra behandlingen av årsmel-

dingen i Trondheimsregionen er fulgt opp ved at det nå i større grad er sett på igangsatte/pågå-

ende oppgaver og trukket linjer framover ut fra det. Årsmeldingen legger opp til i hovedsak stø 

kurs i forhold til arbeidsoppgavene Trondheimsregionen skal prioritere. 2013 vil bli et år med 

økt aktivitet innenfor både næringsutvikling, IKAP/utviklingsoppgaver og omdømme/markeds-

føringsoppgaver. Det er lagt opp til uendret økonomisk tilskudd fra kommunene til Trondheims-

regionens virksomhet. 

 NB: Vedlagt utkast har midlertidig layout – vil bli bearbeidet etter vedtak. Ideen er å ha med 

bilder fra alle kommunene. Forslag til bilder er foreløpig lagt inn. 

Vedlegg 2: Utkast utviklingsplan datert 13.09.2012 

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Utkast til utviklingsplan 2013-16 datert 13.09.2012 vedtas.  

Det forutsettes at medlemskommunene innarbeider tilskudd til Trondheimsregionen i sine øko-

nomiplaner for perioden.  

TR 33/12 Resultater i næringsplanen  

Sak: Det er mye som konkretiser seg i næringsplanen nå. I denne saken ønsker vi å fremheve noen 

eksempler:  

 Ungt entreprenørskap er godt i gang med kurs og aktiviteter, se vedlegg 3. Elever ved  

Rosenborg ungdomsskole som vant lokal lokal gründercamp og fikk deltakelse i gründer-

camp på oljemessa i Stavanger som premie forteller om sine opplevelser og arbeid/forslag.  

 Kompetanseutviklingskurs for førstelinjetjenesten: Tilbakemelding fra næringsmedar-

beider som har deltatt på kompetanseutviklingskurs i regi av Senter for Entreprenørskap ved 

NTNU: Torbjørn Dahle i Rissa utvikling orienterer.  
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 Gjøre Trondheimsregionen mer kjent for studentene: Vi deltar sammen med NiT, NHO 

om utgivelse av temanummer i Natt og Dag, dette er ei gratisavis som studentene leser. 

Trøndelagsdagen i januar 2013 hvor kommunene/næringslivet møter studentene er under 

planlegging. Orientering ved Kenneth Stoltz i næringsforeningen for Trondheimsregionen.  

 Operativ ressurs for næringslivet på plass i Melhus: Medarbeider er nå tilsatt i Nærings-

foreningen for Trondheimsregionen. Berit Rian orienterer nærmere om opplegget. Ca 5 min 

Vedlegg 3:  Rapport fra Ungt entreprenørskap Trøndelag  

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

TR 34/12 Arealdelen i Trondheim 

Sak: Arealdelen for Trondheim er drøftet som sak i rådmannsforum og nabokommuner har gitt utta-

lelser til planen. Ordfører Rita Ottervik gir en orientering om utgangspunktet for høringsutkastet 

og videre prosess. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

TR 35/12 E6 Trondheim-Stjørdal og E6 Tonstad-Jaktøyen  

Sak: Begge prosjekt er i godt gjenge med anleggsarbeid. Ingvar Tøndel gir en orientering om pro-

sjektene og framdrift. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

TR 36/12 ELBANEN – elektrifisering av Trønderbanen/Meråkerbanen 

Sak: Selskapsdannelsen er gjennomført med følgende formål: 

- å sørge for å gjennomføre nødvendig planlegging for elektrifisering av Trønderbanen og Me-

råkerbanen på strekningene Steinkjer-Trondheim-Storlien 

- å drive aktiv lobbying fram mot en beslutning om finansiering og bygging og ferdigstillelse 

av anlegget innen 7.6.2015.  

 Det kom signaler fra sentralt hold om prioritering av prosjektet ved statsministerens og samferd-

selsministerens besøk 11. september. Tore Kiste gir en orientering. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

TR 37/12 Andre orienteringer  

 Ordførerne i Trondheimsregionen inviteres til møte med Samferdselsdepartementet angå-

ende NTP 

- Møtet planlegges i Trondheim med statssekretær fra departementet. Tidspunkt kunngjøres 

når det er fastsatt. 

 Samling infomedarbeidere: 

 - Ble gjennomført 20. august. Ga nyttige innspill, både for Trondheimsregionen og for kom-

munene. Tilbakemeldingene er positiv og det ligger an til flere samlinger.  

Prosjektleder IKAP:  

- Esther Balvers startet for Trondheimsregionen 01. september.  

Interkommunal prosjektkoordinator:  

- Tor Ivar Eikås er tilsatt i 50% stilling, avklaringer med Forskningsrådet pågår. 

Samarbeid om samfunnssikkerhet/beredskap: 

-  Det vil bli innkalt til felles samling i oktober/november. 
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Fylkesmannen ønsker å besøke alle regionrådene:  

- Jørn Krog er invitert til møtet 07.12.2012.  

Kampflybasen: 

- Tar sikte på å ta opp saken i Trondheimsregionen 07.12.2012 med innfallsvinkelen hvordan 

Trondheimsregionen kan medvirke positivt i samspill med Ørland/Bjugn/Fosenregionen til at 

etableringen blir vellykket og gir gode ringvirkninger for landsdelen. 

Møteplan 2013: 

- Følgende dager foreslås for Trondheimsregionen-regionrådet i 2013: 01. mars, 26. april, 21. 

juni, 20. september og 06. desember. Endelig møteplan vil bli utsendt. 

Samarbeid om etablering av næringsareal Nye Sveberg: 

- Det arbeides med forslag til videreføring, invitasjon blir sendt til kommunene. 

Felles samling for kommunestyrene 26. oktober 2011 er utsatt til mai 2013  

 

TR 38/12 Eventuelt 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder 
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REFERAT/PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 15.06.2012  
Referent: Jon Hoem Referanse: 12/1743-6 Dato 22.06.2012  
 

Sted: Klæbu kommune, Seminarplassen – Gamle festsal 

Tidsrom: Kl 0900-1400 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Joar Håve, Leif Roar Skogmo  
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Eugen Sørmo  
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Tone Stav, Stein A. Ytterdahl, Sigmund Knutsen 
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: Oddbjørn Bang, Knut Even Wormdal, Ove Snuruås   
Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Odd Vårvik, Knut Dukane 
Rissa kommune: Ove Vollan, Rand Solli Denstad 
Leksvik kommune: Einar Strøm, Hauk Paulsen  
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Tore Sandvik, Odd Inge Mjøen, Vegard Hagerup 

 Observatører: FMST: Brit Skjebred, Alf-Petter Tennfjord, NTFK: Dag Ystad, NiT: Berit Rian 
Transport: Ingvar Tøndel, Anne Skolmli, Raymond Siiri, Wollert Krohn-Hansen, Rolf Aarland 
Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Hans Kringstad 
 

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

- Leder Erling Lenvik startet møtet med å gratulere alle med stortingsvedtaket om kampfly-
basen, og honnør til aktørene som har stått på i denne saken. Dette vil bety mye for Midt-
Norge i mange år framover. 

