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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 10.04.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/7878-3 Dato: 05.04.2013  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 1300-1500. 

Innkalt: Erling Lenvik, Rita Ottervik, Jon P Husby, Einar Strøm, Esther Balvers deltar på sak 11-13/13. 

 

Orienteringsvedlegg:  

 Vedlegg 1:  Referat næringsrådet 20.03.2013 

  

AU 10/13 Referat/protokoll AU-møte 21.11.2012 og Rådmannsforum 04.02.2013. 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 13.02.2013 

Vedlegg 3: Referat/protokoll Rådmannsforum 13.03.2013  

Forslag til vedtak:  

Referat/protokoll Arbeidsutvalget 13.02.2013 godkjennes. 

Referat/protokoll Rådmannsforum 13.03.20133 tas til etterretning. 

 

AU 11/13        Planprogram IKAP-rullering: IKAP-2. 

Sak:             I henhold til AUs vedtak i siste møte har planprogrammet vært utsendt til høring. Høringsfrist 

var 22.03.2013. Noen parter/kommuner har fått utsatt frist, slik at en ikke har full oversikt så 

langt. De innkomne merknadene er gjennomgående positiv og konstruktiv og gir et godt ut-

gangspunkt for videre arbeid.  

 MDs tildelinger, sak AU 12/13, gir rammer for å styrke IKAP-2 arbeidet ytterligere, signalene i 

departementets brev sammenfaller meget godt med planprogramforslaget. Økte ressurser gir 

mulighet for grundigere og utvidede prosesser og analyser. Daglig leder mener at dette kan ha 

betydning for framdriften, at det bør sette av mer tid til de ulike fasene i planarbeidet. Uansett 

må det opprettholdes en stram framdrift, eventuelle justeringer kan tas under vegs. Prosjektleder 

Esther Balvers gir en kort orientering i møtet. 

 Endelig forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 26.04.2013 kan oversenders 

AU til avklaring når forslag foreligger.  

Forslag til vedtak 

Saken legges på dette tidspunkt fram uten forslag til vedtak.  

 

AU 12/13 Tildeling fra Miljøverndepartementet over statsbudsjettet til samordnet bolig-, areal- 

og transportplanlegging i Trondheimsregionen  

Sak: Som orientert om i siste møte i Trondheimsregionen, vil Miljøverndepartementet gi støtte til på-

gående plansamarbeid i Trondheimsregionen, sammen med Bergen- og Stavangerregionen. Jeg 

viser til vedlagt brev. Det er bevilget 2 mill kr til Trondheimsregionen i 2013, med mulighet for 

videreføring i ytterligere fire år. Midlene tildeles fylkeskommunene som er formelle søkere.  

Daglig leder og prosjektleder IKAP har deltatt i forberedende møte med Miljøverndepartemen-

tet sammen med STFK, og følger nå opp tildelingsbrevet sammen med STFK for utarbeiding av 

konkret søknad innen fristen 30.04.2013. Det legges til grunn at hovedtyngden av midlene vide-

reføres til IKAP/Trondheimsregionen. STFK signaliserer at dette kan samordnes med at deler av 

midlene reserveres et eget regionalt prosjekt som STFK igangsetter for nærmere avklaring av 
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logistikknutepunkt, se sak 12. Et arbeid som også Trondheimsregionen/IKAP, Trondheim 

kommune og NTFK må kobles tett opp mot.  

 Denne tildelingen gir rammer for å styrke IKAP-2 arbeidet ytterligere. Spesielt vil jeg nevne 

mer ressurser til å utvikle gode modeller (areal-transport) for å drøfte ulike utbyggingsmønster i 

et langsiktig perspektiv –  å utdype klimavennlig regionutvikling. I tillegg til areal- og transport-

analyser (Som også kan kobles til logistikknutepunktanalyser), kan det utvikles framtidsbilder 

for 2040, basert på vedtatte mål og strategier. Planprogrammet for IKAP framhever nytenking, 

og dette kan konkretiseres bla. med slike framtidsbilder. Her kan også inngå eksempelsamling 

om hvordan bokvalitet kan sikres ved nybygging og fortetting i ulike sentertyper/miljøer. Ut fra 

kommunikasjonsplattformen har vi tidligere søkt skjønnsmidler til ”Trondheimsregionen som 

politisk verksted”, nært koblet opp mot IKAP-prosessen. Å få god medvirkning og involvering 

er helt avgjørende, her tas det sikte på å utvikle metoder for bedre prosesser/involvering gjen-

nom systematiske opplegg med bruk av ekstern kompetanse. Vi fikk ikke skjønnsmidler, men 

MD-prosjektet gir muligheter for å ta tak i dette på en god måte.  

Vedlegg 4: Brev fra Miljøverndepartementet, datert 25.03.2013 

Forslag til vedtak:  

Trondheimsregionen følger opp tildeling fra Miljøverndepartementet i brev 25.03.2013 i hen-

hold til saksframlegget.  

 

AU 13/13 Oppfølging logistikknutepunkt.  

Sak: Trondheimsregionen gjorde i siste møte 01.03.2013 følgende vedtak:  

Trondheimsregionen-regionrådet ber om at vår anbefaling om videre utredning av logistikknu-

tepunkt følges opp raskt, og at videre prosess og midler for oppstart/realisering av godsknute-

punkt i Trondheimsregionen ivaretas i NTP-perioden. 

 I drøftingen av saken kom det fram flere synspunkt på at manglende enighet regionalt er en ho-

vedårsak til at samferdselsministeren ikke følger opp saken i NTP 2014-23. Det ble også påpekt 

at Trondheimsregionen sloss på to fronter: Både for videre utredning, og gjennom at noen av 

kommunene jobber for en løsning i sør, at dette er uheldig, og at AU må ta tak i saken.  

 Samtidig har STFK drøftet logistikknutepunkt i et eget seminar med transportaktører før påske. 

Nå signaliser STFK igangsetting av et regionalt planarbeid for å avklare logistikknutepunkt in-

nen neste NTP. I drøftingene med STFK om tildelte midler fra Miljøverndepartementet til sa-

mordnet bolig-, areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen, se sak AU 12/13, foreslås 

det at deler av denne tildelingen kan reserveres et eget regionalt prosjekt som STFK igangsetter 

for nærmere avklaring av logistikknutepunktet. Daglig leder mener at dette er en fornuftig vide-

reføring av denne saken, da forutsatt at prosjektet gjennomføres i forståelse med de berørte de-

partementene. Trondheimsregionen/IKAP, Trondheim kommune og NTFK må kobles tett opp 

mot et slikt arbeid. Det blir også viktig å ivareta god kontakt mot spesielt Jernbaneverket og 

Trondheimsfjorden interkommunale havn.  

Forslag til vedtak: 

AU slutter seg til igangsetting av et regionalt planarbeid for å avklare lokalisering av logistikk-

knutepunkt i god tid før neste NTP. 

