INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 13.02.2013
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 13/7878-1

Dato: 08.02.2013

Sted:

Trondheim kommune, ordførerkontoret

Tidsrom:

0900-1100.

Innkalt:

Erling Lenvik, Rita Ottervik, Jon P Husby, Einar Strøm, Esther Balvers deltar på sak 02/13.

Orienteringsvedlegg:
Vedlegg 1: Innkalling næringsrådet 23.01.2013
Vedlegg 2: Referat næringsrådet 20.12.2012

AU 01/13

Referat/protokoll AU-møte 21.11.2012 og Rådmannsforum 04.02.2013.

Vedlegg 3: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 21.11.2012
Vedlegg 4: Referat/protokoll Rådmannsforum 04.02.2013
Forslag til vedtak:
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 21.22.2012 godkjennes.
Referat/protokoll Rådmannsforum 04.02.2013 tas til etterretning.

AU 02/13
Sak:

Planprogram IKAP-rullering: IKAP-2.
I henhold til orientering i Trondheimsregionen-regionrådet 07.12.2012 er det nå utarbeidet utkast til planprogram for rulleringen. Opplegget er at AU i dette møtet vedtar planprogrammet
sendt ut til høring i kommunene og andre høringsinstanser, med sikte på endelig fastsettelse i
Trondheimsregionen-regionrådet 26.04.2013. Det vises til vedlagt planprogram. Gjeldende mål
og strategier i IKAP-1 anses fortsatt å ivareta dagens utfordringer, og tilrås lagt uendret til grunn
i rulleringsarbeidet, sammendrag av disse i eget vedlegg. Nødvendig hensyn til løpende prognosearbeid forutsettes ivaretatt. Rådmannsforum sluttet seg til forslaget til planprogram i møte
04.02.1013. Esther Balvers gir en kort gjennomgang i møtet.

Vedlegg 5: Utkast til planprogram datert 23.01.2013
Vedlegg 6: Sammenstilling av mål og strategiske valg i IKAP-1
Forslag til vedtak
AU vedtar at utkast til planprogram for rullering av IKAP datert 23.01.2013 sendes på høring
til medlemskommunene/Sør-Trøndelag fylkeskommune og andre høringsparter.

AU 03/13
Sak:

Oppfølging logistikknutepunkt.
Trondheimsregionen vedtok i møte 27.04.12 uttalelse til Samferdselsdepartementet hvor vi ba
om at forventet bestilling om videre planavklaring fra departementet til JBV måtte innbefatte
videre avklaring av både alternativ med integrert og delt løsning. Vårt utgangspunkt for dette
var at vi anså saken som for lite avklart for å gå rett på ett konsept/alternativ. Vi fryktet at prosessen fort ville kunne bli stoppet på et senere tidspunkt fordi ulike løsninger ikke var tilstrekkelig avklart. Vedtaket var i samsvar med STFKs vedtak til regional transportplan, hvor fylkeskommunen uttrykte at Staten må sørge for videre planlegging og bevilgning til logistikknutepunkt, og at det ble etterlyst en helhetlig tilleggsutredning av framtidens godsstrømmer i et regionalt, nasjonalt og Midt-Nordisk perspektiv.
Etter dette har lite skjedd, inntil at samferdselsminister Marit Arnstad nå har signalisert at det
ikke vil komme noen konklusjon om logistikknutepunkt i NTP. Trondheimsregionen har i sin
uttalelse til NTP krevd at NTP 2014-23 må avsette midler for oppstart/realisering av godsknute-
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punkt i Trondheimsregionen i NTP-perioden –innforstått med at en endelig lokalisering fortsatt
ikke er klar. Det viktige er at prosessen ikke stopper opp, at NTP gir tydelige signaler om prosess for avklaring og oppstart.
Det er beklagelig at det fortsatt ikke er gitt noen videre signaler fra regjeringen om videre utredning/planleggig, slik vi hadde forventning om. Spørsmålet nå er når og hvordan Trondheimsregionen bør påvirke til at dette får fortgang, herunder at logistikknutepunktet blir ivaretatt i NTP
slik vi har påpekt. Saken ble drøftet i rådmannsforum 04.02.2013, jfr. vedlegg 4. Drøftingen i
rådmannsforum viser en økt forståelse for at utredningene må gjøres bredere, og at saken må
modnes videre i regionen. Rådmannsforum signaliserer at det ikke er nødvendig å presse fram
saken nå. STFK opplyste at politisk ledelse i NT og ST vil møtes rundt påske angående dette.
Ut fra dette legger jeg saken fram for drøfting i AU: Skal den avventes, eller kan vi eventuelt
signalisere noe om oppfølging uten å ta saken opp til bred drøfting?
Forslag til vedtak:
Alt A: Saken avventes.
Alt B: Innstilling til vedtak: Trondheimsregionen-regionrådet ber om at vår anbefaling om videre utredning av logistikkknutepunkt følges opp raskt, og at videre prosess og midler for oppstart/realisering av godsknutepunkt i Trondheimsregionen ivaretas i NTP-perioden.

AU 04/13

E6 Trondheim - Stjørdal – oppfølging av Statens vegvesens forslag i Trondheimsregionen-regionrådet 07.12.12

Sak:

Startegidirektør Kjetil Strand i SVV-Midt orienterte i møte i Trondheimsregionen-regionrådet
07.12.2012 om forprosjekt for E6 Trondheim-Stjørdal, hvor det både er sett på tunnelene og fire
feltsveg mellom. Nye tunneler vil koste 2,5 mrd, 1 mrd mer enn det som er avsatt i NTPforslaget, firefeltsstrekningene i dagen 1,5 mrd. I tillegg kommer rehabilitering av eksisterende
tunneler med 1 mrd, statlige penger over vedlikeholdsbudsjettet.
Strand presenterte en regneøvelse som viste at dersom en er villig til finansiering 50/50 med
bompenger, kan alt være realisert i løpet av en tiårsperiode. E6 øst er nedbetalt i 2020, videreføring av bompenger kan gi muligheter dersom det er lokale ønsker. Han framhevet at fordelene
vil være store – og at det kreves at man må begynne å jobbe med dette politisk lokalt. Vegvesenet er beredt til å være med, og uttrykker også at utbyggingen etter denne modellen ikke vil gå
på bekostning av andre vegprosjekt. Det er naturlig å videreføre dette innspillet til politisk vurdering.
Daglig leder vil påpeke at dette uansett er en sak som må sees i nær sammenheng med samlede
samferdselsprioriteringer i regionen. Ett tema er å vurdere hele E6 fra Steinkjer til Oppland
grense i sammenheng, et annet tema er at satsingen på tog må sammenholdes med satsing på
veg. Det som ligger helt fast er at Trøndelag med høyeste prioritet satser på Intercity-utvikling
av Trønderbanen gjennom rask elektrifisering av Trondheim-Steinkjer, inklusive Meråkerbanen.
Videre at tog har prioritet nord for Trondheim og veg sør for Trondheim. Når det kommer til
prioriteringer av E6 nord for Trondheim, sett i sammenheng med rekkefølge av videre utvikling
av togtilbudet, kan det synes som om enigheten i Trøndelag er mer skjør. Dette prosjektet berører slike problemstillinger. Det er for eksempel tatt opp muligheter for kryssubsidiering mellom
veg og jernbane, både som generelt prinsipp og for Trønderbanen spesielt. Dette kan berøre en
eventuell forlengelse av bompengeinnkreving på E6 Trondheim-Stjørdal direkte. Dersom krysssubsidieringsmulighet foreligger, vil det være naturlig å ta opp om økt frekvens og kapasitet ved
å bygge dobbeltspor på jernbanen Trondheim-Stjørdal kan utsette behovet for fire-felts utbygging av E6. Dette innebærer en samlet samfunnsmessig vurdering, herunder at dersom 4-felts
veg kommer først, så vil det utvilsomt svekke grunnlaget for senere satsing på jernbanen.
Ut fra at inntektspotensialet for bompenger er desidert størst for E6 Trondheim-Stjørdal, må det
også forventes at det kommer opp drøfting av strekninger, om det skal være egne prosjekt sør og
nord for Stjørdal, eller en samlet kryssfinansiering for hele strekningen Trondheim-Steinkjer.
Rådmannsforum drøftet saken i møte 04.02.2013, jfr. vedlegg 4. Det ble pekt på at kryssubsidiering er tatt opp i Trøndelagsrådets AU, og at det er nødvendig at Trondheimsregionen har en beredskap når det gjelder temaet, både mht hvilke strekninger som er viktige og relasjonen mellom
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veg og jernbane. Flere pekte på at hele vegen må bygges ut i sammenheng. Daglig leder anser
det naturlig at disse spørsmålene tas opp politisk, med sikte på at det bør utredes tilstrekkelig
beslutningsgrunnlag for videre avklaring. Saken legges fram for AU for innspill/vurdering.
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak

AU 05/13
Sak:

Handlingsplan for Strategisk næringsplan
Næringsrådet vedtok i møte 23.01.2013 forlag til Handlingsplan for Strategisk næringsplan
2013. Forslaget bygger på prosess som er gjennomført med politiske innspill fra kommunene. I
henhold til gjeldende retningslinje skal handlingsplan for næringsplanen legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via rådmannsforum. Rådmannsforum drøftet planen i møte
04.02.2013, jfr. vedlegg 4. Til innholdet i planen ble det konkret pekt på at regionen må ivareta
forholdt til utenlandsk arbeidskraft på en bedre måte. Handlingsplanen skal redigeres videre slik
at den presenteres i samme form som i 2011.

Vedlegg 7: Foreløpig forslag til handlingsplan for strategisk næringsplan 2013
Forlag til innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til strategisk næringsplan for Trondheimsregionen
– Handlingsplan 2013-14, forslag datert xxxxx.

AU 06/13

Evaluering: Retningslinje om samordning mellom næringsrådet og Trondheimsregionen-regionrådet

Sak:

Trondheimsregionen-regionrådet vedtok i møte 12.06.2010 retningslinjer for samordning mellom Trondheimsregionen-regionrådet og næringsrådet:
1. Næringsrådet utarbeider forslag til årlige handlingsplaner for gjennomføring av tiltak i
samsvar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk næringsplan.
2. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen i samlet budsjett for
Trondheimsregionen, knyttet til utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av prioriterte strategier/prosjekt samt delrammer angis.
3. Regional strategisk næringsplan forutsettes vedtatt 11.06.10 av Trondheimsregionen. Samtidig skal næringsrådet være etablert innen dette. Det tas sikte på at næringsrådet legger fram
signaler for prioriterte strategier/prosjekt og ressursmessige rammer for 2010 senest i TRmøte i september.
4. Årlige handlingsplaner legges fram for Trondheimsregionen via rådmannsforum.

5. Løpende samordning ivaretas gjennom at rådmennene i næringsrådet og observatører fra hhv næringslivet og FoU-miljøene rapporterer begge veger.
6. Retningslinjene evalueres innen utgangen av 2011
Som det framgår av pkt 5 forutsettes det en evaluering av retningslinjen innen 2011, dette er avventet til at vi nå har et tilstrekkelig grunnlag for å evaluere. Trondheimsregionen-regionrådet
vedtok også i møte 15.04.2011 at framlagt ”årshjul” for planarbeidet skulle legges til grunn for
samhandling om handlingsplan for næringsplanen. Årshjulet legger opp til en årlig syklus hvor
det fastsettes overordnet rammetildeling og ev styringssignaler fra Trondheimsregionenregionrådet i utviklingsplanen som vedtas i 3. kvartal, og at dette legges til grunn for handlingsplanen som næringsrådet vedtar i 1. kvartal påfølgende år.
Saken er drøftet i næringsrådets møte 23.01.2013 og i rådmannsforum 04.02.2013. Det er konstatert at en full årlig rullering er for ambisiøst i forhold til at nødvendig medvirkning blir ivaretatt, spesielt opplegget med politisk medvirkning fra kommunene. Prosess som ble igangsatt i
henhold til årshjulet ved årsskiftet 2011/12 viser dette. Videre er erfaringen at prosjektene ikke
følger årsskiftene, mange går over flere år. Næringsrådet peker også på at det er viktig å kunne
ta tak i saker raskt når de oppstår. Ut fra dette legger daglig leder fram et justert forslag til retningslinjen. Det foreslås en gjennomgang av handlingsplanen hvert 2. år med politisk medvirkning, og at gjensidig rapportering mellom næringsrådet/handlingsplanen og Trondheimsregio-
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nen-regionrådet tydeliggjøres. Slik rapportering har vært praksisen også i perioden som har
vært, det rapporteres i hovedsak fra næringsplanarbeidet i hvert møte.
At handlingsplanene legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via rådmannsforum bør
opprettholdes, også gjeldende praksis med rapportering i rådmannsforum om saker som har betydning for kommunene.
Forlag til innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Retningslinje om samordning mellom næringsrådet og Trondheimsregionen-regionrådet:
1. Næringsrådet utarbeider forslag til to-årige handlingsplaner for gjennomføring av tiltak i
samsvar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk næringsplan. Forslaget skal bygge på prosess med innhenting av innspill fra kommunene, næringslivet og FoU-miljøene.
2. Handlingsplanen legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via rådmannsforum.
3. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen-regionrådet i vedtak
av utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av prioriterte strategier/prosjekt samt
delrammer angis. Bruk av Trondheimsregionens næringsfond skal avklares og rapporteres
til Trondheimsregionen-regionrådet.

4. Løpende bearbeiding og samordning av handlingsplanen ivaretas gjennom at rådmennene i næringsrådet og observatører fra hhv næringslivet og FoU-miljøene rapporterer begge veger og at det rapporteres regelmessig om handlingsplanen i
Trondheimsregionen-regionrådet.
AU 07/13
Sak:

Kampanje for Trondheimsregionen høsten 2013, i henhold til utviklingsplanen
Utviklingsplan 2013-16 har inntatt strekpunkt under P3: Profilering/kommunikasjon/medvirkning: ”Det skal vurderes en større medieprofilering andre halvår 2013, ev i samarbeid med flere.” Røe kommunikasjon har framlagt en anbefaling for innhold og framdrift for en slik større
nasjonal kampanje for Trondheimsregionen, se vedlegg 8. Det foreslås utarbeidet en prosjektplan. Som første aktivitet etablerer et partnerskap med offentlige, private og frivillige for å finansiere en kampanje for å øke bo-, etablerings- og investeringslyst i Trondheimsregionen.
Denne alliansen utlyser anbudskonkurranse for kampanjen. Røe kommunikasjon har også levert
et tilbud på forprosjekt for konseptutvikling fram til anbudskonkurransen. Det er antydet en
kampanje i størrelsesorden 3-7 mill kr. Dette forutsetter flere partnere, og bruk av fondsmidler i
Trondheimsregionen.

Vedlegg 8: Anbefaling fra Røe kommunikasjon.
Forslag til vedtak:
AU ber sekretariatet videreføre avklaring av mulig kampanje for Trondheimsregionen.