 

 Ordfører i Klæbu, Jarle Martin Gundersen ønsker velkommen og orienterer om Seminarplassen.  

Fra møtet - Møtestedet Seminarplassen er en fredet bygning som med i sin tid huset et av landets førs-
te seminar her i landet, datidens lærerutdanning. Anlagt i Klæbu i 1839. Området er også 
båndlagt pga kvikkleiere, inntil vi får gjennomført sikringstiltak. Bak denne høyden har vi et 
amfi som ikke har sin make i Trondheimsregionen. Vi skal drifte disse områdene videre. 

 

TR 22/12 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 27.04.2012. 

Vedtak: Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 27.04.2012 godkjennes. 

 

TR 23/12 Orientering: Etablering av felles havneselskap i Trondheimsfjorden 

Orientering: - Wollert Krohn-Hansen orienterte, se presentasjon. Sammenslåingen bygger på nasjonale 
føringer. Vi har nå en helt annen lokal forankring og klima for sammenslåing enn for ti år si-
den. Strukturen i et nytt selskap består av to industrityngdepunkt, på Orkaner og Verdal. 
Imellom skal vi fange opp containere og stykkgods.  Det foreslås et rendyrket interkommu-
nalt selskap, det eneste i landet. Eierfordelingen er et forhandlingsresultat: 85 % i TiH og 16 
% i ITH. Det er også fremforhandlet sammensetning av representantskapet: Trondheim har 
åtte representanter, de øvrige kommunene har en. En underliggende avtale beskriver vilje 
og ambisjon for satsingen i nordfylket.  

http://www.trondheimsregionen.no/møter
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_23-12__Havnesamarbeid.pdf
jmj
Tekstboks
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- Sammenslåingen må sees i forhold til endringene i havneloven, hvor ”nasjonale havner” ble 
tatt ut og erstattet med ”utpekte havner”,  som kan få statsmidler. Det er ingen utpekt 
havn mellom Bergen og Tromsø. Dette må endres – og sammenslåingen er et grunnlag. 
Sammenslåingen dobler godsmengdene, da er Skogn (privat) med. Vi er nå styrket både i 
forhold til hehetsvurderinger, investeringer, kompetanse og finansiell base.  

- Saken har passert de to styrene og representantskapene. Nå gjenstår de 11 kommunene 
som behandler saken i høst. Dermed bør selskapet være på plass fra årsskiftet.   

Drøfting:  - Einar Strøm: Dette er et viktig grep for å samhandle i Trøndelag. Det gir helt nye muligheter 
når vi nå samler selskapet. Da bør vi få status som utpekt havn.  

- Rita Ottervik: Viktig prosjekt som det er jobbet mye med. Vi har også god dialog med Kristi-
ansund og havner lenger ut i fjorden som er på søk etter partnere. Vår ambisjon er at vi skal 
få gode havner og transportveger på sjø i vårt område, også sammen disse kommunene. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

TR 24/12 Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen  

Orientering: - Raymond Siiri orienterte om Jernbaneverkets utgangspunkt, se presentasjon. Det er gjen-
nomført KVU med høring, departementene har gjennomført KS1. Jernbaneverket ser for 
seg videreføring med regional plan, eventuelt kommunedelplan.  Samferdselsdepartemen-
tet vil gi bestillingen.  

- Det kom inn over 60 merknader til KVU. Merknadene sammen med mer nøyaktige godsbe-
regninger og distribusjonsberegninger ga oss grunnlag for å spisse konklusjonene. Derfor 
kom det ny rapport i januar 2012 med anbefaling av delt sør. Noen av konseptalternativene 
ble justert. For Torgård er det utredet et alternativ med Muruvik som havn. Være er tatt inn 
som integrert løsning. Trolla vanskeliggjøres fordi den blir en endeterminal. KS1 har fore-
slått Torgård bygd ut trinnvis, da får vi en endeterminal som vi ikke ønsker, Jernbaneverket 
går imot en slik løsning, også pga økt sporbehov på Heimdal stasjon. Den største utford-
ringen for Torgård er at området kan bli gjenbygd før vi har tatt en beslutning.   

- Det er beregnet best nåverdi for Søberg og Torgård, i øst er Være best, så synker verdien jo 
lengre fra Trondheim vi kommer. Trolla er eneste konsept med negativ nåverdi. Når vi 
summerer samfunnsøkonomi og kvalitative kriterier kommer Torgård litt foran Søberg, så 
Torgård/Muruvik. Muruvik, Være, Hell  og Midsand kommer deretter ganske likt.  

- Å velge integrert øst er best for Nord-Trøndelag, så blir det en vektstang i forhold til gods-
tyngdepunktet i Trondheim. Vår anbefaling av delt sør bygger mye på markedsvurdering, 
det blir mindre gods jo lengre fra Trondheim en kommer, det samme gjelder for havn.  

- Vår konklusjon støttes av KS1-konsulentene. De har ekskludert Hell før sin vurdering. Sø-
berg kommer best ut, men forskjellen med Søberg-Brattøra-Orkanger og Torgård-Muruvik-
Orkanger er små. 

- Tilbakemeldingen fra Samferdselsdepartementet er at regjeringen vil se dette i sammen-
heng med Alnabru, og Drammen til høsten, og også sammen med samferdselsetatenes for-
slag om en bredere samfunnsanalyse av gods i Norge. 

Orientering: - Tore Sandvik orienterte om forutsetningene for Sør-Trøndelag fylkeskommunes vedtak i re-
gional transportplan angående godsstrømmer, se presentasjon. 

- Det er behov for et helhetlig perspektiv, å forholde seg til dagens samferdselsløsninger i 
framtiden vil ha en stor kostnad. Det billigste for samfunnet er å løse transport kollektivt, 
spesielt i byområdene. Merk at klimameldingen sier at all transportvekst i de store byområ-
dene skal tas uten økt klimautslipp. Dvs. at en forventet økning med to mill ekstra reiser må 
tas klimavennlig. Dette må forutsette et trendbrudd, og betydelig politisk vilje. Vår region 
vil ha en vekst som tilsier ”et Bodø ekstra fram til 2030”. Miljøpakken har så langt høstet de 
modne fruktene, nå må vi satse tyngre på kvalitet og helhet for å holde trendbruddet.   