 

AU 141/13 E6 Trondheim - Stjørdal – oppfølging av Statens vegvesens forslag i Trondheimsregi-

onen-regionrådet 07.12.12 

Sak: Denne saken ble som kjent forberedt av AU til forrige møte i Trondheimsregionen-regionrådet, 

men ble trekt av daglig leder før saken ble sendt ut, fordi det ble avdekket ulike politiske føring-

er i kommunene i forhold til å avslutte bompengeinnkrevingen for E6 Trondheim-Stjørdal når 

pågående prosjekt er ferdigstilt. 

   Bakgrunnen er at strategidirektør Kjetil Strand i SVV-Midt orienterte i møte i Trondheimsregi-

onen-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 
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avsatt i NTP-forslaget, 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, viderefø-

ring av bompenger kan gi muligheter dersom det er lokale ønsker. Han framhevet at dette krever 

at man nå 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 veg-

prosjekt.  

 Ordfører i Stjørdal tok opp spørsmålet på nytt i siste møte i Trondheimsregionen-regionrådet,  

drøftingen i sak TR 02/13 - E6 Jaktøyen-Oppland grense: Han uttrykte at i tillegg til veg sørover 

må fire-felts veg Trondheim-Stjørdal følges opp. Dersom bompengene forlenges, vil prosjektet 

kunne realiseres uten å fortrenge andre vegprosjekt. Hvis bompengene tas bort, vil trafikken på 

E6 øke voldsomt. 

 Trondheim og Malvik har politiske føringer om at bomfinansieringen skal opphøre når E6 

Trondheim-Stjørdal er nedbetalt. Daglig leder vil påpeke at det i denne saken uansett gjenstår 

mange åpne spørsmål som ikke bør ligge uavklart, og at saken må sees i nær sammenheng med 

samlede samferdselsprioriteringer i regionen.  

 Ut fra at det er ulike syn på å videreføre bompengeinnkreving, kan det være hensiktsmessig å se 

på mulighetsrommet. Et prinsipielt 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 Me-

råkerbanen. 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 vi-

dere utvikling av togtilbudet, kan det synes som om enigheten i Trøndelag er mer uavklart. Det 

foreslåtte opplegget fra SVV innebærer politiske valg angående dette. Daglig leder viser til at 

muligheter for kryssubsidiering mellom veg og jernbane er til vurdering, både som generelt 

prinsipp og for Trønderbanen spesielt. Mulighet for kryssubsidiering vil berøre en eventuell for-

lengelse av bompengeinnkreving på E6 Trondheim-Stjørdal direkte. Dersom slik mulighet fore-

ligger, vil det være naturlig å ta opp om økt frekvens og kapasitet ved å bygge dobbeltspor på 

jernbanen Trondheim-Stjørdal kan utsette behovet for firefelts 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.  

    Daglig leder tilrår at disse spørsmålene må tas opp politisk. Det vil ikke nødvendigvis riktig i 

den nåværende situasjonen å ta stilling til eventuell utvidet bompengeinnkrevingsperiode. I førs-

te omgang kunne det være hensiktsmessig å utrede tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for videre 

mulighetsrom.   

Forslag til vedtak: 

Trondheimsregionen tar initiativ til at det klargjøres en samlet samfunnsmessig vurdering av 

mulighetsrommet for utvikling av samlet framtidig transportsystem Trondheim-Stjørdal, med 

utgangspunkt i Vegvesenets forprosjekt om tunneler, jernbaneverkets dobbeltsporutredning, 

IKAP-revisjonen og at gjeldende bompengeprosjekt for E6 Trondheim-Stjørdal er nedbetalt 

rundt 2020. 

  

AU 15/13 Årsmelding Trondheimsregionen 2012 

 Sak: Forslag til årsmelding for Trondheimsregionen 2012 er vedlagt.  

 Årsmeldingen beskriver at aktiviteten i Trondheimsregionen i 2012 har vært omfattende, og at 

vi har initiert viktige utviklingssaker.  

 Det framgår at det i regnskapsavslutningen for 2012 ble fondsoverført til sammen ca en mill kr. 

til 2012. Totalt er det nå fondsavsatt 8,6 mill kr i næringsfond og 3,2 mill kr i disposisjonsfond. 
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Vedlegg 5: Forslag  til årsmelding 2012 NB: Layout og illustrasjoner er ikke bearbeidet.  

AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregionen 

2012. 

 

AU 16/13 Felles samling for bystyre/kommunestyrene/fylkestinget 31. mai 2013 

Sak: Vi samarbeider tett med NTNU om opplegget, med en fellesdel i stort auditorium før lunsj og 

”bedriftsbesøk” i grupper til utvalgte enheter. Daglig leder orienterer nærmere i møtet, foreløpig 

skisse for program mm. for samlingen er vedlagt. 

Vedlegg 6: Skisse til program 

Forslag til vedtak: 

AU tar opplegg for felles samling for bystyre/kommunestyrene/fylkestinget 31. mai 2013 til et-

terretning.  

 

AU 17/13 Kampanje for Trondheimsregionen høsten 2013, i henhold til utviklingsplanen 

Sak: Utviklingsplan 2013-16 har inntatt strekpunkt under P3: Profilering/kommunikasjon/medvirk-

ning: ”Det skal vurderes en større medieprofilering andre halvår 2013, ev i samarbeid med fle-

re.”  

 Saken ble drøftet i siste møte i AU, med følgende vedtak: AU ber sekretariatet videreføre avkla-

ring av mulig kampanje for Trondheimsregionen. Det er også gjort rede for saken i rådmannsfo-

rum, jfr referat.(Vedlegg 2) 

 Det er flere tema som bør drøftes: Hva er budskapet? Hvem er målgruppe? Hvor spiss/bred skal 

kampanjen være? Mange eller få partnere? Hvor viktig er det at Trondheimsregionen som organ 

skal være synlig? Hvilke kanaler bør vi benytte? Finnes det målbare resultater fra slike kampan-

jer? Ut fra rammeavtalen med Røe kommunikasjon har vi utfordret RK på disse spørsmålene, 

jeg gir et utdrag av tilbakemeldingen i vedlegg7.  

 Daglig leder tilrår at et forforprosjekt gjennomføres av Trondheimsregionen med nødvendig 

konsulentbistand, med hovedhensikt å avklare våre foreløpige mål for kampanjen og hvilke type 

partnere som kan være ønskelig ut fra dette. Konket resultat av forforprosjektet skal være et 

opplegg for å tilknytte seg samarbeidspartere, ut fra foreløpige konklusjoner om mål for kam-

panjen (Jfr: ”Hovedfortelling” i vedlegg 7) samt foreløpige konklusjoner om kampanjens for-

mat. På denne måten etablerer vi et mer avklart utgangspunkt for i neste omgang å ta kontakt 

med andre samarbeidspartnere.  

Vedlegg 7: Anbefaling fra Røe kommunikasjon. 