AU 08/13

Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådet-møte 01.03.13:
Det er avklart med Orkdal kommune at møtet holdes i Orkdal rådhus, kommunestyresalen.
I tillegg til de sakene som er tatt opp foran er følgende muligheter aktuell:
Campussaken:
- Rådmannsforum anser dette som aktuell sak.
Ocean space senter:
- Er invitert til å presentere.
HiST-Siemens:
- Viktig at HiST kan fortelle de gode historiene. Dette samarbeidet har fått pris som beste
partnerskapsavtale i Europa.
Bru over Trondheimsfjorden:
- Ordføreren i Rissa har anmodet om å få presentere bruprosjektet.
- Rådmannsforum anbefaler at saken utsettes til etter at NTP er framlagt. Selv om dette ikke
skal inn i NTP nå, kan eksterne parter bruke dette som ”støy” i budskapet fra Trøndelag.
Rissa signaliserte i rådmannsforum forståelse for dette.
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Nytt hestesportsenter:
- Rådmannsforum anbefaler at det gis en informasjon fra Travselskapet v/prosjektleder om
travbaneprosjektet.
Kryssningsspor sør for Trondheim:
- Melhus har tatt opp at JBV arbeider med kryssingsspor for Dovrebanen – må ses i sammenheng med framtidig plan for jernbanen og er aktuelt tema.
E6 Jaktøyen-Oppland grense
- Kommunene og fylkeskommunen arbeider nå aktivt i forhold til at strekningen ivaretas i
NTP, og det er fattet nødvendige vedtak i kommunene i forhold til bominnkreving. Det er
aktuelt å orientere om dette og følge opp vår uttalelse til NTP.
Trondheim kommunes arbeid med store idrettsarrangement
- Trondheim kommune arbeider med blant annet VM på ski og egen Toor i Midt-Skandinavia.
Det er viktig å forankre dette tidligst mulig i hele Trondheimsregionen.
STFK: Ønske om møter med regionrådene angående Transportplan for Sør-Trøndelag:
- Rådmannsforum enig om at det kan tas en kort orientering og drøfting i Trondheimsregionen-regionrådet.

AU 09/12

Orienteringer:
Årsavslutning:
- Daglig leder orienterer om regnskapsresultat 2012.
Administrativ uttalelse er gitt til Transportplan for Sør-Trøndelag:
- Signalisert at den er for snever: Tar ikke opp miljø/klima og regional utvikling, heller ikke relasjon til Trønderbanen og riksveger.
Samfunnsikkerhet og beredskap:
- Samling for kommunene er avholdt, flere kommuner manglet, samhandling vil bli videreført.
Konferansen ”Konkurransen om arealene” 14.2.2013
- Er fullbooket.
Videreføring av prosjekter finansiert av skjønnsmidlene:
- Videreføring av ”Trondheimsregionen 2040” (offentlig areal- og investeringbehov) og ”Konsekvenser av utenlandsk arbeidsinnvandring” ivaretas av en oppstartsgruppe med deltakere
fra Stjørdal og Melhus. Det siste prosjektet er også relevant i forhold til rådmannsforums
kommentarer til næringsplanen.
Videreføring kommunikasjonsplan:
- Røe kommunikasjon (RK) har bidratt innenfor to tema: 1. Rekruttering av eksterne ambassadører for Trondheimsregionen er i gang, flere sentrale personer er forespurt og er positiv.
Dette vil kreve oppfølging av oss i form av informasjon og eventuelle egne ”treff”.
2. Slagord - forslag foreligger fra RK. Daglig leder orienterer i møtet om dette.
Lyntog:
- Daglig leder anbefaler at gitte signaler tilsier at vi ikke bruker mer energi på dette nå. Vårt
utgangspunkt er fortsatt at hvis det skal bli lyntog, så skal Trondheim-Oslo komme først.

Jon Hoem
daglig leder
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Arbeidsutvalget 13.02.2013
Vedlegg 1

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 23.01.2013
Saksbehandler: Børge Beisvåg

Referanse: XXX

Sted:

Næringsforeningen i Trondheim, 5. etg Næringslivets hus, Dronnings gt 12

Tidsrom:

23.01.2013, kl 12.00 – 16.00

Dato 17.01.2013

Innkalt:
Næringsråd:

Berit Rian, Merethe Storødegård, Torstein Mørseth, Johan Hustad, Trond Andersen, Sigmund
Kvernes, Odd Inge Mjøen, Roy Jevard, Erlend Myking
Sekretariat:
Morten Wolden, Jon Hoem, Ove Snuruås
Prosjektleder: Børge Beisvåg

Det vil bli servert lunch ved møtets begynnelse.

NR 01/13

Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedlegg 1: Referat fra møtet 19.12.12
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

NR 02/13
Sak:

Status tiltak
Prosjektleder orienterer om status for igangsatte tiltak.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 03/13
Sak:

Trondheimsregionens evaluering av arbeidet med næringsplanen.
Jon Hoem orienterer om evalueringsarbeid i henhold til regionrådets oppsatte plan.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 04/13
Sak:

Status Strategisk næringsplan – måling av valgte indikatorer
Det tas en gjennomgang av status for Strategisk Næringsplan basert på de valgte resultatindikatorer. Junior Consulting fremlegger hovedfunn fra bransjeanalyse gjennomført i høst. Prosjektleder fremlegger rapport fra Senter for økonomisk forskning ved NTNU om regionens andel av BNP, samt hovedfunn fra Impello-analysen, Nærings-NM, SMNs Konjunkturbarometer,
Sentios undersøkelse av næringslivslederes syn på kommunens tilrettelegging for næringslivet
og Omdømmeudersøkelsen 2011.

Vedlegg 2: Resultatindikatorer Strategisk næringsplan.
Næringsråd 23.01.13

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 05/13
Sak:

Forslag til handlingsplan 2013
Sak om handlingsplan ble begynt behandlet i forrige møte. Det fremlegges nå forslag til handlingsplan for 2013/14 basert på diskusjonen i tidligere møter og innspill fra kommunene,
næringsalliansen og øvrige involverte. Det er kommet få politiske innspill fra kommune, da de
fleste ennå ikke har fått behandlet sakn om SNP, men det er gitt en del tilbakemeldinger i
kommunenes ”selvangivelser”. Av de over 60 foreslåtte tiltak i SNP, slik den ble vedtatt, er det
pågående arbeid via Næringsrådet eller andre aktører med ca 40 av tiltakene, i hele eller deler
av regionen. Mange av tiltakene eies av andre organsiasjoner/råd/utvalg/en enkelt kommune,
selv om noen av aktørene i Næringsrådet kan være involvert, f. eks Luftfartsforum, Vegforum,
Access Mid-Norway etc. Av de 18 tiltakene i handlingsplan 2011 er vi godt i gang med de fleste,
men ser at det tar tid å få tiltakene etablert og over i varig form, da vi er avhengig av en kollektiv innsats for å få tiltak gjennomført, og i liten grad har kjøpt andres arbeidskapasitet. Det foreslås at igangsatte tiltak fra tidligere handlingsplan videreføres inn i 2013 før de evalueres.

Vedlegg 3: Handlingsplan 2011, Innspill fra kommuner/fylket/Næringsalliansen og forslag til handlingsplan 2013-14 ETTERSENDES.
Forslag til vedtak:
Forslag til handlingsplan vedtas. Det åpnes for å ta inn flere punkter som følge av kommende
innspill fra flere aktører i Trondheimsregionsamarbeidet.

NR 06/13
Sak:

Samarbeid skole - næringsliv
Hvordan sette samarbeid skole og næringsliv mer i system ble tatt opp under eventuelt i næringsrådet den 14.11.12, og bedt tatt som sak i senere møte. Grunn- og videregående skole må
ses i sammenheng når det gjelder kobling mot næringsliv og satsing på entreprenørskap, også
innen yrkesfag. Næringslivet trenger både avanserte fagarbeidere, ingeniører og sivilingeniører. Sverre Konrad Nilsen er invitert for å orientere om hvordan SINTEF har jobber mot ungdomsskole på Sotra. Fylkesrådmannen inviteres til å orientere om status for næringssamarbeid
på videregående skole, og Rådmann Melhus orienterer om hva Melhus kommune gjør.

Forslag til vedtak:
Punkt om samarbeid skole – næringsliv tas inn i handlingsplan for 2013-14.

NR 07/13
Sak:

Kurs for næringsutviklere
Trondheimsregionen har også for våren 2013 gått ut med tilbud næringsmedarbeidere i kommunene å delta inn i Take-off, i samarbeid med Senter for entreprenørskap ved NTNU. Det har
tidligere vært diskutert med NEC om en ønsker å lage en modul 2 som fokuserer mer på å øke
kunnskap om virkemiddelapparat og finansieringsmuligheter for gründere. Innovasjon Norge,
STFK og Fylkesmannen arrangerer nå kurs for næringsapparat i samarbeid med NTNU IØT som
har fokus på etablererveiledning og kunnskap om oppstart av bedrifter. SIVA tilbyr kurs for inkubator- og næringshageledere i samarbeid med BI. Fokus her er kompetanse på innovasjonsog kompetanseutviklingsprosesser i SMB. BI ønsker å tilby dette kurset til det kommunale

Næringsråd 23.01.13

næringsapparatet. Forskningsrådet avvikler våren 2013 kurs i SkattFunn ordingen, med mål
om å øke hjelpeapparatets kompetanse på å få ”kundebedriftene” inn i ordingen. Prosjektdriver ønsker næringsrådets tilbakemeldinger på om en skal fortsette å ha fokus på kompetanseutviklingstiltak for næringsapparatet i Trondheimsregionen, samt innspill på hva som i så fall
bør prioriteres av ulike tilbud.
Vedlegg 4: Kursbeskrivelse kurs BI, kurs NTNU IØT og SkatteFunnskolen.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 08/13
Sak:

Forprosjekt Makes Faire Trondheim2014
Trondheim kommune har spilt inn til Trondheimsregionen om Makers Faire Trondheim 2014 er
noe regionen burde være med på. Makers Faire er en to-dagers innovasjonsfestival åpen for
alle. Tilsvarende festivaler er avholdt i USA og noen steder i Europa. Røe kommunikasjon jobber nå med å avklare interesse for et slikt arrangement hos sentrale innovasjonsaktører i regionen. Se vedlegg. Det ønskes en diskusjon i Næringsrådet om dette er noe vi ønsker å involvere oss i.

Vedlegg 5: Forprosjekt Makers Faire Trondheim 2014.
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

NR 07/13
Sak:

Kartlegging av aktører med beslutningsmyndighet ang. fremtidig lokalisering av hovedkontor/sentrale funksjoner
Røe kommunikasjon har vært i dialog med Trondheim kommune angående at mange av
Trondheims arbeidsplasser er eid av selskap som ikke nødvendigvis ser det som viktig å sikre
videreføring av hovedkontor/sentrale funksjoner i Trondheim. Reitan-gruppen og Det Norske
er to eksempler. Røe kommunikasjon foreslår at det bør gjøres et kartleggingsarbeid, for å
sjekke hvilke personer som har en slikt beslutningsmyndighet, og avklare hva som kan gjøres
for å ivareta trønderske interesser mot disse. Det ønskes en diskusjon i Næringsrådet om dette
er noe vi ønsker å involvere oss i.

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

NR 08/13

Eventuelt

Næringsråd 23.01.13

Arbeidsutvalget 13.02.2013
Vedlegg 2

REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 19.12.2012
Saksbehandler: Børge Beisvåg

Dato 19.12.2012

Sted:

Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Dronningens gt 12

Tidsrom:

19.12.2012, kl 12.00 – 14.00

Tilstede:
Fraværende:

Berit Rian, Merethe Storødegård, Sigmund Kvernes, Trond Andersen, Roy Jevard, Morten Wolden, Jon Hoem, Børge Beisvåg
Torstein Mørseth, Johan Hustad, Erlend Myking, Odd Inge Mjøen, Ove Snuruås

NR 49/12

Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak:

NR 50/12

Referatet godkjennes.

Operativ ressurs næringsforening i Orkladal og i Skaun

Fra møtet: - Orkladal Næringsforening har vært i dialog med prosjektleder SNP angående at de ønsker
økonomisk bistand i 2013 for å få på plass en daglig lederfunksjon i næringsforeningen. Ove
Snuruås ble denne uken tilsatt i 80% stilling. Det foreligger konkrete planer for hvordan stillingen skal bli selvfinansierende fra 2014.
- Næringsaktører i Skaun og Skaun kommune ønsker å få opp en lokal næringsforening.
Næringsaktørene som sitter i interimstyret ønsker å gå videre med en modell likt NiT Melhus hvor Skaun blir et eget geografisk fagråd, NiT Skaun, i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Det ønskes å få på plass en operativ ressurs i prosentstilling.
- Etter dialog med aktørene innstiller prosjektleder SNP på at det bevilges kr 150.000,- til
Næringsforeningen i Orkladal for 2013. Det innstilles på kr 200.000,- til NiT Skaun, fordelt
over 2013 og 2014, når organisering og etablering av eget fagråd i NiT er på plass. Det forutsettes at lokalt næringsliv og kommunene også bidrar finansielt.
- Det ble stilt spørsmålstegn ved at daglig leder i Orkladal Næringsforening er tilsatt før økonomisk bidrag er avklart med kommune og Trondheimsregionen.
Vedtak:

NR 46/12

Næringsrådet bevilger kr 150.000 i støtte for 2013 til Næringsforeningen i Orkladal, og kr
200.000 fordelt over to år til næringsforening i Skaun. Dette som et bidrag til å få på plass
operativ ressurs. Det forutsettes at lokalt næringsliv og kommune også bidrar finansielt.