- Godsmengdene dobles på 20 år. Jernbanen må ha over 20 kryssingsspor mellom Trondheim 
og Oslo for å doble sin godstransport, disse ligger ikke inne i NTP. Men selv med dobling på 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_24-12_Logistikknutepunkt_JBV.pdf
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bane blir det vekst i biltrafikken: En ny trailer på vegen hvert tredje minutt. Konsekvensene 
av dette er ikke tatt på alvor i KVUen. Jernbanen har uansett en kapasitetsgrense som gjør 
at bane ikke kan skape trendbruddet.  Stortinget har ansvaret for eget mål om overføring av 
gods også til sjø. Signalet fra Stortinget er at dette må løses i Trøndelag, det må sees på 
både bane og sjø. Brattøra er ikke løsningen for vekst på sjø, vi kan ikke øke transporten 
inn/ut gjennom Trondheim sentrum. Vi må se på alle havnemuligheter, integrert med bane 
eller delt. Fylkeskommunen ønsker med sitt vedtak en utredning av dette, en nødvendighet 
for å oppnå nasjonalt trendbrudd. Det må tenkes nasjonalt, nordisk og internasjonalt. Det 
er uansvarlig å ikke gå inn i debatt om å løse logistikkpunkt nå, integrert eller delt. Havn må 
med uansett – vi må nødvendigvis knuse noen egg på vegen.   

Orientering: - Rolf Aarland orienterte om utgangspunktet for Trondheim havn, se presentasjon.  
- Vi har engasjert oss i forhold til trendbrudd på sjø og har drevet fram et prosjekt med rede-

riene og andre havner.  Sjøtransport er blitt mer konkurransedyktig, ca 25 prosent billigere 
enn bane og bil, havnene må bidra ytterligere. Vi skal få opp pålitelighet og regularitet. Nå 
kommer nye positive signaler fra samlastere om å velge sjø.  

- Det kommer en utredning om havner i september til styret: Orkanger, Trondheim, Skogn, 
Verdal og Hitra/Frøya er med. I havneutviklingen trenger ikke KVU, og vi kan forholde oss til 
både integrert eller delt løsning, vi håndterer investeringsbehovet selv.   

Orientering: - Ove Snurruås orienterte om at fire kommuner i sør har en samstemt holdning om å priorite-
re delt sør. Grossister og samlastere ligger på sørsida av Trondheim, og det skjer mye i dette 
området. Legg logistikknutepunktene i kommuner som vil ha dem. Kostnader og miljøbe-
lastning er minst for løsningene i sør. 

- For at bane skal ta så mye gods som mulig, må jernbaneterminalen få best løsning isolert 
sett. Dette peker også næringslivet på. Samlokalisering er ikke avgjørende for god vekst 
også på sjø.  Orkdal har i dag en fantastisk utvikling på havna, og IKT-løsninger kan bidra.  

- Vi mener at Trondheimsregionen kan satse på sør-etablering med effektive koblinger til 
havner. Så kunne vi tatt med føringene om videre godsutredning i den videre prosessen.  

Drøfting: - Terje Granmo: Det er positivt at det opplyses at sjø er konkurransedyktig. Mange av oss har 
tenkt for snevert, jernbanen kan uansett ikke håndtere godsmengdene i framtiden. AUs 
forslag signaliserer løsninger for framtiden. Det forundrer at Muruvik er inntatt som havn, 
det mangler en analyse av biltransport til/fra Muruvik.  

- Einar Strøm: Vi må ta trendbruddet enten vi vil eller ikke og vi må ikke ordne oss slik at vi 
blir smalere enn det Stortinget vil være, da kan vi miste tid. AUs forslag ivaretar dette.  

- Rita Ottervik: Vi må nå posisjonere oss slik at vi ikke brenner bruer, vi har ikke fått alle sva-
rene enda. Kvalitetssikrere i KS1-prosesser tar ikke høyde for trendbrudd, det så vi tydelig i 
Miljøpakken. Vi må ha fokus på NTP: Storting og regjering vil se etter positive godsløsning-
er. Vi må ordne oss slik at – dersom stortinget i henhold til egne føringer vil – så kan vi være 
den regionen som kan få til en integrert løsning. Derfor må vi holde både sør og øst åpen.     

- Jon P Husby: De integrerte løsningene i øst er langt på veg forkastet. Hvorfor ikke se på in-
tegrert løsning i sør, som ble forkastet på grunn av kostnader, kostnad betyr mindre i et 
100-årsperspektiv. Veksten framover krever en framtidsrettet og god løsning. 

- Oddbjørn Bang: Det er ingen tvil om hva Orkdal mener i denne saken, men vi stiller oss bak 
vedtaksforslaget for å holde framdriften. Vi må sikte mot en omforent løsning ganske raskt. 

- Joar Håve: Ønsket å nyansere synspunktene fra Stjørdal som framkommer i media. Støtter 
analysen til Tore Sandvik i forhold til framtidsutfordringene og går for AUs forslag.  

- Jorid Jagtøyen: Torgård er av mange pekt på som beste løsning i sør. Personlig mener jeg at 
det er ødeleggende med godsterminal på dyrka jord i Melhus. Denne debatten skal Melhus 
ta videre. Også opptatt av nytt jernbanespor mot Torgård, hvor mye som kommer i tunnel.  

- Jarle Martin Gundersen: Vi må ta diskusjonen, men ikke diskutere oss bort – vi må ikke ord-
ne oss slik at Torgård nedbygges før vi bestemmer oss.  

- Erling Lenvik: Det vil bli store ringvirkninger av lokaliseringen, med en positiv utvikling av 
områdene rundt. Trondheim-Stjørdal har stor vekt uansett, derfor bør vi prioritere vekstim-

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_24-12_Trondheim_havn.pdf
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pulser på sørsiden. Med lokalisering på Søberg vil dette bli merkbart helt til Oppdal. Dette 
er også et moment som vi må ha med oss videre. 

Vedtak: Trondheimsregionen ønsker at videre avklaring av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 
gjennomføres tilstrekkelig robust, slik at videre prosess fører fram til beslutning som kan rea-
liseres raskest mulig. På denne bakgrunn ber Trondheimsregionen om at planavklaring vide-
reføres med to alternativ for delt løsning og to alternativ for integrert løsning. Ved alle løs-
ninger må havnetilknytning være en del av utredningen. 