Forslag til vedtak: 

Forforprosjekt gjennomføres  

 

AU 18/13 Arbeidsformer i Trondheimsregionen  

Sak: Jeg viser til drøfting i rådmannsforums siste møte i sak RF 13/13 - Formen på møtene i råd-

mannsforum og i Trondheimsregionen-regionrådet. Det er bra sett fra Trondheimsregionens  

synspunkt at rådmennene er positiv til arbeidet i rådmannsforum, og de framhever også betyd-

ningen av møtet som kollegialt forum.  

 Rådmannsforum ga også synspunkter som de ønsket at AU tar fatt i: Jfr. to utdrag fra referatet: 

Regionrådsmøtene: 

- Rådmannsforum pekte på at regionrådsmøtene kan strammes opp. Det oppfordres til at AU 

bør drøfte møteformen. Det er uheldig med mange forfall. Sakslista bør legges opp slik at det 

blir attraktivt å være til stede møtet ut. Det er mange orienteringer som tar lang tid. Region-



 

Arbeidsutvalget 10.04.2013  Side 5 av 6 
 

rådet er et viktig politisk forum, det bør gis mulighet for politiske viljeserklæringer i større 

grad. Flere pekte på at rådmannsforum og regionrådet er konsensusorgan, og at dette preger 

møteformen, kanskje mer enn nødvendig. Det kan bli mer interessante møter dersom reelle 

saker/uenighet tas opp, i henhold til kommunikasjonsstrategien. Eksempler kan være ulik 

håndtering av IKAP i kommunene, miljøpakken og logistikknutepunktet. Denne typen saker 

må forberedes godt, og vi må velge rett tidspunkt for å ta opp slike tema. En mulighet er å la 

kommuner selv i større grad legger fram saker.  

IKAP-arbeidet: 

- Administrasjonen prøver å følge opp IKAP, dette er mer varierende mht politiske vedtak. 

Viktig å spørre og drøfte: Hvordan er lojaliteten til IKAP i kommunene? Følger arealplanene 

IKAP-retningslinjene? IKAP er forpliktende, hvis IKAP tydeligere inngår som premiss som 

skal følges i kommunene blir det engasjement. Vi må få til en god, men ikke unødig provo-

serende diskusjon.  

 Daglig leder legger synspunktene fram for AU til drøfting. Foreslått prosjekt om Trondheimsre-

gionen som politisk verksted kan sees i sammenheng med spesielt innspillene om IKAP-

arbeidet. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak.     

 

AU 19/13 Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådet-møte 26.04.13:  

Møtet holdes i Skaun rådhus, kommunestyresalen. 
I tillegg til de sakene som er tatt opp foran er følgende muligheter aktuell: 
Ungt entreprenørskap 
- Samarbeidsprosjektet har nå pågått ett år, det er aktuelt å gi en rapportering. Det bør i så 

fall kombineres med presentasjon av et elevprosjekt, feks Sverresborg ungdomsskole. 
HiST-Siemens:  
- Viktig at HiST kan fortelle de gode historiene. Dette samarbeidet har fått pris som beste 

partnerskapsavtale i Europa. 
Bru over Trondheimsfjorden:  
- Daglig leder foreslår at orientering utsettes til nært forestående regionrådsmøte i Rissa 

kommune. 
Dobbeltspor Trondheim-Stjørdal/Kryssningsspor sør for Trondheim: 
- Planprogram for dobbeltspor er nå sendt ut til høring. 
- Melhus har tatt opp at JBV arbeider med kryssingsspor for Dovrebanen – må ses i sammen-

heng med framtidig plan for jernbanen og er aktuelt tema. 
STFK: Framtidsmuligheter i kollektivtrafikken. 
- STFK har gitt interessante redegjørelser i Jernbaneforum og i AtB-strategiseminar som bør 

være interessant for Trondheimsregionen.  
Folkehelseprosjekt Malvik  
- Forutsatt presentert når resultatene er klar.  
- Kan ev knyttes opp mot Stjørdals arbeid med velferdsteknologi . 
Gnisten næringshage i Mehus:  
- Når selskapet er kommet godt i gang bør det også informeres på regionrådsmøte om erfa-

ringer og resultater.  
 

AU 20/13 Eventuelt 

 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder 
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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 20.03.2013 
Saksbehandler: Børge Beisvåg Referanse: XXX Dato 20.03.2013  
 

Sted: Næringsforeningen i Trondheimsregionen, 5. etg Næringslivets hus, Dronnings gt 12 

Tidsrom: 20.03.2013, kl 12.00 – 16.00 

Tilstede:  Berit Rian, Merethe Storødegård, Torstein Mørseth, Trond Andersen, Johan Hustad, Sigmund 
Kvernes, Odd Inge Mjøen, Jon Hoem, Morten Wolden, Aage Schei 

Fraværende:  Erlend Myking, Roy Jevard 
 
 
Møtet startet med at nytt medlem i sekretariatet, Aage Schei, ble introdusert. 
 
 

NR 09/13 Godkjenning av referat fra forrige møte 

 
Vedtak: Referatet godkjennes. 
 
 

NR 1013 Status tiltak 

Fra møtet: - Det er flere pågående og delvis konkurrerende leverandørutviklingsprosjekt rettet mot  
olje/gass. Her er et stort behov for koordinering/samkjøring for å fremstå samlet overfor 
leverandørindustrien. Dette bør være en sak som settes på agendaen av eierne av de 
respektive initiativene. Det er viktig at de ulike aktørene i Trøndelag opptrer mest mulig 
samlet innenfor dette området, det ble vist til mål i vedtatt handlingsplan om bedre sam-
ordning i regionen av bransjevise satsinger.   

- Prosjektleder inviterer seg ut på møte med alle kommunene for å diskutere hvordan 
kommunene kan kobles tettere opp mot gjennomføring av SNP og for å skaffe oversikt over 
hva som gjøres lokalt i forhold til oppfølging av SNP. 

- Utvidet regionsrådsmøte 31. mai er under planlegging. Møtet legges til NTNU for å bidra til 
å få innsikt i FoU miljøenes virksomhet og betydning for regionen. Alle kommunestyrer/by-
styre/fylkesting, samt næringsapparat og informasjonsmedarbeidere inviteres. Det ventes 
ca 350 deltagere. Næringsrådet vil bli invitert. Det bør vurderes om Næringsrådet skal gis 
en rolle under arrangementet. 

- Midtre-Gauldal jobber med å få på plass lokal handlingsplan koblet til SNP. Prosjektleder 
SNP sitter i styringsgruppe. 

- Forskere ut i bedrift er kommet i gang. Flere bedrifter er besøkt. 
- Prosjektet Smartere bygging er igangsatt. Ingvill Kvernmo i Entreprenørforeningen Bygg og 

anlegg Trøndelag (EBA) er prosjektleder. EBA bidrar med timer tilsvarende kr. 200.000,- i 
prosjektet.  Leder i Næringsrådet og Prosjektleder SNP sitter i Styringsgruppen. 
Styringsgruppen bør vurdere om SINTEF Teknologi og samfunn skal inviteres inn. 