Forslag til handlingsplan 2013

Fra møtet: - Det var ikke kommet inn noen innspill fra de næringsrådsmedlemmer som hadde meldt forfall til møtet.
- I henhold til vedtatt sak i Trondheimsregionen skal arbeidet med næringsplanen tas opp til
evaluering. Dette blir sak i neste Næringsrådsmøte, og påfølgende møte i regionrådet.
- Sak om status, eller avrapportering i henhold til valgte indikatorer, tas opp i neste møte
sammen med sak om bransjeanalysene. Det er viktig å synligjøre hva vi har oppnådd av resultater i regi av SNP.
- Det var enighet i møtet om at planen må konkretiseres mer, og at de ulike tiltak med fordel
kan beskrives mer utfyllende med et enklere språk, slik at planene er lettere å forstå for de
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ikke allerede innvidde. Det var videre enighet om at målsetningene med tiltakene bør kvantifiseres i den grad det er mulig.
Det bør etterspørres tall på hvor utstrakt samarbeid det er mellom utdanningsinstitusjonenes studenter og regionens næringsliv, før en tar stilling til om det er grunn til å fokusere
særskilt på dette. HiSTs utfordring er å levere på de allerede inngåtte avtaler.
Når det gjelder videreutdanning i entreprenørskap for lærere får ikke HiST nok søkere fra
regionen.
Mer trykk fra regionen på Campus Kalvskinnet, Innovasjonssenter, samlokalisering NTN HiST, og tettere kobling mellom blå sektor og ny masterutdanning i matteknologi, jfr
kunnskapsnavsdiskusjonen, ønskes fra HiST. Trond sender flere innspill til Børge. Ocean
Space Center bør også nevnes i handlingsplanen. Ocean Space Centre blir presentert i
kommende møte i Trondheimsregionen.
Punkt om internasjonal prosjektkoordinator avventes fordi vi så langt ikke har fått på plass
egnet prosjektleder. Vi ser det i sammenheng med hva vi oppnår med forsker i bedrift. Det
pågår også arbeid hos øvrige aktører og virkemiddelaktører på å bedre tilbudet rettet mot
bedrifter som ønsker seg inn i EU finansierte prosjekter.
Punkt om satsing på velferdsteknologi, og koordinering av aktørene for å få effekt av satsing, ønskes tatt inn. Kommunene kan være gode laboratorier for å få opp et kunnskapsgrunnlag og for utprøving. Kanskje bør frivillighetssektoren kobles inn tettere? Kommunene
må utvikle egne strategier for implementering av velferdsteknologi for å få til satsing.
Det ønskes å fokusere mot bygg/anleggsbransjen, gjennom å etablere prosjekt på ”Smartere bygging” i samarbeid med ledende aktører i byggnæringen og kompetansemiljøene.
Trondheimsregionens landbruk kan med fordel posisjoneres opp mot en kommende landbrukssatsing i VRI Trøndelag, kalt Landbruk 21. Mulig kommunene bør se sine landbruksenheter i en regional sammenheng?
Alle sektorsatsingene kan med fordel kobles opp til hvert enkelt delmål i handlingsplanen.
Det tas inn punkt om å utvikle samarbeid om næringsutvikling som følge av kampflybase
Ørland. NTNU/HiST/SINTEF signaliserer en mer målrettet satsing i forhold til etableringen.
Leverandørutviklingsprosjektet i regi av NHO kan kobles opp mot flere av de tematiske satsinger i handlingsplanen. Hilde Sætertrø er tilsatt som prosjektleder av NHO.
Det må gjøres opp status for tiltaket ”Politikere ut i bedrift”. De kommuner som ikke har
innarbeidet dette som del av det politiske årshjulet, bør gjøre dette.
Arbeid med videre utvikling av regionale næringsarealer ønskes prioritert. Å få på plass selskapsetableringer for utvikling av arealene er viktig.
Det er viktig å få med seg fylket og Fylkesmannen i prosjekt på redusering av saksbehandlingstid, ikke kun kommunene. Prosjektet deles i to faser, gjennomgang av status og forbedringstiltak.
Satsing på realfag bør koordineres bedre. Her er det mange som gjør noe. Vektorprogrammet, som står i handlingsplanen, er et av disse tiltakene.
Det bes om mer fremdrift i arbeidet med Kunnskapsnav. Børge sjekker muligheten til å få
avrapportering i marsmøtet fremfor maimøtet.
Fokus på utfordringer med økende arbeidsinnvandring ønskes. Her har Trondheimsregionen fått kr 300.000,- i skjønnsmidler fra Fylkesmannen til prosjekt.
Kan regionen dra nytte av Trondheim kommunes 2030 prosjekt? Et delmål i prosjekter er å
utvikle smartere måter drive virksomheten på i vid forstand, mer samhandlig/samlokalisering. Dette krever fosknings-/kunnskapsbistand. Også her er det gitt
skjønnsmidler til utredning i Trondheimsregionen.
Det anses som viktig å få mer fokus på å tiltrekke seg studenter og næringsaktører til regionen. Innflaggingsarbeidet synes i dag lite koordinert og ikke tungt nok. Dette tas opp som
sak i et senere NR-møte.
Det var enighet om å igangsette et større markedsføringsfremstøt av Trondheimsregionen i
løpet av høsten. En må se på mulig samordning med andre aktører. Vestlandet i regi av
Business Region Bergen er nå kommet i gang med sitt store prosjekt Vekstlandet.no
Side 2 av 3

- Bør planen ha fokus på bedre samordning i regionen. Sitter vi for isolert med ulike oppgaver? Samhandling mellom ulike aktører kan bli bedre, eksempel Næringsplanen/Næringsrådet, MOLGA og AMN.
- Innspillene tas inn i handlingsplanen og ny justert plan fremlegges for vedtak i neste møte.
Vedtak:

NR 48/12

Forslag til handlingsplan bearbeides videre, med de endringer som ble gitt i møtet. Det tas
sikte på å vedta handlingsplan på NR-møtet i januar 2013.

Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp.

Møteplan for 2013 er som følger:
23. 01
20. 03
29. 05
28. 08
16. 10
04. 12
Møtene starter som vanlig kl 12.00. Det er enighet om at møtene utvides til kl 16.00.
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Arbeidsutvalget 13.02.2013
Vedlegg 3

REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 21.11.2012
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 12/1744-10

Sted:

Ordførerens kontor

Tidsrom:

kl 1300-1500

Til stede:

Erling Lenvik, Rita Ottervik, Jon P Husby, Jon Hoem

Forfall:

Einar Strøm

Referent:

Jon Hoem

Dato 26. november 2012

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til
saksdokumentene fra dette møtet i arbeidsutvalget, klikk her.
Ingen merknader til innkallingen.

AU 37/12
Vedtak:

AU 38/12

Referat/protokoll AU-møte 12.09.2012 og Rådmannsforum 07.11.2012.
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 12.09.2012 godkjennes.
Referat/protokoll Rådmannsforum 07.11.2012 tas til etterretning.

Skal Trondheimsregionen ta opp temaet folkehelse i forhold til felles kompetanse/erfaringer?

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om drøfting i rådmannsforum med konklusjon om at det allerede er
mange aktører, og at Trondheimsregionen primært bør ha en formidlerrolle.
- AU var enig i rådmannsforums vurderinger. Det ble pekt på at frivillige organisasjoner også
har en viktig rolle. For disse organisasjonene er det en utfordring at ansatte erstatter frivillige, slik at arrangement nå i større grad legges i arbeidstiden, ett eksempel er fysak.
- Det er aktuelt å presentere Malviks prosjekt ”Lev vel” når resultater av beboerundersøkelsen foreligger. Også Melhus sin deltakelse i ”Sunne kommuner” kan sjekkes ut.
- Det ble også signalisert at Trondheimsregionens friluftsråd kan trekkes inn i et møte i
Trondheimsregionen når det passer.
Vedtak:

AU 39/12
Fra møtet

Trondheimsregionen prioriterer ikke å ta et selvstendig utviklingsansvar innenfor folkehelse.
Det skal vurderes løpende om pågående arbeider i kommunene har overføringsverdi og bør
presenteres i Trondheimsregionen-regionrådet.

Søknader fra Trondheimsregionen om skjønnsmidler 2013:
- Trondheimsregionen har sendt inn tre søknader til fristen 15.10.2012, med følgende prioriteringsrekkefølge:
1: Langsiktig investerings- og arealbehov for tjenestene til befolkningen
2: Analyse av konsekvenser i boligbehov og offentlige behov ved stor utenlandsk innflytting
3: Trondheimsregionen som politisk verksted
- Søknadene er i tråd med vedtatt utviklingsplan 2013-16, rådmannsforum har gjort tilsluttende vedtak. AU sluttet seg til søknadene.

Vedtak:

AU i Trondheimsregionen støtter innsendte forslag til søknader om skjønnsmidler til Trondheimsregionen i 2013. Prosjektene vil være til stor nytte for deltakerkommunene og har god
overføringsverdi for andre kommuner.

Arbeidsutvalget 21.11.2011
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AU 40/12

Framdrift i IKAP 2-arbeidet

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om drøftingen/vedtak av framdrift i rådmannsforum. Planprogram
foreslås framlagt i Trondheimsregionen-regionrådet 26.04.2013, etter forutgående høring i
kommunene.
- AU pekte på at planprogram normalt fastsettes av bygningsrådet, det blir opp til kommunene å fastsette hvordan de vil behandle dette. Uansett er det viktig å få gode drøftinger i
kommunene i alle faser, det ble pekt på omsøkt prosjekt for skjønnsmidler ”Trondheimsregionen som politisk verksted”.
- Det kan være aktuelt med egne møter i politisk arbeidsgruppe med alle ordførerne, det forutsettes da at det skal gjøres reelle avklaringer, ikke sandpåstrøing.
Vedtak:

AU slutter seg til framdriftsplan med behandling av planprogram for IKAP 2 i Trondheimsregionen-regionrådets møte 26.04.2013, med sikte på å ha høringsutkast for IKAP 2 klart for
behandling tidlig i 2014.

AU 41/12

Orientering: Invitasjon om deltakelse i intensjonsavtale for etablering av utbyggingsselskap for Nye Sveberg.

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om drøfting og synspunkter i rådmannsforum. I henhold til behandling i AU sak 30/12 er saksdokumenter utsendt til kommunene. Det er signaler om negativ
tilslutning fra kommuner sør for Trondheim, men det bør ikke oppfattes som noe sammenbrudd om kommuner sør for byen ikke blir med nå. Dette er et utviklingsarbeid for å få opp
mulighetsrommet, erfaringene kan tilsi videreføring i flere retninger.
- AU konstaterte at dagens vanskelige kommuneøkonomi vil gjøre det krevende for kommuner å binde kapital til et slikt prosjekt.
- Daglig leder tok opp at det er ønskelig at det blir gjort en verdivurdering av Svebergområdet på et tidlig stadium. AU ønsket at kostnader til dette drøftes med Malvik kommune.
Vedtak:

RF 49/12

AU tar saken til orientering.

Orienteringer
Samling i ”Byer i Midt-Norge”
- Avholdt, fokus på byene som motor for sine omland.
Samfunnssikkerhet/beredskap
- Samling fastsatt til 13. desember 2012.
Konferanse om areabruk/jordvern i regionen 14.02.2013:
- Trondheimsregionen deltar i et samarbeid med fylkesmannen (landbruks- og miljøavdelingen), fylkeskommunen, bondelaget og Trondheim kommune. Er relevant i forhold til IKAP 2.
Statsråd Marit Arnstad deltar.
- Det ble tatt opp i AU at miljøvernministeren er en vel så aktuell deltaker.
Kontakt med Fosen regionråd angående medvirkning i prosjekt om kamflybaseetableringen:
- Fosen regionråd har prosjektansvar for et samarbeidsprosjekt knytet til forventninger om
stor aktivitet i regionen. De har tatt kontakt med Trondheimsregionen angående medvirkning fra Trondheimsregionen i prosjektet. Jfr at saken ats opp i Trondheimsregionenregionrådet.
Retningslinjer for samordning mellom det politiske nivået i Trondheimsregionen og næringsrådet
- Retningslinkene skal evalueres, i henhold til vedtak i rådmannsforum RF 31/10 og i TR
16/10.
Ny travbane ved eventuell flytting fra Leangen
- Saken ble drøftet i rådmannsforum, ikke signal om å prioritere et aktivt engasjement fra
Trondheimsregionen.

Arbeidsutvalget 21.11.2011
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Trondheimsregionens brev til regjeringen om pilegrimssatsing.
- Permanent pilegrimssenter i Trondheim er nå på plass.
Bilag Natt&dag:
- Trondheimsregionen deltok sammen med NiT og NHO som samarbeidsparter for bilag om
rekruttering av arbeidskraft i regionen. Anser resultatet som vellykket, det hevdes at 20.000
studenter leser Natt&dag.
DN-bilag om stedsutvikling:
- Det skal utgis et bilag samordnet med konferanse om byer og tettsteder arrangert av
MD/KRD i desember. Trondheimsregionen forbereder en 1-siders annonse i bilaget hvor vi
framhever Sjøgangen som prosjekt for sammenkobling av regionen – og som kollektivknutepunkt i den suksessfulle veksten i Trondheimsregionen.

AU 35/12

Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 07.12.2012
Stjørdal kommune er møtearrangør. Aktuelle saker:
Oppfølging av NTP 2014-23 og andre samferdselssaker:
- Vi har fått tilbakemelding om at Marit Arnstad ikke kan delta i møtet.
- AU ønsket at det legges fram to konkrete vedtaksforslag i møtet: Angående E6-sør TonstadJaktøyen og fv 704.
Etablering av kampflybasen bør tas opp bredt:
- Trondheimsregionen har utarbeidet et notat til Fosen regionråd. Ørland kommune og STFK
er invitert til å innlede. I tillegg ønsket AU at NTNU, Næringsforeningen og Fylkesmannen
kan ha korte innlegg. Det legges fram en ”viljeserklæring” fra Trondheimsregionen til vedtak.
Stjørdal som vertskap for stor militæraktivitet, muligheter og utfordringer:
- Det er tatt opp med Johan Arnt Elverum at dette er et ønsket tema, jfr drøfting i siste AUmøte. Elverum har kontakt med forsvarsledelsen på Værnes.
SVV: Tunnel-prosjekt Trondheim-Stjørdal:
- Regionkontoret i Molde er forespurt.
Næringsplanen:
- Dersom det er tid i møtet kan vi presentere vellykket samarbeid Siemens-HiST.
- Mulig å få nytt ”drypp”om elevaktivitet fra Stjørdal, er også aktuelt dersom det er tid.
IKAP 2:
- Presentasjon av opplegg for rullering.

AU 36/12

Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

Erling Lenvik
leder

Arbeidsutvalget 21.11.2011

Jon Hoem
daglig leder
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Vedlegg 4

REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 04.02.2013
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 13/5699-2

Dato: 07.02.2013

Sted:

Møterom Kobberkis, 5. etg i fylkeshuset.

Tidsrom:

Mandag 04. februar 2013 kl 1630-1930

Til stede:

Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Steinar Gaustad (for
Grethe Metliaas), Knut Dukane, Geir Are Nyeng (for Vigdis Bolås), Erlend Myking, Odd Inge
Mjøen, Morten Wolden (fra sak 3), Jon Hoem, Børge Beisvåg (sak 5 og 6), Esther Balvers, Sigmund Knutsen

Forfall:

Stein A. Ytterdahl, Hans Kringstad

Referenter:

Jon Hoem/Sigmund Knutsen

RF 01/13

Referat fra møte 07.11.2012

Vedtak:

RF 02/13

Referatet godkjent

Planprogram IKAP-rullering.

Orientering: -

Prosjektleder Ester Balvers orienterte. Behov for langsiktig plan og sammenhengende strategier for: Utbyggingsmønster, transport, næringsarealer, boliger, arealer til offentlige tjenester, massedeponi, folkehelse. En stor del av befolkningsveksten består av innvandring.
Vil vurdere boligbehovet for befolkningen ut fra boligbehovsberegninger og utrede utbyggingsalternativer for å møte dette. Høringsutkast for IKAP-2 skal behandles våren 2014. Det
legges opp til involvering/medvirkning fra kommunene politisk og administrativt, samt andre aktører. I henhold til planprogrammet er det utarbeidet en søknad om skjønnsmidler til
avklaring av deponi for rene masser i regionen.
- Jon Hoem orienterte om Miljøverndepartementets plansatsing rettet mot de store byene.
Det er signalisert ca 2 mill pr år de neste 3 årene til til STFK/Trondheimsregionen, (Samordnet areal og transportplanlegging).