 

TR 25/12 Uttalelse fra Trondheimsregionen til NTP 2014-23 

Orientering: - Jon Hoem orienterte om prosess for å komme fram til uttalelsen. Samferdselspolitisk fun-
dament er utgangspunktet. Vår uttalelse er enda tydeligere en de øvrige vi har samarbeidet 
med i forhold til at 45 % påslag ikke er nok i forhold til våre utfordringer. Vi har tatt de enkle 
seirene i kollektivtrafikken, nå trengs det infrastrukturinvesteringer for å komme videre.  

Drøfting: - Jorid Jagtøyen: E6 fra Jaktøyen bør framheves tydeligere. Vi har vært på Stortinget og pre-
sentert. Vi har høy ulykkesfrekvens, og trenger en firefelts veg, jfr. befolkningsveksten. 

-  Jon Hoem: Viste til bakgrunnsteksten, hvor mye av dette er utdypet og påpekt.  
- Møtet var enig om at det tas inn i vedtaket at det vises til bakgrunnsteksten.   

Vedtak: Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til uttalelse til NTP datert 06.06.2012. 

 Henvisning til utdypingstekst tas inn i vedtaket. 
 

TR 26/12 Uttalelse fra Trondheimsregionen til Regjeringens høyhastighetsutredning 

Orientering: - Jon Hoem påpekte at dette er langsiktig arbeid, og vi har engasjert oss. Det er viktig å endre 
formuleringen i NTP om å gå videre med strekningen Oslo-Kristiansand-Stavanger, fordi den 
er basert på fundamentalt feil utgangspunkt, med rent markedsøkonomisk vurdering. Vi 
mener at det må gjøres en revurdering hvor total samfunnsøkonomi, klimahensyn og na-
sjonal hensikt med høyhastighetstog blir vektlagt.  

Vedtak: Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til uttalelse til høyhastighetsutredningen datert 
04.06.2012. 

 

TR 27/12 Uttalelse fra Trondheimsregionen til Jernbaneverkets stasjonsstrukturutredning 2012 

Orientering: - Jon Hoem viste til det er betydelige rammebetingelser som endres i Trøndelag, og at disse 
må avklares før det tas beslutninger om stasjonsstruktur: Elektrifisering, utvidet takstsam-
arbeid og dobbeltsporsutredningen Leangen-Hommelvik 

Drøfting: - Terje Granmo: Opplyste at det er gitt høringsuttalelse fra Malvik. Vi forutsetter at Vikham-
mer opprettholdes.  

- Gunnar Krogstad: NSB har andre tellinger enn de tabellene som står i saken. Tabellene kan 
ev taes ut. Ler har dobbelt så mye trafikk enn det som står. Er enig i at dette er i feil tid.  

- Jorid Jagtøyen: Melhus har bedt om at Ler ikke legges ned. Vi må også se konsekvenser i 
forhold til ny E6. Vi har mange pendlere, og må ha gode kollektivtilbud, også med tog. Da 
må det gå tog og de må stoppe.  

- Erling Lenvik: Viste til formuleringene i siste punkt i vedtaksforslaget, som dekker opp de 
spørsmålene som er tatt opp.  

- Anne Skolmli: Tallene i rapporten kommer fra NSB, de kan eventuelt være ett år gamle. På 
Ler er det bare Rørostog som stopper, vi får ikke folk på toget når togene ikke stopper. Det 
er en utfordring å avveie antall stopp og hastighet. Togets fortrinn er hastighet, det kan 
være fornuftig å ta ut noen stopp.  Mye av bakgrunnen for prosjektet er at det er store 
kostnader med nødvendig forlengelse av plattformene.  
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- Gunnar Krogstad: Ler er ytterpunktet for indre takstsone på toget, derfor har tallet gått opp 
siste år.  

- Brit Skjelbred: Fylkesmannen har  i sin uttalelse pekt på at stasjonsutviklingen er viktig som 
lokaliseringsfaktor. Vi må se på gjensidige effekter, og må ikke stenge løsninger.  

- Jon Hoem: Vi kan kommentere trafikktall for Ler spesielt i bakgrunnsteksten. Det er viktig at 
det tas tak i takstsamarbeid med NSB i fylkeskommunene, vi har nylig oversendt Trond-
heimsregionens vedtak om dette til Nord- og Sør-Trøndelag.  

 
Vedtak: Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til uttalelse til høyhastighetsutredningen datert 

07.06.2012. 

 Trafikktall for Ler uttalelse fra Malvik kommenteres i bakgrunnsteksten. 

 

TR 28/12 Trondheim 2030 - Konsekvenser av befolkningsvekst - det langsiktige investerings- og 

arealbehovet for tjenestene til befolkningen 

Orientering: - Sigmund Knutsen redegjorde for prosjektet, det vises til presentasjon. Utgangspunktet er 
den sterke befolkningsveksten og byveksten i Trondheim.. Prognoser viser en befolkning på 
godt over 220.000 i 2030, en økning på 50.000 innbyggere fra 2011. Trondheimsregionene 
vil ha 100.000 flere i 2040. Prosjektet utreder det langsiktige arealbehovet og investerings-
behovet for offentlige tjenester/infrastruktur.  

- Det blir nå færre yrkesaktive i forhold til totalbefolkningen. Vi har bak oss en periode med 
stabile barnetall, nå kommer veksten. For eldre blir det en sterkere vekst etter 2020.  

- I 2030 trenger Trondheim 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. Det blir viktig med en klar eiendomsstrategi.  

- Et eget tema er rehabilitering. Prosjektet baserer seg til 2 % årlig avskriving, det gir rehabili-
teringskostnader på 14,7 mrd i perioden, 730 mill kr/år.  

- Totalt bykassefinansiert investeringsbehov er i sum 31,7 mrd. 
- Hva har Trondheim råd til? Investeringspotensialet er beregnet til 8-900 mill kr/år, investe-

ringsbehovet er nært 1,6 mrd kr/år. Altså et betydelig gap mellom behov og evne. 
- Ikke glem at vekst er positivt. Vi må se på reduksjon av tilbud, standarder og mulig inn-

tektsøking. Disse utfordringene må nå inngå i alle planprosesser i kommunen, og det er 
mange spørsmål å gå videre med. Dialog og kreativitet vil være nødvendig.  

- Utfordringene for de andre kommunene i Trondheimsregionen er ganske lik. Det er store 
endringer med økt barnetall og antall eldre i omegnskommunene, se presentasjonen.  

Drøfting: -  Erling Lenvik: En spennede tanke om vi kunne gjort noe tilsvarende for alle kommunene i 
Trondheimsregionen.  Vi har alle jobbet med planstrategier og sett utfordringene. 

- Terje Granmo: Dette må vi se på i forhold til IKAP, vi trenger data for å møte utfordringene. 
AU må se på dette.  