- Kjersti Grønning, prosjektleder for Senter for Velferdsteknologi (et av sentrene i Trondheim 
Helseklynge), arbeider med å fremskaffe en oversikt over aktører, pågående og planlagte 
prosjekter innenfor velferdsteknologi i regionen. Denne vil presenteres for næringsrådet i 
neste møte.   

- Vektorprogrammet høst 2012 er evaluert med gode tilbakemeldinger. Programmet utvides 
nå ytterligere med flere ungdomsskoler og til å dekke alle årstrinn.  Langsiktig finansiering 
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av programmet er en utfordring.  Trondheim kommune og STFK skal i gang med felles 
prosjekt knyttet til realfag i samarbeid med relevante næringsaktører. Vektorprogrammet 
inviteres inn i møter slik at de får vist seg frem for aktørene. Trondheim kommune følger 
opp. 

- Verdikjedeanalyse for olje/gass er igangsatt i samarbeid med MOLGA, Statoil, Det norske og 
SpareBank1 SMN.  Foreløpig budsjett er kr 450.000, hvorav Trondheimsregionen bidrar 
med kr 100.000. Impello Management gjør jobben. Det kom frem forslag om at en gruppe 
studenter kan intervjue noen utvalgte selskaper for å avdekke hva de er på jakt etter av 
offentlig tilrettelegging, hvordan de ønsker å utvikle seg etc. Prosjektleder SNP følger opp. 

- Det er blitt lokaliseringsdebatt rundt etablering av IOR senter (senter for økt oljeutvinning). 
IRIS vil kun være med om senteret blir etablert i Stavanger.  Vestlandet driver et betydelig 
påvirkningsarbeid for å få senteret etablert i sin region. NTNU og SINTEFs medlemmer i 
Næringsrådet tar dette med tilbake til ledelsen ved egne institusjoner. Dette bør opp i 
Strategisk samarbeidsforum for å avklare om våre politikere bør mobiliseres. Også viktig å 
mobilisere andre industrielle aktører. Trondheimsregionen-regionrådet kan også kobles inn. 

- Lavterskel informasjonstilbud for utenlandske arbeidsinnvandrere er etablert. Relevante 
offentlig instanser (Skatt, Arbeidstilsyn, Politi, NAV, IMDi, etc.) også Jushjelpa ønsker å 
bidra. Første seminarkveld arrangeres i april i samarbeid med Skatt Midt-Norge. 
Trondheimsregionen har nå over 25.000 innvandrere, hvorav mer enn halvparten er 
arbeidsinnvandrere. Største gruppe er polakker (2200), svensker (1300), tyskere (1100) og 
litauere (750). Det gjennomføres nå en arbeidsinnvandringsundersøkelse i regi av 
Storbynettverket (næringsforeningene i de store byene). Analysen kan fremlegges for 
Næringsrådet i mai. Vi avventer gjennomføring av en mulig spørreundersøkelse overfor be-
driftene – jfr. diskusjon i forrige NR-møte. Dette kan muligens også løses gjennomen stu-
dentoppgave. 

- De tre traineene som har deltatt i pilotgjennomføring av Global trainee er ferdige. To har 
fått tilbud om relevant jobb. Global Future kull 3 igangsettes nå. Det er usikkert om 
kandidatene har behov for traineeordning i etterkant, da disse primært er ingeniører. En 
videreføring av Global trainee vil kreve fortsatt bruk av ressurser, samt at ny prosjektleder 
må på plass. Vi avventer beslutning om videreføring til vi får signaler om behov fra Global 
Future. 

- HiST Avdeling for teknologi tilbyr ettårig kompetanseutvikling rettet mot utenlandske 
ingeniører. Prosjektleder SNP tar kontakt med HiST AFT for å få mer info. 

- Det vil bli fremlagt en samlet og oppdatert måling ifht. valgte indikatorer (inkl. en kvalitets-
sikret bransjeanalyse), samt en ppt-presentasjon av hovedtallene totalt og per kommune i 
neste NR-møte. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 
 

 

NR 11/13 Kunnskapsnav – videre jobbing 

Fra møtet: - Sigmund Kvernes orienterte om SINTEFs pågående jobbing med kunnskapsnav. 
- De har nå intervjuet flere sentrale aktører, med spesielt fokus på ideen om kommersialise-

ring av teknologi som fremtidig kunnskapsnav. De intervjuede mener at dette er et område 
som har stort potensial for videre utvikling, og mye av ”grunnmuren” for å få dette til er på 
plass.  

- Når det gjelder de nasjonale kunnskapsnavene olje/gass, marin og maritim er vi primært 
gode på FoU, men mangler mye på næringssiden, kanskje med unntak av aktører som utvik-
ler ny teknologi. 

- Vi er gode på nyskaping i regionen, men klarer ikke i tilstrekkelig grad å få god forretning ut 
av ideene. Her har vi mye å hente på å bli bedre, både for å tiltrekke oss kapital i flere av fa-
sene, industrielle aktører som vil jobbe tett med gründerselskapene, mange nok talenter, 
skape holdninger blant de unge om at det å starte bedrift er minst like aktuelt som å bli ar-



 

Næringsråd 23.01.13 
 

beidstaker etc. Det jobbes med mye av dette allerede, men innsatsen må forsterkes og 
være mer langsiktig for å lykkes bedre. 

- Det kan være aktuelt å invitere Forskningsrådet til et møte i næringsrådet. 
- SINTEF fremlegger konklusjoner og planer for implementering i neste møte. 

 
Vedtak: Næringsrådet tar saken til orientering og ber samtidig om at konklusjoner og planer for im-

plementering fremlegges i neste møte. 

 
 

NR 12/13 Samarbeid skole - næringsliv 

  

Fra møtet: - Merethe Storødegård skulle orientere om NHOs engasjement knyttet til samarbeid mellom 
skole og næringsliv.  Saken ble utsatt til neste møte pga for kort tid til å få en god diskusjon. 

- Ingveig Wahl fra NHO inviteres til neste NR-møte for å orientere. 

 
Vedtak: Saken utsettes. 
 
 

NR 13/13 Prosjekt saksbehandlingstid bygg/reguleringssaker 

Fra møtet: - I følge vedtatt handlingsplan i SNP skal det igangsettes prosjekt med mål om å redusere sa-
kebehandlingstid på bygg/reguleringssaker. 

- Prosjektleder SNP foreslår at det etableres et prosjekt med ekstern prosjektleder som deles 
i to separate deler. Første del blir å avdekke status. Andre del vil ha fokus på å iversette 
tiltak der hvor potensialet for forbedring er stort. 