Fra møtet: -

Knut Dukane og Olaf Løberg stilte spørsmål om hva ”forpliktende retningslinjer” (s. 3) betyr? Det vil bryte med lojaliteten til planen dersom planen ikke følges av kommunene uten
noen forklaring. Roy Jevard: Fylkesmannen legger IKAP til grunn i vurderingen av kommunens arealplaner. Kun kommunenes arealplan har juridisk binding, men IKAP har betydd en
stor forbedring for kommunens forhold til fylkesmannen. Jon Hoem: Begrepet ”forpliktende” ble drøftet grundig ved IKAP 1, og en endte med at presiseringen var nødvendig. Viktig
at IKAP 2 gir alternativer for areal- og transportutvikling i regionen som utfordrer kommunene på å prioritere mer bærekraftig utvikling. Det er viktig at alle parter aksepterer at dette er et nødvendig utgangspunkt for å ivareta de nasjonale målene. EstherBalvers: Utbygging langs kollektivtilbudet vil bli avgjørende. Kristian Rolstad: ”Forpliktende” er et sterkere
signal til kommunestyrene enn f eks ”retningsgivende”. Morten Wolden: Å ta bort forpliktende nå vil gi signal om en svekker betydningen av IKAP, det er ikke ønskelig.
- Tilleggsforslag fremmet av daglig leder: Rådmannsforum slutter seg til søknad om skjønnsmidler for utredning av deponering rene masser i Trondheimsregionen.

Vedtak:

1. Rådmannsforum slutter seg til forslag til planprogram for rullering av IKAP.
2. Rådmannsforum slutter seg til søknad om skjønnsmidler til utredning av deponering av
rene masser i Trondheimsregionen.

Rådmannsforum 04.02.2013
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RF 03/13

Oppfølging logistikknutepunkt – rullering av IKAP.

Orientering:-

Daglig leder orienterte. Regionrådet vedtok i juni-møtet at samferdselsdepartementet i forventet bestilling om videre planlegging må gå videre med både integrert og delt løsning. Vi
fryktet at prosessen fort ville kunne bli stoppet på et senere tidspunkt dersom ulike løsninger ikke var tilstrekkelig avklart. Vedtaket var i samsvar med STFKs vedtak til regional
transportplan. Etter dette har lite skjedd inntil Marit Arnstad nå har uttrykt at det ikke
kommer signaler om lokalisering i NTP 2014-2023. Daglig leder ønsket rådmannsforums syn
på videre engasjement i Trondheimsregionen, jfr uttalelse til NTP om videre prosess med
sikte på oppstart i slutten i perioden.

Fra møtet: -

Olaf Løberg: KVU-en er meget grundig. Bør vi ikke nå samle oss politisk om en delt løsning
sør for Trondheim? Roy Jevard: Havnespørsmålet har komplisert saken svært mye. Kristian
Rolstad: At vi lokalt ikke blir enig gjør at vi kommer bak i prioriteringene. Jon Hoem: Både
Samferdselsdepartementet og Fiskeridepartementet skal avklare dette. Odd Inge Mjøen:
Politisk i STFK mener man at KVU-en er for smal. En modningsprosess pågår. Vi har tid til å
vente, det kommer ingenting om dette i NTP nå. Balanserte utredninger/saksframstillinger
vil være nødvendig framover, det må i tillegges skape noen gode arenaer for drøfting. Fylkesrådmannen vil arrangere et møte rundt påske hvor politisk ledelse i NT og ST og transportører kan diskutere. Vi bør bruke rådmannsforum til rådslagning framover. Kjell Fosse:
Statsråden vil ha en bredere utredning hvor havn inngår, de hadde ikke bestilt en jernbanestasjon. I et lengre perspektiv er det fornuftig å utrede integrert løsning grundigere. Roy Jevard: Regionen er ikke moden for å ta stilling til dette, greit om det kommer i neste NTP.
Men vi må bli enig i Trøndelag, det trenger modning og vi må ikke ta dette i neste møte.
Øysand var en uheldig start. Morten Wolden: Viktig å bruke tid framover, la det modne. Å ta
det opp 01. mars vil sannsynligvis bare skjerpe frontene. Olaf Løberg: Slutter seg til synspunktene, det er for tidlig å konkludere i regionen. Det var enighet om at drøftinger i rådmannsforum vil være viktig for å få prosessen framover inn i riktig spor, videre mente et
flertall at det ikke er nødvendig å presse fram saken nå.

Vedtak:

RF 04/13

Spørsmålet om og når saken skal drøftes i regionrådet legges fram for AU.

E6 Trondheim - Stjørdal – oppfølging av Statens vegvesens forslag i Trondheimsregionen-regionrådet 07.12.12

Orientering: -

Daglig leder orienterte. Problemstillingene er mer omfattende enn det som framgikk av
Statens vegvesens orientering i regionrådets siste møte. Ser en dette sammen med jernbaneprioriteringer, ikke minst muligheter for kryssfinansiering, kommer det opp mange interessante utfordringer som det er verdt å ta opp. Kan for eksempel rask kapasitetsutvidelse
på jernbanen forbedre situasjonen på veg? Ønsker å invitere AU til å gå videre med saken.

Fra møtet: -

Knut Dukane: Kryssfinansiering veg/jernbane er kontroversielt, bompengertrykket er allerede for stort. Sigmund Knutsen: Kryssubsidiering er ikke ukjent i Nord-Trøndelag, drøftet i
Trøndelagsrådets AU før jul. De ønsker en felles finansiering av hele strekningen Trondheim
- Steinkjer, hvor også kryssfinansiering vurderes. Viktig at Trondheimsregionen har en beredskap, både mht. hvilke strekninger som er viktige og relasjonen mellom veg og jernbane.
Roy Jevard: Bompenger og eventuell kryssfinansiering er avhengig av vedtak i kommunestyrene, dette kan bli komplisert. Kjell Fosse: Det er behov for utvidet veg mellom tunnelene,
noe annet blir unaturlig. Odd Inge Mjøen: Trondheim-Stjørdal bør få en bedre løsning også
mellom tunnelene. Det bør komme en bom også nord for Stjørdal. Kristian Rolstad: Første
tunnelutbedring kommer i 2017, det er ikke lange strekningene imellom. TrondheimStjørdal er strekningen i nord med de største utfordringene. Selv om tospors jernbane
kommer, vil det være dumt å ikke utvide strekningene mellom tunnelene. Det må komme
bom nord for Stjørdal. Jon Hoem: Det er tunnelene som i dag er kritisk flaskehals.

Vedtak

Daglig leder legger saken fram for drøfting i AU.
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Handlingsplan for Strategisk næringsplan

Orientering: - Prosjektleder Børge Beisvåg innledet. Rapporten fra Impelloanalysen ble utdelt.
- Næringsrådet har hatt samarbeid med FoU-miljøene i fokus, samt aktiv rolle i framdrift på
de store konkrete utbyggingsprosjektene for FoU-miljøene.
- Samhandling med næringsapparatene i kommunene er vektlagt. Koordinering av ulike aktører i Trøndelag er ikke god nok, og næringsrådet kan ta en rolle. Næringsforening i Skaun er
et etablert. Vil jobbe videre med noen bransjespesifikke næringer: Landbruk, bygg/anlegg
og velferdsteknologi. Vi vil bistå Ørland i arbeidet med kampflybasen når en del tema er
mer avklart. FoU-miljøene trenger hjelp til regionale koblinger.
- Årlige bedriftsbesøk for politikere skal videreføres. Sammenslutning av næringsforeninger
blir med som IKAP-referansegruppe. For å gjøre det lettere å utvikle bedrift er både IKAP og
mer effektive byggeprosesser viktig – gjelder ikke bare kommunene, men også bedriftene/byggenæringen. Hvordan øke produktiviteten i byggenæringen? Få søkere til Hist’s tilbud om entreprenørskapsutdanning for lærere. Vi samarbeider med NHO om leverandørutviklingsprosjektet.
- Kunnskapsnav (der Norge kan ta en global posisjon) drøftes videre: Havbruk, olje/gass, maritime næringer. Kommersialisering av teknologi: Her er Trondheimsregionen best, men
mangel på investeringskapital er et forbedringspunkt.
- Trøndelagsdagen videreføres. Studentundersøkelse viser at det store arbeidsmarkedet på
utsiden av Trondheim er ukjent for studentene. Skoler for barn til utenlandske arbeidstakere stadig viktigere.
Fra møtet: -

Vedtak:

RF 06/13

Olaf Løberg: Bør Næringsrådet spisse innsatsen mer? Trøndelagsdagen er positiv, det må
satses videre på koblinger mellom bedriftene, studentene og kommunene. Morten Wolden:
Nyetablerere – vi bør ha klare kriterier for å kunne sammenligne med andre byregioner,
unngå synsing. Hvilke områder skal vi prioritere? Hvor kan vi gjøre en forskjell? Erlend Myking: Har næringsplanen virket? Olje/gass, bygg/anlegg, handel vokser mest, hva med det
øvrige? Geir Are Nyeng: Viktig å øke studentenes kjennskap til arbeidsmarkedet utenfor
byen. Positive reaksjoner fra studenter på Trøndelagsdagen. Roy Jevard: Næringsrådet må
ta tak i det overordnede, slik at kommunene kan koble seg på. Det bør settes på dagsorden
at næringslivet og FoU må bidra med penger eller andre ressurser til samarbeidet. Olaf Løberg: SNP må føles forpliktende også for næringslivet og FoU, kommunene har andre primæroppgaver. Morten Wolden: Utenlandsk arbeidskraft må ivaretas på en bedre måte. På
nasjonalt nivå har en ikke tatt dette innover seg. Vi kan samarbeide med andre kommuner/regioner som har de samme utfordringene. Odd Inge Mjøen: Næringslivet må bidra
med ressurser, ellers blir samarbeidet ikke godt nok. Alle parter må ha et annet utgangspunkt å hente ut prosjektpenger. Jon Hoem: Det er grunn til å nyansere bildet. Næringsforeningen bidro i å utarbeide SNP og bidrar fortsatt gjennom ledelse av næringsrådet, de
andre partenes bidrag må synliggjøres bedre og systematisk. Studenter bidrar gjennom studentarbeider etc.

1. Framlagt forslag til handlingsplan for strategisk næringsplan 2013 legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet.
2. Rådmannsforum framhever at regionen må ivareta utenlandsk arbeidskraft på en bedre
måte.
3. Alle parters bidrag i næringsplanen bør synliggjøres bedre.

Evaluering: Retningslinje om samordning mellom næringsrådet og Trondheimsregionen-regionrådet

Orientering: -

Daglig leder redegjorde for drøftingen i næringsrådet. Prosessen i kommunene, som ble
igangsatt i årsskiftet 2011/12 viser at det er viktigere å ha tilstrekkelig tid til en god medvirkning enn å stresse rask behandling. Erfaringen er også at handlingsplanen utvikles lø-
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Fra møtet: Vedtak:

RF 07/13

pende, da er det viktig å finne rom for at dette kommuniseres på en god måte, slik at samordning mellom politisk nivå og næringsarbeidet ivaretas godt.
Det var felles oppfatning i rådmannsforum at det er uhensiktsmessig å revidere handlingsplanen oftere enn hvert andre år.

Retningslinje om samordning mellom næringsrådet-Trondheimsregionen-regionrådet foreslås endret i henhold til saksframlegget.

Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådet-møte 01.03.13:
Campussaken
- Rådmannsforum: Aktuell sak
Ocean space senter
- Daglig leder: Er invitert til å presentere.
HiST-Siemens.
- Viktig at HiST kan fortelle de gode historiene. Dette samarbeidet er kåret som best i Europa.
Bru over Trondheimsfjorden.
- Ordføreren i Rissa har anmodet om å få presentere bruprosjektet.
- STFK fraråder at orientering om dette nå, før NTP (Protokolltilførsel).
- Rådmannsforum anbefaler at saken utsettes til etter NTP. Selv om det ikke er meningen at
dette skal inn i NTP nå, kan eksterne parter bruke dette som ”støy” i budskapet fra Trøndelag. Geir Are Nyeng signaliserte forståelse for dette og tar det opp med ordfører i Rissa.
Folkehelseprosjekt i Malvik
- Malvik: Ikke ferdig for presentasjon i denne omgangen.
Ny travbane:
- Rådmannsforum anbefaler at det gis en informasjon fra Travselskapet v/prosjektleder om
travbaneprosjektet
Kryssningsspor sør for Trondheim:
- Melhus: JBV arbeider med kryssingsspor for Dovrebanen – må ses i sammenheng med
framtidig plan for jernbanen og er aktuelt tema.
E6 Jaktøyen-Oppland grense
- Kommunene og fylkeskommunen arbeider nå aktivt i forhold til at strekningen ivaretas i
NTP, og det er nylig fattet nødvendige vedtak i kommunene. Det er aktuelt å orientere om
dette og følge opp vår uttalelse til NTP.

RF 08/13

Orienteringer/spørsmål
Administrativ uttalelse er gitt til Transportplan for Sør-Trøndelag:
- Signalisert at den er for snever: Tar ikke opp miljø/klima og regional utvikling, heller ikke relasjon til Trønderbanen og riksveger.
STFK: Ønske om møter med regionrådene angående Transportplan for ST:
- Rådmannsforum er enig om at det kan tas en kort orientering og drøfting i Trondheimsregionen-regionrådet.
Samfunnsikkerhet og beredskap:
- Samling for kommunene er avholdt, flere kommuner manglet, samhandling vil bli videreført.
Konferansen konkurransen om arealene 14.2
- Er fullbooket.
Videreføring av prosjekter finansiert av skjønnsmidlene:
- ”Trondheimsregionen 2040” (offentlig areal- og investeringbehov) og ”Konsekvenser av
utenlandsk arbeidsinnvandring” er drøftet med egen oppstartsgruppe med deltakere fra
Stjørdal og Melhus. Det siste prosjektet er også relevant i forhold til rådmannsforums
kommentarer til næringsplanen.
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Videreføring kommunikasjonsplan:
- Røe kommunikasjon (RK) har bidratt innenfor flere tema: 1. Omdømmebygging – ny undersøkelse tilsvarende 2010 vil bli gjort. 2. Rekruttering av eksterne ambassadører for Trondheimsregionen er i gang, flere sentrale personer er forespurt og er positiv. Dette vil kreve
oppfølging av oss i form av informasjon og eventuelle egne ”treff”. 3. Slagord - forslag foreligger fra RK. Spørsmål å vurdere: Skal vi ha et slagord? Er forlaget egnet? Kommunene
trenger mer tid til å vurdere dette.
Lyntog:
- Daglig leder anbefaler at gitte signaler tilsier at vi ikke bruker vesentlig mer energi på dette
nå, at vi bruker kreftene på intercity rundt Trondheim. Vårt utgangspunkt er fortsatt at hvis
det skal bli lyntog, så skal Trondheim-Oslo komme først.

RF 09/13

Eventuelt:
- STFK ønsker drøfting om videregående opplæring i neste møte i rådmannsforum.