- Jon Hoem. Rådmannsforum og kommuneplanleggerne har gitt samme tilbakemelding.  
-  Jon P Husby: Vi må samtidig ikke miste fokus på næringsareal og bolig i IKAP.  

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

TR 29/12 Andre orienteringer 

Strategisk næringsplan:  
- Børge Beisvåg ga en kort orientering om aktuelle aktiviteter, se presentasjon.  
- Next media er opptatt i ARENA-programmet, dette er spennende. 
- Studenter tilbyr støtteundervisning i mattematikk, ber om tilbakemelding fra kommuner 

som er interessert. 
- Ca 2.000 studenter skal hvert år gjennom et fag ”Eksperter i team”. Vi har inngått en inten-

sjonsavtale om at kommunene kan bidra med tema. Vi sender ut henvendelse. 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_28-12_Trondheim_2030.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_29-12_Strategisk_naringsplan.pdf
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- Et annet tilbud er forskere ut til lunsj – som tilbys i forbindelse med forskningsdagene, 19.-
30. september. 

- Vi venter fortsatt på tilbakemelding fra kommunene med politisk sak om videreføring av 
handlingsplan for næringsplanen. Ta kontakt dersom dere ønsker bistand. 

Fortsatt svært positive tall for kollektivtrafikken: 
- Hans Kringstad orienterte, se presentasjon.  Veksten i den regionale busstrafikken var 10 % 

i 2010, i 2011 25 %, fram til mai 2012 er veksten dette året 16 %. Slike tall har ingen i Norge 
sett før. Sammenligner vi de fire første månedene i de tre årene for hver kommune, ser vi 
samme utvikling for alle, tallene varierer med størst vekst i Hommelvik, lavest i Stjørdal. 

- Årsaken er til veksten er både at det er dyrere med bil og billigere med buss. For pendlere 
koster det tur retur mellom 16-26 kr dagen når skattefradrag er trekt fra. Dette er et kjem-
peargument for  å bo i Trondheimsregionen. Med bil koster det etter statens km-satser  og 
med bomkostnader 150-410 kr tur-retur, parkeringskostnader er ikke tatt inn.  Dette gjør at 
en dagpendler fra Støren tjener 90.000 per år ved å ta buss i stedet for å kjøre bil. Besparel-
sen varierer fra de ulike stendene mellom 90.000 og 30.000 kr. Dette er en suksesshistorie i 
henhold til samferdselsminister Magnhild Klepp i storbymøte 24. april.  

Prosjekt Ungt entreprenørskap: 
- Prosjektet er godt i gang med bla .kursing av lærere. Det legges opp til en bredere oriente-

ring om status til Trondheimsregionen-regionrådet i neste møte 21.09.2012. 

 Vedtatt kommunikasjonsplattform: Samling infomedarbeidere: 
 - Vi ønsker å bidra til felles positiv kompetanseheving angående informasjonsarbeid i kom-

munene, herunder å etablere bedre sammenheng mellom kommunenes hjemmesider og 
Trondheimsregionens hjemmeside. AU og rådmannsforum støtter at det arrangeres en 
dagssamling for info-medarbeidere og kommunene oppnevner nå deltakere til samlingen. 

 - AU har drøftet og gitt rammer for sekretariatets videre arbeid med handlingsplan i samar-
beid med Røe kommunikasjon.  

IKAP:  
- Dagseminar i administrativ prosjektgruppe ble avholdt 16.05.2012. Det forberedes oppstart 

av rullering etter sommeren. 

Prosjektleder IKAP:  
- Arkitekt Ester Balvers er tilsatt. Kommer fra Rogaland fylkeskommune. 

Interkommunal prosjektkoordinator:  
- Vel 40 søkere, intervju pågår. 

Samhandling HiST-Trondheimsregionen 
- Ut fra signaler i Trondheimsregionen-regionrådets møte 27.04.12, har rådmannsforum ned-

satt en arbeidsgruppe som utreder samspill/bestillinger mellom HiST og kommunene. 
Stjørdal, Melhus, Klæbu, Trondheim og STFK oppnevner representanter til arbeidsgruppen. 

Felles samling for kommunestyrene 26. oktober 2011:  
- Samarbeid med NTNU er i god gjenge. Kan bli nært 400 deltakere. Plenum og gruppeviser 

befaringer/besøk. Det er sendt invitasjon til kunnskapsdepartementet om deltakelse. 

 

TR 30/12 Eventuelt 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder 

 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2012/Moter_RR_2012/TR_29-12_Kollektivtrafikktall.pdf
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Utviklingsplan 2013-16, Trondheimsregionen 
Utviklingsplan 2013-16 er utarbeidet i henhold til opplegg og signaler fra Trondheimsregionens 
organer og sak om Trondheimsregionens virksomhet i kommunene. Også kommunikasjonsplatt-
form med handlingsplan for kommunikasjon inngår i utviklingsplan 2013-16. 

1 Hensikt  

Likelydende vedtak i alle kommunene i sak om Trondheimsregionen 2011: 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon 
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-
Norge.    

 

         
 Klæbu – Trangfossen.   Malvik – Hommelvik sjøside. 

2 Programområder: 

Inndelingen av virksomheten i fire programområder opprettholdes: 

 P1: Strategisk næringsutvikling 

 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 

 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning  

 P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid 

2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 

Mål:  
Gjennom strategisk næringsplan skal Trondheimsregionen sammen med næringslivet og kunn-
skapsmiljøene forene hjernekraft og handlekraft. Dette skal gi vekst og ytterligere attraktivitet for 
regionen og landsdelen. 

Utdyping: 
Strategisk næringsutvikling er hovedsatsingsområdet for Trondheimsregionen i perioden. Kunn-
skapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til at vi har en stor by i regionen. Kommunene har 

Utkast 13.09.2012 
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ulike fortrinn og dette mangfoldet skaper vår felles slagkraft. Vi viderefører den etablerte organisa-
sjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet og kunnskapsmiljøene.  

Gjennomføring av strategisk næringsplan er godt i gang. Næringsrådet styrer arbeidet ut fra ram-
mene i utviklingsplanen og etter innspill fra kommunene, næringslivet og kunnskapsmiljøene. Det 
skal være god kontakt mellom næringsrådet og Trondheimsregionen-regionrådet. Koblingen mot 
næringslivet og kunnskapsmiljøene fungerer positivt og er en åpenbar suksessfaktor.  

 
Tiltak er igangsatt, mange vil pågå i flere år: 

- Praksisordning mot industrien er etablert for 
HiST-studenter (Høgskolen i Sør-Trønelag). 