- Rådmannsforum i Trondheimsregionen  er positivt innstilt til prosjektet. 
- Det ønskes at et slikt prosjekt i tillegg til kommune inkluderer næringsaktører, 

Fylkesmannen og eventuelt andre instanser som særlig påvirker saksbehandlingstid på 
denne type saker.  

- Ekstern prosjektledelse ønskes for å få nok fart i prosjektet. 
- Næringsrådsleder gis fullmakt til å avklare økonomisk ramme etter dialog med mulige leve-

randører.  
 
  

Vedtak: Næringsrådet ber om at prosjekt med formål å redusere saksbehandlingstid på 
bygg/reguleringssaker igangsettes. Prosjektleder SNP bes gå i dialog med aktuelle aktører 
som kan ta prosjektledelse.  

 
 

NR 14/13 Hvordan utvikle tettere relasjoner mellom kommune/næringsliv og FoU-

miljøene? 

  

Fra møtet: - Saken ble utsatt. 
  

Vedtak: Saken utsettes.  
 
 

NR 15/13 Spørreundersøkelse blant studenter – presentasjon av resultater 
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Fra møtet: - Trondheimsregionen har hatt tre studenter fra faget Humanister i praksis til å gjennomføre 
en undersøkelse blant studentene i Trondheim om hva som gjør at de velger å bli eller vel-
ger å dra den dagen de er ferdig studert. Anne Jarmot Hvatum og Siri Thorson presenterte 
funnene. Undersøkelsen dekker studenter ved NTNU Gløshaugen, NTNU Dragvoll, HiST 
Teknologi, HiST TØH og BI. Det var mange studenter tidlig i studieløpet som besvarte un-
dersøkelsen. 

- Undersøkelsen avdekker at 90% er godt fornøyde med Trondheim som studieby. 
- Ni av ti sier at muligheten for jobb er svært viktig for valg av bosted etter studiene 
- De fleste vet lite om næringslivet i Trondheim, og nesten ingenting om næringslivet utenfor 

Trondheim. Kun 1/4 av alle spurte mener at næringslivet i regionen er godt synlig, og at de 
har hatt god anledning til å knytte kontakter gjennom studiene.  

- Studentene har en oppfatning av at etterspørselen etter kompetansen deres er høyere i 
Trondheim enn i resten av regionen. TØH-studentene har størst tro på at det er etterspør-
sel etter dem, mens Dragvollstudentene har minst tro på det samme, og oppgir samtidig at 
de i svært liten grad oppfatter næringslivet i Trondheimsregionen som synlig. 

- Svært få oppgir at en jobb utenfor Trondheim er aktuelt. 
- 1/3 av studentene sier at urbant miljø er svært viktig ved valg av bosted, og svært få sier at 

de vil bosette seg utenfor byen dersom de skal bli i regionen etter studiene. 6 av 10 angir at 
boligmarkedet påvirker deres valg av bosted. Kun en av tjue sier at de kan tenke seg å bo-
sette seg utenfor Trondheim om de skulle bli boende i regionen. 

- Over halvparten mener et godt kollektivtilbud mellom hjem og jobb er viktig. Studentenes 
vilje til å bruke tid på pendling virker lav. Under halvparten sier de er svært villige til å bruke 
30 minutter hver vei, og nesten ingen er villige til å bruke inntil en time hver vei. 

- Over 1/3 av studentene oppgir nærhet til familie og tilknytning til hjemsted som svært vik-
tig for valg av bosted. 60% oppgir nærhet til vennekrets som svært viktig, og hele 7 av 10 at 
kjærestens bosted som svært viktig. 

- Undersøkelsen gir et godt grunnlag for å kunne diskutere hvilke eksisterende tiltak som bør 
styrkes og nye som eventuelt bør igangsettes. 

- Studentene mente at å utvikle bedre kjennskap til næringsliv og kommunene var nøkkelen 
for å øke muligheten for at studenter blir i regionen. 

- Det har tidligere vært diskutert tankene om en egen traineeordning for Trond-
heim/regionen (for eksempel etter modell fra ordningen i Nord-Trøndelag). Det ble bedt 
om at prosjektleder SNP tar tak i dette for å se på muligheten for realisering. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. Prosjektleder bes se på mulighetene for å etablere en egen trai-

neeordning for regionen. 

 

NR 16/13 Eventuelt 

 

 

Neste møte avholdes onsdag 29.05, fra 12.00 til 16.00 hos Næringsforeningen i Trondheimsregionen. 
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 13.02.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/7878-2 Dato 13. februar 2013  
 

Sted: Møterom Sandstein, Fylkeshuset 

Tidsrom: kl 0900-1100 

Til stede: Jon P Husby, Einar Strøm, Jon Hoem, Esther Balvers sak 02/13. 

Forfall: Erling Lenvik, Rita Ottervik, 

Referent: Jon Hoem 
 

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. 

 Jon P Husby ble oppnevnt som møteleder 

AU 01/13 Referat/protokoll AU-møte 21.11.2012 og Rådmannsforum 04.02.2013. 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 21.22.2012 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 04.02.2013 tas til etterretning. 

 

AU 02/13        Planprogram IKAP-rullering: IKAP-2. 

Fra møtet: - Esther Balvers gikk gjennom planprogrammet punktvis. Massedeponi for rene masser inn-
går i arbeidet, her er det bevilget 500.000 i skjønnsmidler fra fylkesmannen. Det ble pekt på 
at arealbehov til næring er under endring. Arbeidet med utpekt havn bør inntas.   

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. Høringsfrist 
22. mars 2013.  

 

AU 03/13 Oppfølging logistikknutepunkt.  

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om drøfting i rådmannsforum. På bakgrunn av signalene som er 
kommet fra samferdselsministeren tilrår AU at Trondheimsregionen i neste møte vedtar en 
oppfølging av vårt vedtak til NTP i møte i april 2012.  Dette kan gjøres uten at saken tas opp 
til bred drøfting. 

Innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:  
Trondheimsregionen-regionrådet ber om at vår anbefaling om videre utredning av logistikk-
knutepunkt følges opp raskt, og at videre prosess og midler for oppstart/realisering av gods-
knutepunkt i Trondheimsregionen ivaretas i NTP-perioden. 

 

AU 04/13 E6 Trondheim - Stjørdal – oppfølging av Statens vegvesens forslag i Trondheimsregi-

onen-regionrådet 07.12.12 

Fra møtet: - AU ser at det er dilemma i forhold til finansiering av veg kontra tog, og at det er flere ulike 
avveininger som bør avklares videre. Mye vil avhenge av muligheter for kryssubsidiering.  Et 
alternativ er at det legges opp til et vedtak hvor Trondheimsregionen tar initiativ til at det 
bør utredes et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for videre avklaring.  

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.http/www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/arbeidsutvalget-2013/310-arbeidsutvalgets-mote-13-februar-2013.no/om-oss/moter/moter-2012/295-arbeidsutvalgets-mote-21-november-2012
jmj
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Vedtak: Det tas sikte på å legge fram saken i Trondheimsregionen-regionrådet 01.03.2013. Det ar-
beides videre med en vedtaksformulering i AU fram mot møtet. 