Knut Dukane
leder rådmannsforum
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daglig leder
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1 Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP
IKAP er en regional arealplan, utarbeidet av kommunene i Trondheimsregionen og Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Planen er retningsgivende for all planlegging i Trondheimsregionen. IKAP forutsettes
i henhold til kommunestyre/bystyre/fylkestingsvedtak fulgt opp av de respektive kommunene som
forpliktende retningslinjer for kommuneplanens arealdel og gjennom annen oppfølging.
IKAPs utgangspunkt er å gjøre regionen attraktiv gjennom å gi konkurransedyktige tilbud til
næringsetableringer og framtidig bosetting. Det er fastsatt i felles fylkesplan for Nord- og Sør
Trøndelag, at regionen skal være en nasjonal rollemodell i forhold til konkurransedyktig, balansert og
bærekraftig utbyggingsmønster. IKAP har tatt denne utfordringen gjennom å følge opp miljø-, klimaog landbruksutfordringene via strategiske valg og retningslinjer for arealutvikling i regionen.
For å oppnå målene for utvikling av regionen er det behov for nytenkning. Videreføring av
tradisjonell arealpolitikk vil generelt ikke være godt nok for å ivareta konsekvenser for
klima/transport, jordvern og miljøverdier. Derfor er det et mål for IKAP-arbeidet å gi alternativer for
areal- og transportutvikling i regionen som utfordrer kommunene på å prioritere mer bærekraftig
utvikling. Det er viktig at alle parter aksepterer at dette er et nødvendig utgangspunkt for å ivareta de
nasjonale målene.
IKAP er en langsiktig plan med en helhetlig og felles arealstrategi for regionen. Planhorisonten er
2040, med mer konkret dimensjonering av boligbehov og behov for arealkrevende
næringsvirksomheter for en 12-års periode, slik at dimensjoneringen kan legges til grunn i
kommuneplanlegging.
Kommunene og Sør-Trøndelag fylkeskommune er prosjekteiere av planen. Det er en viktig
forutsetning at kommunene deltar aktivt i arbeidet med utgangspunkt i at regionale vurderinger vil
kunne gi nye løsninger lokalt. Samtidig bidrar samarbeidet til kompetansedeling og
kompetanseheving i kommunene. I arbeidet med IKAP drar kommunene nytte av hverandre.
Sammen står vi sterkere.

1.1 Rullering av IKAP
Det har gått tre år etter ferdigstilling av IKAP-1, og det er ønskelig å se om planen har fungert som
tenkt, samt å videreutvikle og forbedre planen, basert på erfaringer med IKAP fra de siste årene.
Vedtatt i retningslinje 1.7 i IKAP-1: ny vurdering av retningslinjene om store næringsareal skal tas opp
til nærmere vurdering etter at det foreligger nærmere sikkerhet om lokaliseringssted for godsterminal
og havn, uansett må ny vurdering igangsettes senest sommeren 2012.
Det har vært forventet en avklaring fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket om videre
planprosess, denne har ikke kommet, og samferdselsministeren har nå signalisert i media at det ikke
vil foreligge noen anbefaling om lokalisering av logistikknutepunkt i NTP 2014-2023, og at det må
gjøres videre utredninger om løsning. Trondheimsregionen mener at arealbruk på de arealene som i
IKAP-1 er reservert for mulig realisering av logistikknutepunkt må avklares.
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Rissa og Leksvik kommuner tiltrådte som medlemmer i Trondheimsregionen høsten 2009. Det ble
ikke tidsmessig mulig å innarbeide de to nye kommunene i plangrunnlaget for IKAP-1. Ved rullering
av IKAP skal begge kommuner bli fullverdig del av planen.
I tillegg til ovennevnte opplever Trondheimsregionen en enda større befolkningsvekst enn den som
lagt til grunn i IKAP-1. Dette gir også grunnlag for ny vurdering av retningslinjene.

1.2 Vedtatte mål og strategier opprettholdes
Både mål og strategier for arealutvikling i regionen, vedtatt i IKAP-1, er vurdert i forhold til nye
nasjonale og regionale føringer. Gjeldende mål og strategier i IKAP-1 anses fortsatt å ivareta dagens
utfordringer, og tilrås lagt uendret til grunn i rulleringsarbeidet.
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2 Overordnede føringer for arealutvikling i Trondheimsregionen
Nasjonal politikk
Regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging utkom i 2011 (Kgl. res.
juni 2011). Det nasjonale forventningsdokumentet peker på hvilke hensyn fylkeskommunene og
kommunene bør legge vekt på i sin planlegging for å gjennomføre nasjonal politikk.
Følgende temaer bør regional planlegging omfatte:
-

Klima og energi
By -og tettstedsutvikling
Samferdsel og infrastruktur
Verdiskaping og næringsutvikling
Natur, kulturmiljø og landskap
Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Landbruks- og matmeldingen (St.Meld nr 9)
Det er nødvendig at global matforsyning blir mer robust og at verdens ressurser brukes på en
bærekratig måte for å produsere mat. Regjeringen ser på den globale matsituasjonen som et viktig
bakteppe når framtidig matproduksjon i Norge skal vurderes.
Det skal legges til rette for at den landbaserte matproduksjonen kan øke i takt med etterspørselen til
en økende befolkning i Norge.
Den eneste måten å sikre at både dagens befolkning og framtidige generasjoner har tilgang på nok og
trygg mat og energi og virke fra skogen, er at ressursene blir brukt på en bærekraftig måte.
Landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv, bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og
skogen og jorda sin funksjon som karbonlager.

Nasjonal transportplan, NTP
Nasjonal transportplan (NTP) presenterer regjeringens transportpolitikk, og legger grunnlaget for
helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom
transportformene.
Ny Nasjonal transportplan for 2014-2023 skal vedtas i Stortinget våren 2013.
Forslag til NTP signaliserer endrede behov som gir nye utfordringer for samferdselssektoren. I sitt
forslag til Nasjonal transportplan for de neste ti årene ber transportetatene om et krafttak. I forslaget
settes det fokus på drift og vedlikehold, byområdene og klimautfordringene.
Transportetatene foreslår en samlet strategi med tre hovedelementer:
-

Utbygging av kollektivtrafikk og tilrettelegging for gåing og sykling for å ta trafikkveksten i
byområdene
Utbygging av jernbane, veg og lufthavner for å bidra til regionforstørring og regional utvikling
Utbygging og opprusting av transportnettet mellom byer, regioner og landsdeler
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Felles fylkesplan Nord- og Sør-Trøndelag
I 2008 vedtok Sør- og Nord-Trøndelag felles fylkesplan, Trøndelagsplan 2009-2012, Kreative
Trøndelag – her alt e mulig uansett.
Hovedmål for areal- og transportutvikling i Nord- og Sør-Trøndelag er at Trøndelag skal bli en
nasjonal rollemodell for et konkurransedyktig, balansert og bærekraftig utbyggings- og
bosettingsmønster
Ny giv for Trondheimsregionen 2002-2011 (2030) – fylkesdelplan for areal- og transport
Ny giv ble vedtatt som fylkesdelplan i 2003 og er godkjent av Miljøverndepartementet samme år.
Hovedprinsippet for arealutvikling i Trondheimsregionen er at det meste av utbyggingen bør foregå i
definerte sentra og knutepunkt for kollektivtrafikken. Veksten skal primært skje som fortetting og
dernest som vekst i tilknytning til eksisterende tettstedsstruktur. Ny giv er fortsatt gjeldende
fylkesplan for ivaretakelse av kjøpesenteretablering.
Kommunale føringer
Kommunene er prosjekteiere til IKAP. IKAP har som utgangspunkt både å ivareta og samordne de
kommunale interessene og å avklare et helhetlig utbyggingsmønster for regionen og hvordan den
enkelte kommune kan inngå i dette.
Gjeldende strategier og arealføringer i kommunenes kommuneplaner er et avgjørende utgangspunkt
for arbeidet. En regional gjennomgang kan gi nye svar på arealutfordringene, både gjennom at
regional helhetsvurdering kan åpne for at nye arealer blir mer aktuelle og at eksisterende arealer kan
bli mindre aktuelle ut fra strategiene og behovsanslagene som legges til grunn.
Miljøpakken for transport
Miljøpakken er et viktig bidrag til prinsipp for arealutvikling, transportprioritering, infrastruktur og
virkemidler. Den prinsipielle enighet i forhold til utslippsreduksjon, arealpolitikk og nødvendighet av
restriktive tiltak legges til grunn i IKAP. Miljøpakken gir klare signaler om forutsetninger for å ivareta
utbyggingsmønster som bidrar til mindre klimautslipp.
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3 Utviklingstrekk i regionen
Befolkningsvekst
Trondheimsregionen er en region i stor vekst. Etter vedtak av IKAP-1, juni 2010, har regionen fått
10 400 flere innbyggere. Folketallet i Trondheimsregionen har passert 270 000 i 2012. Det er vekst i
alle kommuner i Trondheimsregionen, bortsett fra Leksvik.
Kollektivsatsning
Sør-Trøndelag fylkeskommune og Miljøpakken sin tunge satsning på frekvens og pris på
kollektivtilbudet i regionen, har ført til en stor vekst i kollektivreiser fra og til arbeidsplasser. Dette
har hatt positiv effekt på reduksjon av klimagassutslipp fra transport i regionen og ført til en
miljøvennlig regionforstørring, samtidig har det bidratt til at Trondheimsregionen er en byregion med
begrenset kødanning i rushtid. Framkommeligheten på vegnettet for nærings- og godstransport er
dermed forholdsvis god i denne regionen.
Næringsutvikling
Det er en god sysselsettingsutvikling i regionen, med en årlig tilvekst på over 2 000 netto sysselsatte
per år i perioden 2010-2011. Strategisk næringsplan bidrar til videre utvikling, med hovedsatsing på å
utnytte regionens fortrinn med kunnskapsmiljøer.
Trondheimsregionen er med en andre plass, blant de beste regioner i NæringsNM de siste ti årene.
Det er i hovedsak Trondheim kommune som står for plasseringen.
Boligbygging
Boligbyggetakten er lavere enn beregnet behov. I perioden 2010-2012 er det bygd 1 350 boliger per
år i regionen, beregnet behov framover er i siste IKAP-prognose 2 200 boliger per år.
Kampflybase Ørland
Sommeren 2012 vedtok Stortinget at det opprettes én hovedbase for kampfly i Norge og at denne
skal utvikles på Ørland. Luftforsvarets styrkeproduksjon tilknyttet luftvern flyttes til Ørland.
Kampflybasen på Ørland skal dermed få ca 1 000 flere ansatte enn i dag. I tillegg forventes
ringvirkninger som kan gi enda mer befolkningsvekst i regionen og et tettere bånd mellom forsvaret
og kunnskapsmiljøer og næringsliv i regionen.
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4 Regionale utfordringer
Klima og miljø
Trondheimsregionen tar et særskilt ansvar for å videreutvikle et konkurransedyktig og bærekraftig
utbyggingsmønster i regionen. Transport i storbyregioner er et av de viktigste innsatsområder for
utslippsreduksjon. Vi må sørge for at den framtidige veksten i persontransport i regionen skal tas av
gang, sykkel og kollektiv. Ikke bare for å oppnå målene om en miljøvennlig utvikling i regionen, men
også som bidrag til å sikre god framkommelighet for gods- og næringstransport på vegnettet.
Suksessen med kollektivsatsningen i regionen har ført til stor etterspørsel etter pendlerparkeringsplasser i kommunene rundt Trondheim. I dag er mange av pendlerparkeringsplassene lokalisert i
sentrumsområder i tettstedene, og i hovedsak etablert på bakkeplan. Med den forventete
befolkningsveksten i regionen og målet om at veksten i persontransport skal tas av gang, sykkel og
kollektiv, blir behovet for pendlerparkeringsplasser økende i årene framover. Det er behov for
framtidsrettete løsninger, som tilbyr tilstrekkelig areal til pendlerparkering og samtidig sikrer
attraktive sentrumsområder med en effektiv arealutnyttelse.
Effektiv arealutnyttelse
Befolkningsveksten i regionen er, sammen med muligheter for en effektiv arealutnyttelse,
avgjørende for framtidig arealbehov til både bolig- og næringsformål. En utfordring i
arealplanleggingen er at det er mange interesser som må vurderes opp mot hverandre på hvert sted.
Noe må vike, alt er ikke mulig overalt. Men lykkes vi med fortetting og sambruk, kan mer lokaliseres
sentralt. Det bør utvikles et samordnet areal- og transportsystem regionalt, som tar vare på
kvalitetene og verdiene i regionen, samt legger til rette for utvikling av boligarealer og
næringsarealer på rett plass, tilpasset den forventete befolkningsveksten.
Landbruk
Det skal vektlegges at jordbruksarealene, spesielt kornjorda, ivaretas og sikres til matproduksjon.
Også økt beitebruk er avgjørende for å sikre matproduksjonen.
Sør-Trøndelag er et fylke med store variasjoner i forhold til press på dyrka jord. De sentrale
områdene i Trondheimsregionen har størst press, også fra store samferdselstiltak.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener at et noe differensiert jordvern i fylket i stor grad vil svare på
de utfordringer som regionen har innenfor jordvern. Streng håndhevelse av jordvernet, spesielt
kornarealer i sentrale områder i fylket, er viktig både med hensyn på bærekraftprinsippet, men også i
forhold til målet om økt matproduksjon.
Demografi
Sammensettingen av befolkningen endrer seg over tid. Det er en klar trend i retning en økning i antall
eldre i befolkningen og halvparten av veksten er utenlandsk arbeidsinnvandring. Dette kan ha
konsekvenser for boligtypebehov i regionen. De siste årene har det vært en trend at eldre flytter til
enklere boliger i sentrumsområder, særlig i tettstedene. Trondheimsregionen mener det er viktig å
tilby, i størst mulig grad, passende boliger og boligområder til alle, samtidig som hensyn til transport
og natur/landbruk ivaretas.
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Befolkningsveksten gir også økt press på utbygging av offentlig infrastruktur. Det gjelder barnehager
og skoler, helse- og velferdssentre, kategoriboliger, idrettsanlegg, park og friområder, kulturtilbud
med mer. Etter samhandlingsreformen har kommunene fått en endret rolle i den samlede helse- og
omsorgspolitikken, slik at det i større grad enn i dag kan oppfylle ambisjonene om forebygging og
innsats i sykdomsforløpenes tidligere faser. Kommunene må sannsynligvis ta nye grep for å klare alle
disse utfordringene.
Kampflybase Ørland
Etableringen av kampflybase på Fosen vil gi betydelige ringvirkninger for et stort område. Konstruktiv
medvirkning fra hele Midt-Norge er nødvendig for å sikre best mulig utvikling i nærområdet til
kampflybasen og i regionen. Kampflybase på Ørland har konsekvenser for areal- og
transportutvikling i både Fosenregionen og Trondheimsregionen. Trondheimsregionen som
tilliggende storbyregion ønsker å bidra aktivt.
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5 Temaer som skal utredes
Dette kapittelet beskrives de forskjellige temaene som skal tas opp i rullering av IKAP, hva skal
utredes og resultat som skal forankres i planen.

5.1 Utbyggingsmønstre
5.1.1 Framtidsbilder Trondheimsregionen 2040
Samfunnet kan endre seg sterkt over en 25-års periode. For 25-30 år tilbake, i 1980-tallene, var
samfunnet og næringsstruktur i Trondheimsregionen annerledes enn i dag. Hva slags region skal vi bli
i 2040?
Det forventes en befolkningsvekst på over 80.000 nye innbyggere i perioden til 2040. Hvor og
hvordan skal alle disse nye innbyggere bo? Hvordan kan vi sikre en attraktiv og bærekraftig region?
For å få innsikt i forskjellige muligheter for utvikling av Trondheimsregionen, foreslås det å utarbeide
framtidsbilder for Trondheimsregionen 2040.