- Kobling mot forskningsmiljø: Vannklyngen i 
Leksvik har fått status som 3-årig ARENA-
prosjekt. 

- Kurs for næringsapparatet i kommunene er 
etablert i samarbeid med NTNUs senter for 
entreprenørskap. 

- Internasjonal prosjektkoordinator er tilsatt. 
Skal hjelpe bedrifter og kommuner i EU-
systemet. 

- Avtale inngått med Ungt Entreprenørskap 
om prosjekt mot grunnskolene.  Prosjektet 
har en toårig ramme. Det startet  
01.01.2012.  

- Avtale om frikjøp av forskere til disposisjon 
for regionens næringsliv er under sluttføring. 

- Samferdselspolitisk fundament for Trond-
heimsregionen er vedtatt. Dette prioriterer 
transportprosjekt. Nasjonal transportplan 
2014-23 har særlig fokus. 

- To tiltak for utenlandsk arbeidskraft: Et godt 
mottaksapparat for internasjonale eksperter 
til våre bedrifter. Traineeordning for kompe-
tente innvandrere i relevante stillinger i regi-
onen. 

 
Nye oppgaver i 2013: 

- Rullering av handlingsplanen i 2012 pågår. 
Det er invitert til politisk drøfting i kommune-
ne og oppdatering av kommunenes ”selvan-
givelser”.  

- Forum med ”FoU-kontaktene” (næringsmed-
arbeidere) i kommunene skal utvikles videre. 
Vi skal fastsette konkrete mål og mandat for 
FoU-kontaktenes arbeid. Vi ønsker å styrke 
nettverket mellom FoU-kontaktene ved å in-
vitere til felles arbeidsperioder og etablere 
kontakt med NTNU, SINTEF og HiST.  

 
Trondheim – elva i sentrum. 

 
Budsjett for strategisk næringsutvikling 2013: 4,3 mill kr. 

Vedtatt næringsplan omfatter også strategier for arealutvikling og markedsføring. Det er aktuelt at 
budsjett for disse programområdene styrkes fra budsjett næringsutvikling. Det er avsatt fondsmid-
ler for næringsutvikling som kan benyttes i tillegg til budsjettet. 

2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 

Mål: 
Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur – til-
passet morgendagens behov og utfordringer. Det skal skje ved bruk av retningslinjene i IKAP. 
Trondheimsregionen skal være rollemodell for attraktivt og bærekraftig regionalt utbyggingsmøns-
ter. 

Utdyping: 
IKAP ble utarbeidet med stort engasjement fra kommunene og ble vedtatt i 2010. Kommunestyre-
ne/bystyret har sluttet seg til gjensidig forpliktende retningslinjer. Som fastsatt i retningslinjene skal 
IKAP-videreføring senest igangsettes i 2012, dette er nå under oppstart. Ny prosjektleder for IKAP 
har tiltrådt 01.09.2012. 
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Alle kommunene har utarbeidet nye kommuneplaner etter at IKAP ble vedtatt i 2010. Hovedbildet 
er at IKAP er lagt til grunn, men noen utfordringer foreligger. En stor utfordring for de fleste kom-
munene er at befolkningsveksten er økende, med en stor andel utenlandsk tilflytting.  

Pågående arbeid: 

- Etablere regionalt næringsareal Nye Sve-
berg: Arealdel for Malvik foreslo et utbyg-
gingsareal på ca 1000 daa som forutsatt i 
IKAP-retningslinjene. Ut fra lokale protester 
vedtok kommunestyret å halvere arealet. 
Kommunene skal inviteres til å utforme en 
intensjonsavtale for et utbyggingsselskap. 
Opplegget kan være et eksempel for flere 
næringsareal, eventuelt at dette selskapet 
utvides. 

- I Klæbu gjennomføres private regulerings-
planer for første utbyggingsetappe på Tul-
luan. Fv 704 er en utfordring for å gjøre dis-
se arealene tilstrekkelig attraktive. Trond-
heimsregionen har i vedtak bedt om at til-
fredsstillende forbedring av fv.704 kommer i 
fylkesplanperioden 2014-19.  

- Lauvåsområdet i Trondheim var foreslått i 
IKAP, men er uegnet ut fra grunnforhold. 
Som erstatning vurderes arealer lengre sør-
øst på Torgårdområdet med tilsvarende stør-
relse. Det skjer i kommuneplan for Trond-
heim kommune. Også her kan grunnforhold 
være utfordrende.  

- Stormyra i Stjørdal er planavklart. 
- Melhus kommune har klargjort Hofstad leir 

gjennom eget utbyggingsselskap 

- Nytt logistikknutepunkt i regionen er viktig for 
videreføring av IKAP. Trondheimsregionen 
har bedt Samferdselsdepartementet om at 
både integrerte og delte løsninger må vurde-
res videre framover.  

- Felles befolknings- og boligprognosearbeid 
pågår fortløpende. Deler av arbeidet for 
kommunene blir utført av fagmiljø i Trond-
heim kommune (I 2011 0,6 årsverk), koblet 
mot en arbeidsgruppe fra kommunene. Den 
utenlandske innflyttingen påvirker boligbeho-
vet og boligpolitikken, dette forutsettes ana-
lysert videre. 

- Regionrådet er politisk referansegruppe for 
samferdselsprosjekt i Trondheimsregionen. 
Vi skal bidra i påvirkningsprosesser mot 
sentrale organ, jfr. programområde 1 og 3. 

Nye oppgaver i 2013: 

- Rullering av IKAP skal gjennomføres. Det 
utarbeides et enkelt planprogram i samar-
beid med kommunene. Dimensjonering og 
avklaring av fremtidige store næringsareal 
og videreføring av felles boligpolitikk skal 
inngå. Offentlig infrastruktur skal vurderes ut 
fra forventet befolkningsvekst i et langsiktig 
perspektiv, etter modell fra Trondheim 2030-
prosjektet. Etablert administrativ arbeids-
gruppe skal delta aktivt i arbeidet, og statli-
ge/fylkeskommunale sektororgan involveres 
tett (Samrådsgruppe). 

- Logistikknutepunkt skal avklares, ut fra 
kommende avklaring fra samferdselsdepar-
tementet.  Vi forutsetter et videre samarbeid 
med Jernbaneverket og Trondheimsfjorden 
havn. Jernbaneterminal og havn sees i 
sammenheng uansett konsept. 

- Trondheimsregionen skal etablere en samlet 
ekstern markedsføring av tilgjengelige 
næringsareal i regionen på egen hjemme-
side. Denne kan kobles til kommunenes 
hjemmesider. Arbeidet starter høsten 2012. 
Ajourføring av en slik felles database blir vik-
tig. 