  

AU 05/13 Handlingsplan for Strategisk næringsplan 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte kort om prosessen i næringsrådet og behandlingen i rådmannsfo-
rum. Det er fastsatt i retningslinje at handlingsplanen legges fram for Trondheimsregionen 
via rådmannsforum. 

Innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til strategisk næringsplan for Trondheimsregio-
nen – Handlingsplan 2013-14, forslag datert xxxxx.  
  

AU 06/13 Evaluering:  Retningslinje om samordning mellom næringsrådet og Trondheimsregi-

onen-regionrådet 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om drøftinger av saken i næringsrådet og rådmannsforum. Det er 
bred enighet om at det er viktigere å få en god prosess enn å presse fram en tidsplan med 
rullering hvert år. Handlingsplanen er en dynamisk plan og det bør tilrettelegges for dette i 
retningslinjen. AU ga tilslutning til dette. 

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 ved-
tak av utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av prioriterte strategi-
er/prosjekt samt delrammer angis. Bruk av Trondheimsregionens næringsfond skal avkla-
res og rapporteres til Trondheimsregionen-regionrådet. 

4. Løpende bearbeiding og samordning av handlingsplanen ivaretas gjennom at rådmenne-
ne i næringsrådet og observatører fra hhv næringslivet og FoU-miljøene rapporterer beg-
ge veger og at det rapporteres regelmessig om handlingsplanen i Trondheimsregionen-
regionrådet. 

 

AU 07/13 Kampanje for Trondheimsregionen høsten 2013, i henhold til utviklingsplanen 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at det er utarbeidet et opplegg for et forprosjekt for kampanjen, 
herunder rekruttering av samarbeidsparter. Et slikt forprosjekt vil ha et kostnadsomfang 
som kan tilsi at vi skal innhente flere tilbud, daglig leder avklarer dette videre. Å igangsette 
slik kampanje nå er i samsvar med vedtatt utviklingsplan. AU var enig i at det jobbes videre 
med saken. 

Vedtak: AU ber sekretariatet videreføre avklaring av mulig kampanje for Trondheimsregionen.  

 

AU 08/13 Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådet-møte 01.03.13:  

Fra møtet: 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: 
- AU anser dette som aktuell sak, den har regional betydning. 
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Ocean space senter: 
- Tas med i møtet.  
HiST-Siemens:  
- Aktuell sak dersom vi har tid i møtet. 
Bru over Trondheimsfjorden:  
- Saken utsettes til et senere møte, aktuell når ett av møtene før sommeren avholdes i Rissa. 
Nytt hestesportsenter: 
- AU slutter seg til rådmannsforums anbefaling om at det gis en informasjon fra Travselska-

pet v/prosjektleder. 
Kryssningsspor sør for Trondheim: 
- Daglig leder sjekker med JBV om denne saken har et omfang som tilsier orientering i Trond-

heimsregionen-regionrådet. Dersom den bidrar til økt kapasitet mot sør er den interessant.   
E6 Jaktøyen-Oppland grense 
- Aktuell sak. Mulig innleder er Tore Kiste eller Trond Jære.  
Trondheim kommunes arbeid med store idrettsarrangement 
- Aktuell sak dersom vi har tid i møtet.  
STFK: Ønske om møter med regionrådene angående Transportplan for Sør-Trøndelag: 
- Tas med i møtet. 

 Konklusjon: Daglig leder ser videre på tidsplan i forhold til hvilke saker som tas inn og oversen-
der forslag til saksliste til møtedeltakerne for endelig avklaring.     

 

AU 09/12 Orienteringer:  

Daglig leder orienterte: 
Årsavslutning: 
- Daglig leder orienterte om regnskapsresultat 2012. Budsjettet er justert i forhold til at til-

skudd fra STFK og fylkesmannen ble mindre enn forutsatt.  Av budsjett på 7,3 mill er det 
brukt ca 6,3 mill kr. Det er nå avsatt et næringsfond på 8,6 mill kr. Dette innbefatter kom-
munal egenandel, det kan derfor brukes direkte. Driftsfondet er nå 3,2 mill kr. 

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 re-

lasjon til Trønderbanen og riksveger.  
Samfunnsikkerhet og beredskap:  
- Samling for kommunene er avholdt, flere kommuner manglet, samhandling vil bli videre-

ført. 
Konferansen ”Konkurransen om arealene” 14.2.2013 
- Er fullbooket. 
Videreføring av prosjekter finansiert av skjønnsmidlene:  
- Videreføring av ”Trondheimsregionen 2040” (offentlig areal- og investeringbehov) og ”Kon-

sekvenser av utenlandsk arbeidsinnvandring” ivaretas av en oppstartsgruppe med deltakere 
fra Stjørdal og Melhus. Det jobbes med anbudsgrunnlag for konsulentbistand. Det blir sendt 
ut forespørsel til kommunene om ev frikjøping av prosjektledere. 

Videreføring kommunikasjonsplan: 
- Røe kommunikasjon (RK) har bidratt innenfor to tema: 1. Rekruttering av eksterne ambas-

sadører for Trondheimsregionen er i gang, flere sentrale personer er forespurt og er positiv. 
Det blir viktig med oppfølging fra oss i form av informasjon og eventuelle egne ”treff”.   
2. Slagord - forslag fra RK ble lagt fram og drøftet. Et ankepunkt er at det ikke har direkte re-
feranse til det som er våre fortrinn. Slagordet drøftes videre i neste AU-møte.  
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Lyntog:  
- Daglig leder anbefalte at vi ikke bruker aktiv energi på dette nå. Vårt utgangspunkt er fort-

satt at hvis det skal bli lyntog, så skal Trondheim-Oslo komme først. AU ga tilslutning til det-
te. 

 

 

 

 

Jon P Husby (sign) Jon Hoem 

oppnevnt møtelederleder daglig leder  
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 13.03.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/5699-4 Dato: 15.03.2013  
 

Sted: Fylkesutvalgssalen, 5. etg i fylkeshuset 

Tidsrom: Onsdag 13. mars 2013 kl 1300-1600 

Til stede: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Olaf Løberg, Roy Jevard, Knut Dukane, Geir Are 
Nyeng (for Vigdis Bolås), Erlend Myking, Steinar Gaustad (for Grethe Metliaas), Kathrine Lereg-
gen, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad, Jon Hoem, Sigmund Knutsen. Karen Espe-
lund, Karen Havdal deltok under sak 11/13. 

Forfall: Morten Wolden, Odd Inge Mjøen,  

Referenter: Jon Hoem/Sigmund Knutsen 

RF 10/13 Referat fra møte 04.02.2013 

Fra møtet: Olaf Løberg stilte spørsmål om form/detaljering av referatene, jfr sak 20/13 Eventuelt. 