5.1.2 Utbyggingsmønstre
Det er behov for en langsiktig plan og en sammenhengende strategi, som grunnlag for
kommuneplanens arealdel i de respektive kommunene. IKAP skal være den langsiktige planen i
Trondheimsregion og skal sikre en sammenhengende arealstrategi som skal legges til grunn i
kommuneplanarbeidet i kommunene.
Utredningsbehov
Det skal utredes konsekvenser av forskjellige utbyggingsmønstre i Trondheimsregionen, basert på
gjeldende mål og strategier for arealutvikling i Trondheimsregionen. Konsekvenser for samfunn,
naturressurser og miljø skal utredes.
Eksterne samarbeidsparter
- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
- Statens vegvesen
- Jernbaneverket
Resultat
- Oversikt over aktuelle utbyggingsmønstre i regionen med beskrivelse av konsekvenser for
samfunn, naturressurser og miljø
- Føringer for valg av utbyggingsområder for en 12-års periode
- Oppdaterte retningslinjer
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5.2 Transport
Det forventes at flere store samferdselsprosjekter i regionen blir avklart når Nasjonal transportplan
for 2014-2023 vedtas våren 2013. Det gjelder:
-

E6 Trondheim - Oppdal
E6 Trondheim – Steinkjer
Infrastruktur for jernbane Trondheim – Steinkjer
E39 Ålesund-Trondheim
Logistikknutepunkt

Trondheimsregionen mener et slikt krafttak er helt nødvendig, og at Trondheimsregionen ut fra den
gode utviklingen i kollektivtrafikken må prioriteres tungt for å tilrettelegge bedre infrastruktur. Jfr
vedtatt uttalelse til NTP fra Trondheimsregionen-regionrådet.
I tillegg til prosjektene på nasjonalt nivå, avklarer Sør-Trøndelag fylkeskommune i Transportplan for
Sør-Trøndelag 2014-23 prosjekt om utbedring av fylkesveg 704 Sandmoen – Tulluan. Målet er å
forbedre framkommelighet for næringstransport til masseuttaksanleggene og næringsarealet Tulluan
i Klæbu kommune.
Miljøpakken 2 omfatter mange prosjekter. Her nevnes noen store prosjektsom har betydningfor
arealutviklingen i Trondheimsregionen:: E6 Tonstad-Jaktøyen, veg Sluppen-Stavne, tunnel til Byåsen,
nye kollektivfelt/knutepunkt, superbuss og innfartsparkering.
Trondheimsregionen vurderer det som ikke nødvendig å planlegge nye samferdselsprosjekter for
regionen i tillegg til de prosjektene som er på gang.

5.2.1 Klimavennlig regionforstørring
En klimavennlig regionforstørring forutsetter en samordnet areal- og transportutvikling, med et
kollektivsystem tilpasset det framtidige behovet i regionen. Dette er en forutsetning for å ivareta
nasjonalt mål om at veksten i persontransport i byregionene må tas med gang, sykkel og kollektiv.
Utredningsbehov
Det skal utredes alternativer for framtidig kollektivsystem for aktuelle utviklingsretninger i regionen.
Poenget er ikke å fastsette ett alternativ.
Eksterne samarbeidsparter
- Jernbaneverket
- NSB
- Statens vegvesen
- Miljøpakken
Resultat
Oversikt over mulige fremtidige kollektivsystemer/arealbruk som bidrar til et miljøvennlig
transportmønster i Trondheimsregionen og godt framkommelighet for gods- og næringstransport.
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5.2.2 Pendlerparkering
Suksessen av kollektivsatsningen i regionen er en direkte konsekvens av tiltak i Miljøpakken og
fylkeskommunens prioritering. Miljøpakken gjorde at Trondheim ble kåret til Norges modigste
klimaby i 2008 og har ført til en vekst i bussreiser i regionen med nesten 50% i perioden 2010-2012.
Den store veksten i kollektivbruk har ført til stor etterspørsel etter pendlerparkeringsplasser i
kommunene utenfor Trondheim. I dag er mange av pendlerparkeringsplassene lokalisert i
sentrumsområder i tettstedene og i hovedsak etablert på bakkeplan. Dette er ikke en effektiv
utnytting av sentrumsarealene. De samme arealene er attraktive for ulike sentrumsformål. I tillegg
har store parkeringsarealer på bakkeplan negative konsekvenser for opplevelseskvalitetene i
sentrumsområdene.
Innfartsparkering i Trondheimsregionen er et prosjekt i Miljøpakken. Arbeidet med rullering av IKAP
skal ha fokus på utforming og lokalisering av pendlerparkeringsarealer i tettstedene.
Utredningsbehov
I fellesskap med Miljøpakken, skal det utvikles alternative løsninger for pendlerparkering i
Trondheimsregionen. Alternativene skal vurderes i forhold til behov, attraktivitet, konsekvenser for
klima/transport, jordvern og miljøverdier.

Eksterne samarbeidsparter
- Statens vegvesen
- Miljøpakken
Resultat
- Oversikt over aktuelle løsninger for pendlerparkering i regionen
- Retningslinjer for planlegging i kommunene
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5.3 Næring
5.3.1 Store næringsarealer
IKAP-1 har utpekt noen store arealer for næring i regionen, for næringsetableringer med
arealkrevende virksomheter. Arbeidet var ikke kommet i mål på grunn av uklarhet om
logistikknutepunkt. Det foreligger fortsatt ikke en avklaring om logistikknutepunkt, les mer om det i
neste avsnitt. Trondheimsregionen mener det er behov for avklaring om fremtidig arealbruk på de
arealene som i IKAP-1 er reservert for mulig lokalisering av logistikknutepunkt. I tillegg mener
Trondheimsregionen at det er behov for en ny vurdering av lokalisering av, og størrelse på, store
næringsarealer i regionen.
Arbeidet skal bygge videre på arbeidet som er gjort i IKAP-1.
I IKAP-1 er det lagt til grunn et årlig behov på 200 da. nytt næringsareal for arealkrevende
virksomheter. Utbyggingsbehovet bør vurderes på nytt.
Utredningsbehov
Videreutvikle metodikk for prognose av behov for store næringsareal med arealkrevende
virksomheter som transport, lager og industri, og vurdere økonomiske og andre konsekvenser i
forhold til klargjøringstakt for arealene. Det skal vurderes forskjellige alternativer for lokalisering, i
hovedsak basert på registreringer i IKAP-1. Alternativene skal vurderes i forhold til behov, egenhet
for forskjellige typer næringsvirksomheter, konsekvenser for klima/transport, jordvern og
miljøverdier.
Eksterne samarbeidsparter
- Næringslivet
- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
- Trondheim Havn IKS
Resultat
- Metodikk for prognose av behov for næringsareal i regionen
- Oversikt over aktuelle arealer for store næringsarealer i regionen. Beskrivelse av egenhet av
arealene for forskjellige type næringsvirksomheter
- Avklaring om fremtidig arealbruk på de arealene som i IKAP-1 er reservert for mulig
lokalisering av logistikknutepunkt
- Prioritering av store næringsarealer for et 12-års periode, nærmere om klargjøring
- Oppdaterte retningslinjer

5.3.2 Logistikknutepunkt
Jernbaneverket har utarbeidet Konseptvalgutredning (KVU) for nytt logistikk knutepunkt for
Trondheimsregionen. Konseptspørsmålet har i stor grad dreid seg om det skal etableres en integrert
løsning med jernbane, bil og havn eller om det skal være en delt løsning med egen havn. KVUarbeidet er kvalitetssikret i KS1-vurdering, som i likhet med KVU-anbefalingen tilrår delt løsning med
havn, med jernbaneterminal i sør, Søberg eller Torgård. KS1- viser til eksisterende havner på Brattøra
og Orkanger og eventuell ny havn i Muruvik.
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Det har vært forventet en avklaring høsten 2012 fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket
om videre planprosess, denne har ikke kommet, og samferdselsministeren har nå signalisert i media
at det ikke vil foreligge noen anbefaling om lokalisering i NTP 2014-23, og at det må gjøres videre
utredninger om løsning.
Trondheimsregionen har fulgt prosessen tett. I juni 2012, etter at KS1 forelå, ble det vedtatt ønske
om at videre avklaring av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen gjennomføres tilstrekkelig robust,
slik at videre prosess fører fram til beslutning som kan realiseres raskest mulig. For å ivareta dette
har Trondheimsregionen oppfordret regjeringen om at både alternativ for delt og integrert løsning
bør utredes videre, og at alle løsninger må belyse havnetilknytning. Samtidig vedtok
Trondheimsregionen i uttalelse til NTP 2014-23 at det må avsette midler for oppstart/realisering av
godsknutepunkt i Trondheimsregionen i NTP-perioden.
Både for utviklingen Trondheimsregionen, og for å oppnå mer bærekraftig godstransport, er det
svært viktig at Regjeringen snarest tar stilling til konsept for logistikknutepunkt. Nytt
logistikknutepunkt har vesentlig betydning for næringslivets rammevilkår, og har i tillegg
konsekvenser for utnytting av store næringsarealer og sjønære industriområder i regionen.
Utredningsbehov
Trondheimsregionen forutsetter at Samferdselsdepartementet snarest gir Jernbaneverket avklaring
om videre prosess, slik at Stortinget snarest mulig kan ta stilling til konkret realisering av
logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.
Fortrinnsvis ut fra snarlige statlige signaler, vurderer Trondheimsregionen gjennom IKAP å
gjennomføre analyse av alternative areal- og transportløsninger for Trondheimsregionen basert på
ulike konsept for logistikknutepunkt. Dette ses i sammenheng med andre alternativanalyser nevnt
foran, spesielt for store næringsareal.
Eksterne samarbeidsparter
- Regjeringen/Stortinget
- Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen
- Trondheim Havn IKS
Resultat
- Vurdering alternative areal- og transportløsninger for regionen basert på ulike konsept for
logistikknutepunkt
- Avklart arealbruk av arealene reservert for mulig realisering av logistikknutepunkt i IKAP-1
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5.4 Bolig
5.4.1 Befolkningsutvikling og boligbehov
Trondheimsregionen er en region i sterk vekst. En stor del av befolkningsveksten er innflyttning av
utenlandske arbeidsinnvandrere. Det er lite kjent om boligpreferanser for innvandrere. Hvor ønsker
de å bosette seg og hva slags boliger har de behov for? Trondheimsregionen ønsker å være en
attraktiv region for alle, slik at de som flytter hit, bosetter seg permanent i regionen.
Befolkningssammensettingen i regionen endrer seg. Antallet eldre i regionen vil øke sterkt. De siste
årene har vi sett at mange eldre gjerne flytter til sentrumsområder. Eneboligen som etterlates, blir
kjøpt av barnefamilier.
Endringene i befolkningssammensetting og dermed endringene i det framtidige boligbehovet, har
konsekvenser for arealbruks- og transportløsninger i regionen. Trondheimsregionen mener det er
viktig å være forberedt på endringene i befolkningssammensettingen og det framtidige boligbehovet.
Trondheimsregionen skal, også med den sterke befolkningsveksten, være en attraktiv region å bo i
for alle befolkningsgrupper.
Utredningsbehov
Befolkningsprognoser for regionen skal oppdateres. Prognosene skal synliggjøre forventede
utviklinger i antall innbyggere og demografiske sammensetting av befolkningen, herunder
konsekvenser av utenlandsk innflytting.
Flyttebevegelser til og i regionen skal kartlegges, med hensikt til å få bedre innsikt i boligpreferanser.
Mye av tilflyttingen er utenlandsk innvandring fra Europa. Dette skal Trondheimsregionen gjøre en
egen analyse i forhold til. Vi har fått bevilget skjønnsmidler til prosjektet i 2013.
Det skal synliggjøres hvilke endringer i bomønster som har skjedd over tid i regionen. Det skal lages
kart som viser endring i bebygd areal fra 1950 til 2012.
Med grunnlag i forventet demografisk utvikling i regionen, skal det vurderes framtidig boligbehov,
fordelt på type bolig.
Boligfeltbasen for framtidige boligområder og tabellene med konsekvenser for landbruk og
reisekonsekvens utarbeidet i forbindelse med IKAP-1, skal oppdateres. De foreslåtte framtidige
boligområdene skal vurderes i forhold til behov, attraktivitet, konsekvenser for klima/transport,
jordvern og miljøverdier.
Det skal analyseres hvordan vi kan få mer fart i boligbyggingen. Hvor ligger flaskehalsene i prosessen,
hva kan det offentlige gjøre å forbedre prosessene, hva kan utbyggerne gjøre.
Eksterne samarbeidsparter
- Utbyggingsnæringen
- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Resultat
- Oppdatert boligfeltbase med kunnskapsgrunnlag om konsekvenser for landbruk og miljø
- Felles boligprognose med analyse av boligtypebehov
- Oppdaterte retningslinjer
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5.5 Arealbehov for offentlige tjenester
Den sterke befolkningsveksten og endringer i befolkningssammensettingen i Trondheimsregionen,
har konsekvenser for offentlig infrastruktur i kommunene.
I samhandlingsreformen forventes økt kompetanse i kommunene for helse- og omsorgstjenester og
det legges til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste i størst mulig grad
må finne sin løsning i kommunene.
Trondheim kommune har kartlagt arealbehov og investeringsbehov for offentlige tjenester i perioden
2012-2030, Trondheim 2030. Denne kartleggingen har synliggjort at det ligger formidable
utfordringer for kommunen for å ivareta de offentlige behovene - både investeringer, arealbehov og
driftskonsekvenser.
Trondheimsregionen-regionrådet har utrykt et klart ønske om å utrede tilsvarende for de øvrige
kommunene i Trondheimsregionen. Målet er å øke kunnskapen i de respektive kommunene om
konsekvensen av befolkningsveksten for areal og investeringer til offentlig infrastruktur. Kommunene
må sannsynligvis ta nye grep for å klare disse utfordringene.
Utredning om offentlig tjenestebehov i Trondheimsregionen har fått tildelt skjønnsmidler fra
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Utredningen skal tas opp som del av rullering av IKAP.
Utredninger
Kartlegging av arealbehov for offentlig infrastruktur for hver kommune i Trondheimsregionen.
Utredningen skal gjøres tilsvarende utredningen som er gjort for Trondheim kommune i Trondheim
2030.
Eksterne samarbeidsparter
- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
- Nord-Trøndelag fylkeskommune
- NAV