 
 

Orkdal – havna og Grønøra.  
 

 

 

 

Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2013: 1,2 mill kr.  

I tillegg vil det være aktuelt å benytte ressurser fra budsjett næringsutvikling og fond 
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2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning 

Mål: 
Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og hensyntatt gjennom å framstå som et dynamisk sam-
arbeid for å skape positiv utvikling i regionen. Fokus skal være strategisk næringsutvikling ut fra 
våre fortrinn; kunnskapsmiljøene og storbyen. I tillegg vektlegger vi attraktivitet, arealutvikling og 
det å styrke regionens totale rammebetingelser for utvikling. For 2013 prioriteres: 
- Trondheimsregionen  skal bli bedre kjent og mer akseptert blant medlemmene. 
- Trondheimsregionen skal fremstå som ledende på strategisk næringsutvikling 

 

    
Stjørdal – Trondheim lufthavn.  Midtre Gauldal – laksefiske i Gaula. 

 
Utdyping 

I 2011 ble det vedtatt en kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen. Det ble gjennomført 
en spørreundersøkelse med mange respondenter. Undersøkelsen ga nyttig informasjon om hvor-
dan ulike grupper oppfatter Trondheimsregionen, og har vært grunnlag for gode drøftinger i Trond-
heimsregionens organer.  

Pågående arbeid: 
- Kommunikasjonsplattformen vektlegger ar-

beidet med å videreutvikle omdømmet for 
Trondheimsregionen i egne rekker. Senere 
kan en sikte mer mot eksterne aktører.  

- Det er etablert et nettverk mellom kommuni-
kasjonsansvarlige i kommunene som videre-
føres.  

- Alle lokalpolitikere og rådmenn får nyhets-
brev i forbindelse med møtene i Trondheims-
regionen. Ordningen skal videreutvikles og 
nye mottakergrupper vurderes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye oppgaver i 2013: 
- Ny omdømmeundersøkelse gjennomføres i 

2012/13. Denne vil danne grunnlag for vide-
re prioriteringer. 

- I samarbeid med informasjonsmedarbeider-
ne skal det utvikles en felles budskapsbank: 
Aktuelt å presentere suksesshistorier på 
nettsider og i ulike media, eventuelt produse-
re filmer etc. Trondheimsregionen ønsker å 
være synlig på kommunenes nettsider 

- Vi ønsker å rekruttere Trondheimsregionen-
ambassadører som fremsnakker arbeidet 
vårt. 

- Trondheimsregionens internettside videreut-
vikles som ekstern portal.   

- Videre merkevarebygging: Utvikle vi-
sjon/slagord/strategiske hovedbudskap. 

- Videreutvikling av metoder/arenaer for 
Trondheimsregionen som politisk verksted. 
Sees i sammenheng med erfaringer med po-
litisk sak om handlingsplan næring.  

- Det skal vurderes en større medieprofilering 
andre halvår 2013, ev i samarbeid med flere. 

- Konkret lobbyarbeid: Vurderes i forhold til 
Trondheimsregionens løpende engasjemen-
ter.  
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Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2013: 0,8 mill kr. 

Det er aktuelt å vurdere å bruke fond til særlige satsinger innenfor dette programområdet. 

2.4 P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid 

Mål: 
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret i kom-
munens politiske og administrative ledelse, og i samspill med andre samfunnsutviklere. 

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er 
ikke prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregionen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er 
etablerte tjenestesamarbeidsområder. De kommunene i Trondheimsregionen som ikke inngår i 
andre samarbeidsområder i samhandlingsreformen (Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre 
Gauldal) har etablert et eget helsesamarbeid i Trondheimsområdet. 

Reviderte vedtekter for Trondheimsregionen er forankret i kommuneloven (§27). Ordførerne i regi-
onrådet er styre. At Trondheimsregionen er organisert som politisk organ, og ikke som selskap, gir 
styrker og svakheter. Vi ønsker å bygge videre på de fortrinn vi har med en svært tett kobling mot 
kommunenes politiske og administrative styringsorganer. 

Trondheimsregionen vektlegger effektiv ledelse og møtevirksomhet med en ryddig og oversiktlig 
tilrettelegging av saksdokumenter og aktivitet. Personalhåndtering ivaretas gjennom vertskommu-
nens regelverk og apparat for dette.  

Budsjett for ledelse/sekretariat/samarbeid i 2013: 0,6 mill kr. 

 

.    
  Melhus – ut på tur.  Rissa – brygger i Råkvåg. 

 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 

3.1 Ressurstilgang i 2013: 

 Trondheim kommune: 2,0 mill kr 

 Øvrige kommuner: 2,4 mill kr Sum kommuner 4,4 mill kr. 

 ST Fylkeskommune: 2,4 mill kr Som 2012 (Forutsetter 3,0 mill kom. egenandel) 

 Fylkesmannen ST 0,5 mill kr  0,5 mill ikke avklart, må søkes konkret 

 SUM 7,3 mill kr  
 

Tilskudd fra kommunene i 2013 fordeles som fastsatt i 2010. Dette er inntatt i de respektive kom-
muners økonomiplaner 2012-16.   

 



 

 

 

 

Side 6 

Ressurstilgang 2013  fordelt på programområdene: 

  Næringsutv. IKAP/AUO Profilering Ledelse/ SUM 

samarbeid 

Kommunene 2 700 000 600 000 800000 300 000 4 400 000 

Fylkeskommunen 2 000 000 400 000     2 400 000 

Fylkesmannen  200 000    300 000  500 000 

SUM 4 700 000 1 200 000 800 000 600 000 7 300 000 

  

Budsjettet tilpasses at de direkte skjønnsmidlene som ble gitt fra fylkesmannen til regionråd i 2011-
12 nå sannsynligvis faller bort, vi har imidlertid lagt til grunn at det gjennom prosjektsøknader kan 
tilføres 0,5 mill kr i skjønnsmidler. Videre tilpasses budsjettet til det reduserte nivået som Sør-
Trøndelag fylkeskommune har lagt til grunn for tildeling av regionale utviklingsmidler. Vi fikk 2,4 
mill kr i 2012. 

Da blir budsjettrammen for 2013 7,3 mill kr, mot 7,8 mill kr i justert budsjett 2012. Budsjettet må 
imidlertid sees i sammenheng med fondsavsetningene. Med fondsmidlene vil Trondheimsregionen 
ha god ressurssituasjon for igangsetting av aktuelle aktiviteter/prosjekt i 2013.   

 

    
Leksvik – båthavna. Skaun – Grønneset friluftsområde. 