Vedtak: Referat/protokoll rådmannsforum 04.02.2013 godkjent. 

 

RF 11/13 Vurdering om mulige aktuelle prosjekt for søknad på regionale forskningsmidler 

Orientering: - Karen Espelund og Karen Havdal redegjorde, se presentasjon. Regionalt forskningsfond for 
Midt-Norge ønsker økt fokus på FoU-prosjekt i offentlig sektor og kan finansiere kunn-
skapsbehov i kommunene. Fra ide om kunnskapsbehov til konkrete prosjektforslag er det et 
betydelig stykke arbeid, og forskningsinstitusjon må kobles på. Hvordan komme i gang? En 
mulighet er å ha et miniseminar for å drøfte forskningsutfordringer og prosjektutforming. 
Det blir tildelt inntil 3 mill. kr til utlysning av forprosjekt (kvalifiseringsstøtte), hvert på inntil 
kr 500.000. Rammen er 7 mill kr til prosjekt. Hovedprosjektene kan være inntil 3 mill kr. 
Forskning for bør være fokus ikke forskning på.   

Fra møtet: - Flere ga uttrykk for at det er krevende å komme fram til gode prosjektsøknader. Det er ak-
tuelt finne fram til tema som er viktig for flere av/alle kommunene, f eks innen helse/vel-
ferd eller skole/oppvekst. Børge Beisvåg: Viktig å rigge prosesser for problemavgrensning 
og prosjektsøknader tidlig, gjerne i samarbeid mellom kommunene. Stein A Ytterdahl: Vi 
har mer data enn vi evner å bruke. Nyttig med et seminar for å avklare hva vi har av kunn-
skap og hva vi trenger av ny kunnskap. Det er stort forskningsbehov, fordi det er komplekse 
utfordringer i offentlig virksomhet. Roy Jevard: Deler av miniseminaret bør være uten fors-
kere til stede.  

- Rådmannsforum ønsket et seminar. Det ble bekt på at STFK må sende ut en oversikt over 
mulige tema, og opplegg for søknadsutvikling i forkant til kommunene, både for å få innspill 
og for å lette valg av deltakere fra kommunene.  

Vedtak: Rådmannsforum ønsker at STFK inviterer til et miniseminar om prosjekter for regionale 
forskningsmidler. 

 På forhånd sender STFK ut en oversikt over tema/opplegg.  

 

RF 12/13 Årsmelding 2012 

Orientering: - Daglig leder orienterte om utkast til årsmelding 2012, se presentasjon. Hovedsatsingsom-
rådene i Utviklingsplanen disponerer årsmeldingen, slik at den kan være utgangspunkt for å 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_RF_2013/RF11-13_Regionale_forskningsfondpdf.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_RF_2013/130313_Arsbelding_2012.pdf
jmj
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utviklingsplan 2014. Samlet underforbruk er på ca 1 mill kr i 2012. Årsmeldingen legges 
fram på neste møte i regionrådet. Ønsker innspill til tema eller ev. kommentarer før påske. 

Fra møtet: - Ingen merknader 

Vedtak:  Rådmannsforum slutter seg til opplegg for årsmelding 2012. 

 

RF 13/13 Formen på møtene i rådmannsforum og i Trondheimsregionen-regionrådet 

Orientering:- Knut Dukane innledet: Hva ønsker vi å få ut av møtene i rådmannsforum i en travel hver-
dag. Daglig leder viste til saksframstillingen og stilte spørsmål om det er ønske om å gi mer 
rom for å diskutere aktuelle saker fra kommunene, som et kollegialt samråd.  

Fra møtet: - Rådmannsforumsmøtene: Roy Jevard: Har vært med lenge: Utgangspunktet for opprinnelig 
rådmannsforum var tjenestesamarbeid. I dag er vekten på næringsutvikling, arealbruk og 
transport. Dette krever en balansert håndtering fra rådmennene mot det politiske.   

- Rådmannsforum: Bra å drøfte mandat og hensikt. Stor tilslutning til at dagens møteform er 
god, relevante tema, god ledelse og vel organisert sekretariat.  Rådmannsforum må ses som 
et møte/arbeidsforum for å sette agendaen og forberede politisk arbeid, vi er et kraftfullt 
organ med ressurser. De fire programområdene i utviklingsplanen er et bra utgangspunkt. 
Det bør ikke bli for mye informasjon, fokus på beslutninger og virkemidler. Rådmannsforum 
har innflytelse gjennom innspill til AU, og vedtak vi gjør i rådmannsforum skal gjennomføres 
i egen kommune, dette gjør at rådmannsforum har innflytelse. Hvis det blir for mange vara-
representanter får møtene en annen setting.  

- Daglig leder: Drøfting i rådmannsforum har stor betydning for saker som legges fram for 
AU. Dere er en avgjørende kanal for å realisere IKAP og SNP i kommunene. 

- Rådmannsforum: Bred enighet om at rådmannsforum er viktig som kollegium og er verdi-
fullt som møtested. Det er ønskelig å gi bedre ramme i møtene for kollegial diskusjon og er-
faringsutveksling om felles utfordringer.  Å sette erfaringsutveksling på dagsorden i råd-
mannsforum kan gi mulighet for mer kollegialt samråd. Det som forener oss er jobbing for 
regionens beste. Vi må kommunisere, bygge opp hverandre og bygge prosjekter.  

- Knut Dukane: Er agendaen for omfattende gitt dagens møtelengde? Rådmannsforum: Litt 
ulike syn, på møtelengde, enighet om at det enkelte ganger kan være noe sosialt i tillegg, 
eventuelt med spesielle tema.   

- Regionrådsmøtene: Rådmannsforum pekte på at regionrådsmøtene kan strammes opp. 
Det oppfordres til at AU bør drøfte møteformen. Det er uheldig med mange forfall. Sakslista 
bør legges opp slik at det blir attraktivt å være til stede møtet ut. Det er mange orientering-
er som tar lang tid. Regionrådet er et viktig politisk forum, det bør gis mulighet for politiske 
viljeserklæringer i større grad. Flere pekte på at rådmannsforum og regionrådet er konsen-
susorgan, og at dette preger møteformen, kanskje mer enn nødvendig. Det kan bli mer in-
teressante møter dersom reelle saker/uenighet tas opp, i henhold til kommunikasjonsstra-
tegien. Eksempler kan være ulik håndtering av IKAP i kommunene, miljøpakken og logistikk-
knutepunktet. Denne typen saker må forberedes godt, og vi må velge rett tidspunkt for å ta 
opp slike tema. En mulighet er å la kommuner selv i større grad legger fram saker.  

Vedtak: Erfaringsutveksling settes som tema på møtene i rådmannsforum.  
Daglig leder legger fram en skisse til videreutvikling av møtene i rådmannsforum ut fra inn-
spillene i møtet.  
Det oppfordres til at AU drøfter møteformen for regionrådsmøtene. 