Resultat
- Konklusjoner om areal- og investeringsbehov for offentlige tjenester i Trondheimsregionen
- Løsningsmodeller for å klare utfordringene
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5.6 Massedeponi
Trondheimsregionen har en utfordring knyttet til deponering av rene overskuddsmasser fra
byggeaktivitet.
Den sterke befolkningsveksten i regionen fører til stor byggeaktivitet til ulike formål i mange år
framover.
Regulerte områder for deponering av rene masser vil i løpet av et par år være oppfylt og avsluttet.
For å være forbered på det framtidige behovet for områder for deponi, og å gjøre det lettere for
næringslivet å finne egnete områder for deponering av rene masser, er det behov for en regional
utredning som utpeker aktuelle for deponiområder.
Utredninger
Det skal kartlegges egnete områder for deponering av rene masser i Trondheimsregionen.
Alternativer for lokalisering av deponiområder i regionen skal utredes. Alternativer skal vurderes i
forhold til behov, attraktivitet, konsekvenser for klima/transport, jordvern og miljøverdier.
Ut fra kartleggingen av potensielle områder for deponi, skal det utarbeides en strategi for
deponering av rene masser i Trondheimsregionen.
Eksterne samarbeidsparter
- Fylkesmannen Sør-Trøndelag
- MEF (Maskinentrepenørenes Forbund)
Resultat
- Aktuelle områder for deponering av rene masser i Trondheimsregionen
- Strategi for deponering av masser
- Oppdaterte retningslinjer
- Oppdaterte og videreutviklete veileder for deponi
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5.7 Folkehelse
Målet med folkehelsearbeidet er bedre leveår med god helse for den enkelte, reduserte sosiale
helseforskjeller i befolkningen og reduserte samfunnskostnader.
Fysisk aktivitet kan medvirke til å forebygge, utsette eller lindre kroniske sykdommer, og gjennom
planleggingen kan det legges gode rammer for økt aktivitet for alle grupper i befolkningen. Det er
blant annet viktig å sikre trygge skoleveger og trafikksikre gang- og sykkelveger til sentrumsområder,
tjenester, idrettsanlegg mm.
Friluftsliv fremmer helse og trivsel og gir naturopplevelse, rekreasjon og anledning til sosialt samvær.
Alle bør derfor ha tilgang til grønne nærområder, parker og friluftsområder med god kvalitet.
Tilgjengelighet til større naturområder og tilrettelegging for ferdsel i jordbrukslandskap er også viktig.
Gang- og sykkelveger og stier gjør det lettere å være fysisk aktiv i hverdagen, og sikrer samtidig trygg
og miljøvennlig ferdsel.
Utredningsbehov
Økt kompetanse om helse- og omsorgstjenester skal tas opp som del av delprosjekt Areal- og
investeringsbehov for offentlige tjenester i Trondheimsregionen 2030.
Den sterke befolkningsveksten gjør det svært viktig å sikre tilstrekkelig og variert tilbud av friområder
i regionen. Sør-Trøndelag fylkeskommune har startet kartlegging av friområder i Sør-Trøndelag.
Trondheimsregionen skal ikke gjøre en egen utredning om friområder i IKAP. Informasjonen som
kommer frem i Sør-Trøndelag fylkeskommune sin utredning skal brukes som grunnlag i
rulleringsarbeidet for IKAP.
Eksterne samarbeidsparter
- Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
- Trondheimsregionens friluftsråd
Resultat
- Kartlegging av friområder i Trondheimsregionen
- Retningslinjer for planlegging i kommunene
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6 Samlet vurdering
I arbeidet med rullering av IKAP, skal det utredes alternativer for lokalisering av boliger, store
næringsarealer, massedeponi og pendlerparkering. Alternativene skal vurderes i forhold til behov,
attraktivitet, konsekvenser for klima/transport, jordvern og miljøverdier. Med grunnlag i
konsekvensutredningen skal det for hvert tema lages en oversikt over aktuelle alternativer.
For å synliggjøre samlede konsekvenser for areal- og transportutvikling i regionen, skal det utredes
konsekvenser for klima/transport, jordvern og miljøverdier i en samlet vurdering av de aktuelle
alternativene. Denne samlete vurdering skal skje på et overordnet nivå med fokus på langsiktighet og
helhet.
Mål av den samlede vurdering er å gi alternativer for areal- og transportutvikling i regionen som
ivareta konsekvenser for klima/transport, jordvern og miljøverdier. Videreføring av tradisjonell
arealpolitikk vil generelt ikke være godt nok. IKAP skal derfor gi alternativer for areal- og
transportutvikling i regionen som hjelper kommunene på å prioritere mer bærekraftig utvikling.

7 ROS-analyse
For å ivareta samfunnssikkerhet i Trondheimsregionen, er det viktig at det er oversikt over risiko og
sårbarhet på regionalt nivå.
Som del av samlede konsekvenser av areal- og transportutvikling i regionen, skal det utarbeides en
forenklet ROS-analyse på overordnet nivå, basert på tidligere ROS-vurdering i IKAP-1. Eksisterende
kunnskap og data skal legges til grunn i analysen. ROS-analysen skal vise risiko- og sårbarhetsforhold
som har betydning for arealbruk i regionen.
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8 Framdriftsplan
Fremlegging av planprogrammet og behandling av dette er første milepæl. Planprogrammet skal
legges ut til høring i februar/mars 2013, med høringsfrist 22. mars. Det tas sikte på fastsettelse av
planprogrammet i Trondheimsregionen-regionrådet 26. april 2013.
Hele året 2013 skal brukes til planarbeidet og utarbeiding av planforslag for revidert IKAP (IKAP-2).
Det tas sikte på behandling av høringsutkast til IKAP-2 i Trondheimsregionen-regionrådet våren 2014.
Planarbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom mange aktører, dette gir mange usikkerhetsmoment
knyttet til framdriftsplanen og om foreslåtte utredninger lar seg gjennomføre. Ett eksempel er
avklaring om logistikknutepunktet.

9 Medvirkning
Det legges stor vekt på involvering av kommunene, både politisk og administrativt. Det er etablert en
administrativ prosjektgruppe, som skal involveres tett i planarbeidet, etter samme modell som i
IKAP-1.
Det oppfordres til politiske arbeidsmøter i hver enkelt kommune, gjerne med formannskapene. Det
skal også organiseres tematiske politiske verksteder som diskusjonsplattform og for å sikre politisk
medvirkning og forankring.
Rådmannsforum og Trondheimsregionen-regionrådet skal kontinuerlig oppdateres om planarbeidet.
Det blir viktig å involvere alle berørte på hensiktsmessig og tilstrekkelig måte. Nær medvirkning fra
fylkeskommunene og statlige og regionale myndigheter kreves og skal vektlegges.
Trondheimsregionen har et godt samarbeid med næringsforeningene i kommunene via
næringsalliansen. Næringslivet skal konsulteres og involveres i planarbeidet.
De gode kontaktene Trondheimsregionen har med både NTNU og HiST skal brukes. Det skal
tilrettelegges for at studenter i Trondheimsregionen skal kunne knyttes aktivt til planarbeidet.
Trondheimsregionens hjemmeside og facebookside skal brukes aktivt. Vi vil også tilby nyheter for
utlegging på kommunenes egne hjemmesider, eventuelt også intranettsider.
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Arbeidsutvalget 13.02.2013
Vedlegg 6

Vedlegg: Mål og strategiske valg IKAP-1
5.1 Overordnede mål
5.1.1

UTGANGSPUNKT

felles fylkesplan:

Mål 5b: Trøndelag skal bli en nasjonal rollemodell for et konkurransedyktig,
balansert og bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster

ny planlov § 3.1,oppgaver
og hensyn i planleggingen
(forkortet)

Planer etter planloven skal sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske,
sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses.
sikre jordressurser, vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer
legge til rette for verdiskapning og næringsutvikling
god forming av bygde omgivelser og gode oppvekst- og levekår
fremme befolkningens helse
ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport
fremme samfunnssikkerhet

overordnede mål i IKAP

Overordnede mål i IKAP tar utgangspunkt i felles fylkesplan, målene grupperes i
forhold til konkurransekraft, balansert utvikling og bærekraft. Videre er
utgangspunktet at de hensyn som ny planlov framhever dekkes opp, sett i
sammenheng med de forhold som er tatt opp i vedtatt planprogram for IKAP.
5.1.2

MÅL IKAP: KONKURRANSEDYKTIGHET:

regionforstørring
- overordnet mål 1a

Trondheimsregionens slagkraft øker med befolkningsmengden. Det er et mål å
videreutvikle dagens positive vekst gjennom at samlet folkemengde for felles
bosettings- og arbeidsmarked i Trondheimsregionen (IKAP-området) skal
overstige 300.000 innbyggere innenfor et 20-årsperspektiv.

store næringsarealer
- overordnet mål 1b

Trondheimsregionen skal ha god dekning av tilgjengelige store næringsarealer for
arealkrevende virksomheter. Det legges til grunn å klargjøre for en årlig tilvekst
på ca 200 daa til arealkrevende virksomhet.

arbeidsplassintensiv
virksomhet
- overordnet mål 1c

Besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet skal lokaliseres slik at transport reduseres, inntil tunge kollektivakser, at servicenivået for publikum blir best mulig og
at det tilrettelegges for tettere samhandling/næringsklynger.

sentra som drivkraft
- overordnet mål 1d

Grunnlaget for både bosetting og næringsutvikling er gode service- og samfunnstjenester i alle kommunene. Trondheim, regionale sentra og kommunesentraene
skal videreutvikles som dynamiske og gode sentra for sine omland.

sikre og videreutvikle fortrinn Gjennom arealpolitikken skal det sikres god utvikling og samhandling med ut- overordnet mål 1e
gangspunkt i regionale fortrinn og satsingsområder for næringsutvikling.
Fortrinn og satsingsområder forutsettes å framgå i strategisk næringsplan.
gode løsninger for gods
- overordnet må 1f

Regionen skal sikres gode terminalanlegg for håndtering av gods mest mulig
effektivt og miljøvennlig.
5.1.3

MÅL IKAP: BALANSERT UTVIKLING

befolkningsvekst i kommunene Trondheimsregionen har et vekstpotensial som skal utvikles av kommunene. Det er
- overordnet mål 2a
et mål at alle kommunene skal klargjøre tilstrekkelig areal for å ivareta positiv
befolkningsvekst, og at de bidrar ut fra sitt potensiale for bærekraftig og attraktiv
boligbygging i forhold til å gi regionen en samlet positiv uvikling, jf. mål 1a.
5.1.4
klimagassutslipp

MÅL IKAP: BÆREKRAFT

Både regionforstørring og etablering av næringsarealer gir et særlig ansvar i forSide 1

- overordnet mål 3a

hold til å minimalisere transport og å lede nødvendig transport over på
miljøvennlige løsninger. I miljøpakken for transport i Trondheim er det lagt til
grunn 20 % reduksjon av CO2-utslipp innen 2018. Trondheim innbefatter 2/3 av
bosettingen i Trondheimsregionen. Resten av regionen har også stort potensial for å
utvikle arealbruk, transportmønster og reisemiddelvalg i forhold til å oppnå
tilsvarende utslippsreduksjon. Samlet CO2-utslipp fra transport i regionen skal
reduseres med 20 % fram til 2018.

verdiskaping
- overordnet mål 3b

Regionen skal sikre grunnlag for sysselsettingen og ivareta sine potensialer for
verdiskaping, både i forhold til ressursgrunnlag og ut fra kompetanse,
samfunnsressurser og infrastruktur.

landbruksressurser
- overordnet mål 3c

IKAP skal bidra til redusert omdisponering av dyrka jord med utgangspunkt i
nasjonalt mål om halvering av omdisponeringstakten og rikspolitisk retningslinje
for areal- og transportplanlegging.

andre miljøverdier
- overordnet mål 3d

Miljøverdier og sikring av biologisk mangfold skal ivaretas gjennom arealbruk
og vurdering av avbøtende tiltak, ut fra nasjonale og regionale prioriteringer.

5.2 Strategiske valg
målkonflikter

De fastsatte målene utfordrer hverandre. IKAP vil framheve og legge til grunn
planlovens formulering i ny hensynsparagraf: § 3.1, siste ledd:

Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng
gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale
og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten.
hensikten med strategiene

Strategiene skal etablere et felles grunnlag for å prioritere alternativ arealbruk i det
videre arbeidet. Strategiene vedtas av Trondheimsregionen som et
konsensusgrunnlag for dette arbeidet.

flere forhold krever
nytenking i kommunene

Det er presisert i IKAP-arbeidet at en vurdering med et regionalt perspektiv vil gi
andre løsninger enn de hver enkelt kommune har lagt opp til, og at dette utfordrer
kommunene i forhold til eksisterende planer og tenkning. I tillegg opplever
samfunnet nå rask endring i tunge trender som alle kommuner må forholde seg til:
Både økt fokus på klimautfordringene, finanskrisen og forsterket jordvern/matvarekrise gir grunn til nytenking. IKAP-prosessen legger dagsorden for en helt
nødvendig gjennomgang av arealbruken ut fra dette, en gjennomgang som
kommunene måtte tatt uansett.
5.2.1

STRATEGIER – SENTERSTRUKTUR

utgangspunkt for strategier
om senterstruktur

Strategiene for senterstruktur har som utgangspunkt er at det er avgjørende for
regionens attraktivitet at regionale sentra og kommunesentrene styrkes, og at
dette er viktig også for kommunene. Samtidig skal bygde-/lokalsentra kunne
videreutvikles slik at eksisterende bosettingsmønster, lokalsamfunn og
infrastruktur blir ivaretatt og videreutviklet.

omforming i større sentra
- Strategi 1a

Byområdet i Trondheim og senterområdene i eksisterende regionale sentra og
kommunesentra skal videreutvikles i forhold til næring og boliger gjennom
fortetting/omforming, jf. potensial i kommunesentrene beskrevet i kap 4.5.

næring i senterområdene
- Strategi 1b

For å sikre areal til besøks- og arbedsplasssintensiv næringsvirksomhet skal maksimalt 30% av ny utbygging i ”kollektivbuen” og 40% av ny utbygging i
sentrumskjerner i øvrige kommunesentra avsettes til boliger.

bygde-/lokalsentra
- Strategi 1c

Dagens servicenivå i bygde-/lokalsentrene skal søkes opprettholdt og videreutviklet
gjennom regulert boligutvikling. Nye senter-/servicefunksjoner kan etableres med
utgangspunkt i senterets naturlige omland (Jf. strategi 3e).
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ikke nye sentra
- Strategi 1d
- avvik fra strategien

Dagens sentra (som angitt i kap.4.4) gir en tilfredsstillende servicedekning i kommunene. Ut fra dette skal det i utgangspunktet ikke tilrettelegges nye sentra i
regionen. Dette omfatter både kjøpesenterområder og bygde-/lokalsentra.
Dersom vegomlegginger etc. åpner for nye utbyggingsarealer i områder med lavt
konfliktnivå, og kommunen ikke har utviklingsmuligheter i eksisterende sentra
pga. konfliktnivået, kan det vurderes avvik fra strategien. Lokalsenter i
bystrukturen i Trondheim er ikke drøftet i IKAP, og inngår følgelig ikke i denne
strategeien.
5.2.2

STRATEGIER – NÆRINGSAREALER

utgangspunkt for strategier
om næringsarealer

For å styrke konkurranseevnen, må det tilrettelegges tilstrekkelige næringsarealer som er attraktiv for virksomheter som vurderer etablering. Det vektlegges å
oppnå samlet samfunnsmessig gevinst gjennom at det tas miljøhensyn og at
samvirke mellom næringsliv og samfunnsfunksjoner for øvrig utvikles.