3.2 Fond 

Næringsfondet bygger dels på at tildelte midler fra fylkeskommunen i 2010 ble avklart så sent på 
året (desember) at vi i realiteten etter dette har hatt ett års etterslep på fylkeskommunal tildeling i 
forhold til forbruk, dels at det har tatt tid å komme opp på et aktivitetsnivå som forutsatt. Ved inn-
gangen til 2013 er situasjonen med aktivitetsnivå endret. 

3.3 Rapportering/revisjon 

Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for Trondheims-
regionen. Økonomistyringen for Trondheimsregionen er i samsvar med inndeling i programområ-
der for virksomheten. 
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Foreløpig rapport samarbeid Ungt Entreprenørskap Trøndelag og 

Trondheimsregionen 

Denne rapporten inneholder oversikt over arrangementer, kurs, aktivitet i skoler og tiltak 

Ungt Entreprenørskap Trøndelag (UET) har rettet mot grunnskolene i Trondheimsregionen 

fra 1.03.12 – 31.10.12.  

Det er gjennom skoleåret 2011/12 3340 registrerte elever i grunnskolen i 

Trondheimsregionen som har deltatt i en eller flere av UET sine aktiviteter.  

Arrangementer:  

Dato Arrangement Om arrangementet 

08.03 Fylkesmessa Sør-Trøndelag Deltagende kommuner; Trondheim og Melhus.  

15.03 Fylkesmessa Nord-Trøndelag Deltagende kommuner; Stjørdal. 

21.03 Gründercamp-finale for 

Trondheimsskolene 

9 deltagende skoler og 17 samarbeidspartnere. 

Totalt var det 925 elever som deltok. 

05.06 ONS Gründercamp Påmeldte skoler fra Rissa, Leksvik, Stjørdal, Malvik, 

Skaun og Trondheim. Ble redusert antall skoler 

grunnet lærerstreik. Vinnerlaget fra Rosenborg 

skole representerte Trøndelag på ONS i Stavanger. 

11.06 Gründercamp på Stokkan 

ungdomsskole 

150 elever fra Stokkan ungdomsskole. 

Oppdragsgiver NTE. 

05.10 Gründercamp i Midtre 

Gauldal 

Støren ungdomsskole inviterer 7 nærliggende 

skoler til Gründercamp.  
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Kursaktivitet: 

Dato Kurs Om Kurset 

11.06 Kurs i Gründercamp på 

Stokkan ungdomsskole  

Deltagere fra skoler i Trondheim, Midtre Gauldal, 

Orkdal og Skaun. 

13.06 Kurs i pedagogisk 

entreprenørskap og valgfag 

Deltagere fra Gimse ungdomsskole og Lundamo 

ungdomsskole. 

25.06 Kurs i pedagogisk 

entreprenørskap 

Deltagere fra Hommelvik ungdomsskole. 

16.08 Kurs i Vårt Lokalsamfunn og 

SMART  

Deltagere fra Haraldreina skole. 

12.09 Kurs i Elevbedrift i Trondheim Foreløpig deltagere fra Trondheim, Klæbu, Midtre 

Gauldal og Orkdal.  

13.09 Kurs i Elevbedrift Namsos Deltagere fra Nord-Trøndelag. 

20.09 Kurs i Vårt lokalsamfunn, 

SMART og Økonomi og 

karrierevalg 

Deltagere fra Trondheimsregionen. 

 

Oversikt over aktive skoler i Trondheimsregionen   

Stjørdal 

Halsen ungdomsskole: Gründercamp 

Haraldreina skole: Vårt lokalsamfunn og SMART 

Stokkan ungdomsskole: Gründercamp og Økonomi og karrierevalg  

Hegra ungdomsskole: Gründercamp 

Malvik 

Hommelvik ungdomsskole: Elevbedrift, UET holdt kurs for skolen 25.06.12.  

Vikhammer ungdomsskole: Gründercamp, Elevbedrift og Økonomi og karrierevalg  

Trondheim 

Bispehaugen: Vårt lokalsamfunn, Sikk sakk Europa og Elevbedrift 
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Blussuvoll: Elevbedrift. Deltok på kurs 11. juni. 

Breidablikk: Informert til FAU om UET. 

Brundalen skole: Elevbedrift, Vårt lokalsamfunn og SMART. 

Byåsen: Deltok på kurs 12. september. 

Charlottenlund barneskole: SMART 

Charlottenlund ungdomsskole: Gründercamp, Elevbedrift og Økonomi og karrierevalg 

Flatåsen skole: Vårt lokalsamfunn, SMART, Sikk sakk Europa, Gründercamp, Elevbedrift, 

Økonomi og karrierevalg og Jobbskygging 

Hoeggen skole: Elevbedrift, Gründercamp 

Huseby skole: Økonomi og karrierevalg. 

Lade skole: Gründercamp, Elevbedrift. 

Markaplassen skole: Elevbedrift, Gründercamp, Jobbskygging og Økonomi og karrierevalg. 

Ranheim skole: SMART, Vårt lokalsamfunn, Sikk sakk Europa og Elevbedrift 

Rosenborg skole: Økonomi og karrierevalg, Gründercamp og Jobbskygging. Deltok på kurs 

12. september. 

Singsaker skoler: Vårt lokalsamfunn 

Sjetne skole: Gründercamp, Økonomi og karrierevalg, Vårt lokalsamfunn og kurs i Elevbedrift 

12. oktober 

Spongdal skole: Vårt lokalsamfunn 

Stavset skole: Vårt lokalsamfunn 

Steindal skole: infomøte  

Steinerskolen Rotvoll: infomøte 

Strindheim skole: Vårt lokalsamfunn og Elevbedrift 

Sunnland skole: Elevbedrift 

Sverresborg skole: Gründercamp og Økonomi og karrierevalg 

Klæbu 

Klæbu Ungdomsskole: Elevbedrift. 
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Melhus 

Gimse ungdomsskole: Deltok på kurs 13. juni og 12. september 

Lundamo ungdomsskole: Elevbedrift og deltok på kurs 13. juni og 12. september. 

Skaun 

Skaun ungdomsskole: Gründercamp, Elevbedrift og Økonomi og karrierevalg.  Deltok på kurs 

11. juni og 12. september. 

Orkdal 

Grøtte skole: Deltok på kurs 11. juni og 12. september.  

Midtre Gauldal 

Støren ungdomsskole: Elevbedrift og deltok på kurs 11. juni og 12. september. Skal avholde 

Gründercamp i oktober.  

Rissa 

Åsly skole: Gründercamp og Elevbedrift  

Stadsbygd skole: Elevbedrift  

Leksvik 

Testmann minne skole: Gründercamp og Elevbedrift 
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