Samfunnsikkerhet
- Strategi 2a

Overordnet: Samfunnssikkerhet skal ivaretas. Områdene skal være avklart i
forhold til rassikkerhet.

transporteffekter/klimagassutslipp skal vektlegges
- Strategi 2b

Reduksjon av transport er en overordnet strategi – rett virksomhet på rett plass:
Besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet skal primært lokaliseres i
regionale/kommunale sentra for å unngå transport og for å oppnå tettere
samhandling og dynamiske og aktive sentrumsmiljøer.
Arbeidskraftintensiv virksomhet skal etableres nær kollektivknutepunkt.
Arealkrevende virksomhet skal lokaliseres mest mulig gunstig i forhold til
godsstrømmer og øvrig trafikkskaping.
Fortetting av eksisterende næringsarealer skal intensiveres.
Gjeldende retningslinje i Ny Giv om maksimalt 25/35 % av tomtearealet til
parkering for henoldsvis kontor/forretning skal praktiseres (Trondheim har
fastsatt 15/25 %).
Det skal gjennomføres transportanalyser i forhold til arbeidsreiser og godstransport
som skal tillegges vekt ved utvelging av store næringsområder.

- transportanalyse
konfliktgrad
- Strategi 2c

Det er en overordnet strategi at miljøkonflikter og reduksjon av omdisponering av
dyrka jord skal tillegges stor vekt, med utgangspunkt i rikspolitisk retningslinje om
areal- og transportplanlegging.

regionale hensyn har fortrinn
- Strategi 2d

Overordnet strategi: Regional prioritering og dimensjonering av store næringsarealer skal vurderes uavhengig av kommuneinndelingen, men i samråd med den
enkelte kommune.

noen store områder
- Strategi 2e

Det skal avsettes noen (1-3) store områder for arealkrevende virksomhet (over 750
daa) som skal ha videre utviklingsmulighet. Også for øvrige arealer skal størrelse
vektlegges.

korridorer skal vektlegges
- Strategi 2f

Korridorenes langsiktige potensial i forhold til arealtilgang og næringsklynger skal
vektlegges.

sannsynlig lokalisering
av godsterminal/havn
- Strategi 2g

Foreliggende føringer for sannsynlig lokalisering av godsterminal, skal tillegges
vekt, også i forhold til utvikling av havner. Sammenheng mellom næringsvirksomhet og framtidig miljøvennlig godstransport med bane og båt, herunder intermodale
løsninger, skal vektlegges.

store grunnlagsinvesteringer
- Strategi 2h

I utgangspunktet skal areal som har enkel/kort ekstern tilknytning til veg og annen
infrastruktur prioriteres, med sikte på trinnvis utvikling. Bare dersom det er
avklarte langsiktige positive samfunnseffekter av store tilknytningsinvesteringer,
skal dette vurderes.
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5.2.3

STRATEGIER – BEFOLKNING, BOSETTING

utgangspunkt for
strategier om bosetting

Regionen skal ha attraktive boligtilbud i samsvar med innbyggernes preferanser.
Det vektlegges samlet samfunnsmessig gevinst gjennom at det tas miljøhensyn og
at ulike samfunnsfunksjoner ses i sammenheng.

de ”riktigste” boligarealene

Det fremgår av kap.2.3 at regionen har planavklarte areal for boligbygging som
langt overstiger behovet for nye boliger i et 12-årsperspektiv. IKAP legger til
grunn at det skal vektlegges et bærekraftig og trafikkreduserende
utbyggingsmønster. Da er det viktig å styre boligbyggingen slik at de
samfunnsmessige rette områdene tas først. Trondheim kommune har gode
erfaringer med dette. Kommunen tok i 2003 ut ca 3.000 daa planavklarte perifere
arealer av arealdelen for å få fortettingsstrategien til å virke fort. Dette anses i dag
som meget vellykket. Strategiene under legger til grunn at kommunene forutsettes
å porsjonere sine arealer gjennom forpliktende plangrep (f.eks.
rekkefølgebestemmelser).

ingen kommune i skyggen

Ideelt sett burde en sett bort fra kommunegrensene i forhold til å velge ut de
boligarealene i regionen som anses som gunstigst i forhold til målene. Når dette
ikke legges til grunn som strategi, har det utgangspunkt i prinsipp fastsatt i
planprogram for IKAP om at ingen kommune skal komme i skyggen – alle skal
sikres en tilfredsstillende vekst.

øvelse om 20 % mer vekst

IKAP har i forbindelse med meldingen om strategiske valg gjennomført en øvelse
hvor alle kommunene skulle argumentere for hvorfor deres kommune skal ha 20 %
mer vekst enn gjennomsnittet for regionen. Sammenfatningen av denne
argumentasjonen er at alle kommuner har gode argument for vekst, det er ingen
grunn til å strupe noen kommunes muligheter for samlet god utvikling. Derfor skal
strategisk valg i IKAP for fordeling av boligbygging mellom kommunene gi
romslighet for god utvikling – det skal være rom for større vekst enn siste 10årsperiode. Samtidig skal strategiene gi grunnlag for å prioritere de boligarealene i
kommunen som innefor et 12-årsperspektiv er gunstigst ut fra IKAPs definerte mål.
Dette er utgangspunktet for utformingen av strategiske valg for boligbygging: Først
å fordele forventet samlet boligbygging i regionen med romslig margin mellom
kommunene, så å gi kriterier for prioritering av de riktigste områdene i hver
kommune.

fordeling mellom kommunene Antatt boligbygging i regionen (prognose moderat høy) skal forutsettes å fordele
- Strategi 3a
seg relativt mellom kommunene som tidligere. (Siste 10-årsperiode).
innbyrdes prioritering
- Strategi 3b

Innbyrdes prioritering i hver kommune skal skje ut fra:
Hovedkriterium: Samfunnssikkerhet: Områdene skal være avklart i forhold til
rassikkerhet.
Hovedkriterium: Redusere transport/klimagassutslipp: Retningslinjer i Ny Giv
om avstand fra senter til nye boligfelt skal nyanseres gjennom analyser med
bruk av faktisk vegnett og beregninger i forhold til arbeidsplasslokalisering
mm.
Hovedkriterium: Konfliktgrad på areal skal hensyntas: Omfatter spesielt
landbruksverdier, natur- og miljøforhold og landskap/omgivelser.
Utnytting av sosial infrastruktur – kostnader
Teknisk infrastruktur – kostnader
Attraktivitet i det regionale boligmarkedet
Grønne omgivelser/barn og unge/tilgang til rekreasjonsområder
Landskap forming av omgivelser

boligtyper:
- Strategi 3c

Trondheim skal ta et større ansvar i forhold til attraktive familieboliger i ny
boligmasse. Kommunene skal øke fokus på boligtyper for aldersgruppene 50+,
eldre og unge. Det skal gjennomføres en analyse av behov for nye eneboliger ut fra
eksisterende boligmasse og aldersstruktur på beboere. Strategi for eneboliger
fastsettes ut fra denne.
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tetthet:
- Strategi 3d

Trondheim skal opprettholde sine tetthetsbestemmelser/retningslinjer. Omegnskommunene skal øke vektleggingen av effektiv arealbruk.

spredt boligbygging/
bygde-/lokalsentra
- Strategi 3e

IKAP tar ikke opp spredt utbygging, som forutsettes å ha beskjedent omfang.
Boligbygging i bygde-/lokalsenter skal ha et omfang som er tilpasset senterets offentlige og private service, og skal som hovedregel ikke legges til grunn som del av
boligforsyningen i kommunen.
For kommuner som har dokumenterte problem med å tilrettelegge nok areal i
kommunesenteret ut fra konfliktnivå, kan det vurderes avvik fra strategien (jf.
strategi 1c). Boligbygging i bystrukturen i Trondheim kommune anses som
gunstig, følgelig gjelder ikke denne strategien for lokalsenter innenfor
bystrukturen.

- gjelder ikke for:

andre tema som skal ivaretas
- Strategi 3f

Det er flere viktige hensyn i forhold til god og bærekraftig boligutvikling, hvor det
ikke har hensikt å utforme detaljerte strategier i IKAP. Dette gjelder f.eks:
tilgang til friareal/barn og unges oppvekstvilkår
integrering/segregering/variasjon av boligtyper i boligfeltene
bokvalitet/universell utforming
stasjonær energibruk/fjernvarme
eiendomspolitikk – private aktørers medvirkning.

- kommunene må ivareta

Disse temaene kan eventuelt legges til grunn i en endelig prioritering av arealer
som er kommer likt ut i forhold til kriteriene over. Uansett er de viktige tema som
hver enkelt kommune skal ivareta i sin planlegging.

5.2.4

STRATEGIER – OPPFØLGING AV IKAP

retningslinjene skal følges opp Hver kommune skal følge opp forpliktende retningslinjer for regionen fastsatt i
- Strategi 4a
IKAP umiddelbart etter sluttbehandlingen, med sikte på å gjennomføre prosess for
å tilpasse gjeldende planer slik at IKAP gis nødvendig rettsvirkning.
felles rapportering
- Strategi 4b

Det skal gjennomføres felles rapporterings og evalueringspresentasjon 6 måneder
etter sluttbehandling av IKAP hvor hver kommune redegjør for igangsatte
prosesser. Videre felles oppfølging fastsettes i tilknytning til denne presentasjonen.
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Handlingsplan 2013-2014
Igangsatte tiltak fra tidligere handlingsplan videreføres. Næringsrådet vil løpende vurdere å ta inn
supplerende tiltak.

1. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på forskningsog utviklingsmiljøene (FoU) og utdanningsinstitusjonene
-

-

Det skal etableres minst 4 konkrete nye avtaler mellom NTNU/HiST miljøer og
næringsmiljøer/bedrifter i regionen om langsiktig FoU samarbeid
Trondheimsregionen skal igangsette tiltaket ”Forskere ut i bedrift” for å bidra til at flere av
bedrifter får nødvendig bistand til å komme i posisjon til å søke forskningsfinansiering av
prosjekter.
Trondheimsregionen skal bidra til å øke forståelsen for hvordan næringsliv og kommuner kan
etablere samarbeidsrelasjoner med våre FoU miljøer.
Trondheimsregionen skal bidra aktivt til realisering av prosjekter viktige for fremtidig utvikling
av våre FoU miljøer. Initiativene følges opp enkeltvis. Eksempler kan være Campus Kalvskinnet,
Energilandsby, NTNU Innovasjonssenter, samlokalisering av NTNU – HiST i området Elgeseter
gt/Holtermannsvn., Ocean Space Centre, etc.

2. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom næringsliv,
FoU/utdanningsmiljø og offentlige myndigheter (Triple Helix) på områder hvor det er betydelige
marked
-

-

-

-

For å sikre bedre samhandling om Strategisk næringsplan etableres halvårlig felles møteplass
for næringsapparat i kommunene, næringsforeningene lokalt og FoU-miljøene.
Trondheimsregionen tar initiativ til å bedre samordning i regionen når det gjelder bransjevise
satsinger. Mange aktører jobber med de samme tingene, uten at en nødvendigvis vet hva de
andre gjør. Eksempel kan være samhandling Næringsplanen/Næringsrådet, Midt-Norge Olje og
Gass (MOLGA) og Access Mid-Norway.
Trondheimsregionen skal bidra til å få mer aktive næringsforeninger i regionen.
Næringsalliansen for Trondheimsregionen skal utvikle et tettere samarbeid om felles
næringspolitiske saker av regional/nasjonal betydning.
Trondheimsregionen skal posisjonere regionens landbruk inn mot større midtnorsk satsing på
bioøkonomi i VRI Trøndelag.
Trondheimsregionen skal igangsette prosjekt ”Smartere bygging” med formål å effektivisere
byggeprosessen, i tett samarbeid med sentrale aktører i næringen, offentlig aktører og FoU
miljøene.
Trondheimsregionen tar initiativ til tettere koordinering av regionens aktører for å få
næringsmessig effekt av regional og nasjonal satsing på velferdsteknologi. Kommunene
utfordres til å være levende laboratorier for å få opp et kunnskapsgrunnlag og for utprøving av
nye teknologi/løsninger.
Trondheimsregionen tar initiativ til å utvikle samarbeid med relevante aktører om
næringsutvikling knyttet til kampflybase Ørland.

-

Trondheimsregionen skal bistå FoU miljøene med å koble regionale næringsaktører inn mot de
utdanninger hvor det ønskes regionale koblinger.

3. Delmål: Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne i Norge
-

Tiltaket ”politikere ut i bedrift” videreutvikles, for å bidra til økt næringslivsforståelse hos
politikere.

4. Delmål: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle og starte en
bedrift
-

-

Næringsalliansen for Trondheimsregionen skal bidra inn i gjennomgang av Interkommunal
arealplan (IKAP).
Trondheimsregionen skal bidra til å få på plass selskapsetableringer som skal videreutvikle
avklarte IKAP områder.
Det skal igangsettes prosjekt for å effektivisere saksbehandling av bygg/reguleringssaker, i
samarbeid med kommuner, Fylkesmannen og næringslivet.
Som en del av regionens satsing på realfag skal Trondheimsregionen skal støtte opp om det
studentdrevne initiativet Vektorprogrammet, hvor realfagsstudenter fra NTNU frivillig stiller
som mattehjelp i klasseromsundervising på ungdomsskoler i regionen.
Trondheimsregionen skal legge til rette for at flere lærere tar videreutdanning i
entreprenørskap.
Trondheimsregionen skal etablere et tett samarbeid med NHOs leverandørutviklingsprosjekt.

5. Delmål: Trondheimsregionen skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 internasjonale kunnskapsnav
-

-

Det skal jobbes videre med å avklare regionens potensielle rolle i de nasjonale
kunnskapsnavene olje/gass, maritim og marin, samt legge langsiktig plan for hvordan styrke
Trondheimsregionens posisjon.
Det skal identifiseres spissinger innen området ”Kommersialisering av teknologi” hvor regionen
bør kunne ta posisjon nasjonalt/internasjonalt, samt legge plan for hvordan regionen skal
oppnå dette.

6. Delmål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen I Norge
-

Det skal gjennomføres minst 3 årlige tiltak for å vise frem regionens arbeidsmarked og
muligheter for studentmassen i Trondheim.
Det skal i løpet av våren 2013 etableres et regionalt lavterskel informasjonstilbud for
utenlandske arbeidsinnvandrere.
Et tilpasset norskundervisingsopplegg for partnere til høykompetente arbeidsinnvandrere
etableres i løpet av høsten 2013.
I samarbeid med relevante aktører igangsettes høsten 2013 arbeid med å lage en
mediekampanje våren 2014, med tanke på innflagging av bedrifter og kompetanse til regionen.
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TR kommunikasjonsplattform
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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RK forslag til prosjektplan
Konseptutvikling

Februar-mars 2013:
Forprosjekt drevet av TR etablerer et partnerskap med
aktører (offentlige, private og frivillige) som blir enige om at
de sammen skal finansiere en kampanje for øke bo-,
etablerings- og investeringslyst i Trondheimsregionen.

Planlegging

April - august 2013
Partnerskapet utvikler prosjektplan for og forankrer
kampanjen
August 2013:
Partnerskapet utlyser anbudskonkurranse om utforming,
utvikling og drifting av kampanjen

Gjennomføring

Oktober – november 2013: Kampanje
Vinner av konkurransen i samråd med partnerskapet utvikler
kampanjeplan
November 2013 – Juni 2014
Vinner av konkurransen i samråd med partnerskapet
gjennomfører kampanjen
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21. November 2013: Kampanjestart
-men for tidlig å si hvem som har hvilke roller…

- for å få te nå’ stort
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