 

RF 14/13 IKAP-arbeidet 

Orientering: - Esther Balvers orienterte. Planprogrammet er nå til behandling i alle kommunene. Det er 
også drøftet i regionalt planforum, hvor det kom positive tilbakemeldinger. Det blir politisk 
verksted i Rissa og Leksvik, og orientering på kommunestyremøte i Skaun. Det har vært mø-
ter med Miljøpakken om transportmodeller. Skjønnsmiddelprosjektene er også i gang, blant 
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annet med kartlegging av dagens situasjon angående offentlige tilbud i kommunene. Møte 
med Geografisk institutt om samarbeidsmuligheter ga få muligheter på kort sikt, men to 
studenter i fysisk planlegging vil bli engasjert i sommerjobber . 

Fra møtet:   - Kjell Fosse: Bra at IKAP er tema på hvert møte i rådmannsforum, bør også ofte på dagsor-
den på regionrådsmøtet. Eierforholdet i regionrådet styrkes ved at IKAP tas opp. Roy Je-
vard: Også andre aktører enn ordfører og opposisjonsleder trenger informasjon om IKAP. 
Ved rullering av KPA i kommunene bør tema og innhold følge IKAP. Kristian Rolstad: Proses-
ser for oppfølging av IKAP i KPA-arbeidet i egen kommune er viktig, samtidig som reelle 
IKAP-diskusjoner i regionrådet kan bidra til å utvikle regionrådet.  

- Flere: Det betyr mye at Fylkesmannen legger stor vekt på IKAP. Kommunene trenger IKAP, 
ellers fungerer ikke arealplanleggingen overfor fylkesmannen.  

- Flere: Administrasjonen prøver å følge opp IKAP, dette er mer varierende mht politiske ved-
tak. Viktig å spørre og drøfte: Hvordan er lojaliteten til IKAP i kommunene? Følger arealpla-
nene IKAP-retningslinjene? IKAP er forpliktende, hvis IKAP tydeligere inngår som premiss 
som skal følges i kommunene blir det engasjement. Vi må få til en god, men ikke unødig 
provoserende diskusjon. Olaf Løberg: Det er motkrefter mot IKAP også i markedet. Trond-
heim må begrense næringsetableringer dersom IKAP skal fungere. Roy Jevard: Unikt og bra 
at Trondheim nå deltar slik som nå, vi er i gang og dette er prosesser som vil ta tid.      

- Daglig leder: Planprogrammet blir sak på neste møte i regionrådet, vi bør da drøfte hvordan 
få en god lojalitet til IKAP.      

Vedtak IKAP skal være fast programpost i rådmannsforums møter, gjerne med avgrensede tema.   

 

RF 15/13 Aktuelle saker i Strategisk næringsplan - handlingsplan 2013-14 

Orientering: - Børge Beisvåg innledet. Oppfordret til at rådmannsforum gir innspill til gjennomføringen av 
planen overfor næringsrådet. Det forutsettes at kommunene skal følge opp næringsplanen i 
egen kommune.  

- Ønsker å besøke alle kommunene nå, ha møter med rådmann og FoU-kontakt/næringsråd-
giver for å drøfte videre arbeid med handlingsplanen, herunder om kommunene kan bidra 
aktivt i prosjekt, eventuelt med frikjøpt ressurs. Også hvordan felles halvårlig samling skal 
legges opp vil være tema. Prosjektleder tar kontakt om møtetidspunkt.  

- Et felles prosjekt: Hvordan redusere saksbehandlingstid for plan- og byggesaker. Første fase 
er å avdekke status. Næringslivet og fylkesmannen bør inviteres med.  

- Et annet tema er å etablere tilpasset tilbud til arbeidsinnvandrere. Trondheimsregionen ar-
beider med et felles opplegg, hvor ulike statlige etater også bidrar. Ønskelig at rådmennene 
informerer rette personer i egen kommune om dette for at tilbudet skal bli kjent for mål-
gruppen. Bedre tilbud for språkopplæring til familiene kan være neste skritt. Partner/ekte-
felle får ikke støtte til norskopplæring selv om de er meldt arbeidsledig, hvis de er fra 
EU/EØS-land. 

Fra møtet: - Angående saksbehandlingstid: Olaf Løberg: Også ønskelig å kartlegge kapasitet. Roy  Jevard: 
Hvordan kan vi gjøre kundene til våre saksbehandlere?. Små aktører lager ofte for dårlige 
søknader, dette sinker saksbehandlingen. Knut Dukane: Tilslutning til totrinnsrakett.  

Vedtak: Saken tas til orientering. Velferdsteknologi settes som sak på neste RF.   

 

RF 16/13 Innspill til felles kommunestyremøte 31.05.2013 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om programopplegg. Dette avklares nå videre med NTNU/SINTEF. 
Det blir en plenumssamling før lunsj og gruppebesøk til ulike enheter i NTNU etter lunsj. Fo-
rutsetter at rådmannsforums tidligere anbefaling om å splitte kommunegruppene til de uli-
ke bedriftsbesøkene står ved lag. Dette ble bekreftet. FoU-kontaktene og informasjons-
medarbeiderne inviteres til kommunesamlingen. 

Vedtak: Saken tas til etterretning. 
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RF 17/13 Kampanje for Trondheimsregionen høsten 2013, i henhold til utviklingsplanen 

Orientering: - Hans Kringstad orienterte om utgangspunktet i vedtatt kommunikasjonsplattform og utvik-
lingsplan. Røe kommunikasjon har utarbeidet et forslag til opplegg, se presentasjon. Det er 
flere tema som bør drøftes: Hva er budskapet? Hvem er målgruppe? Hvor spiss/bred skal 
kampanjen være? Mange eller få partnere? Hvor viktig er det at Trondheimsregionen som 
organ skal være synlig? Hvilke kanaler bør vi benytte? Finnes det målbare resultater fra sli-
ke kampanjer?  

Fra møtet: - Olaf Løberg: Regler for offentlige anskaffelser må følges i dette arbeidet. Det må først av-
klares hvem som er målgruppe og hva som skal oppnås.  Stein A Ytterdahl: Skal kampanjen 
være nasjonal eller også internasjonal? Hans Kringstad: Valg av samarbeidspartnere vil ha 
betydning for målgruppevalg. Det å spisse er trolig mest effektivt, det brede er mest fris-
tende i en tidlig fase. Daglig leder tar opp saken i AU, anbefaler at det gjøres avtale om en 
forstudie. Rådmannsforum vil bli invitert til å gi flere innspill senere. 

Vedtak: Rådmannsforum tar saken til orientering. Rådmannsforum ønsker å være aktiv videre pro-
sessen. 

 

RF 18/13 Orienteringer  

Orientering: - Daglig leder orienterte: 
- Videregående skole: STFK tok i siste møte opp av vi bør ha en drøfting om videregående 

opplæring i rådmannsforum. Etter ønske fra STFK utsettes saken til neste møte. 
- E6 Trondheim-Stjørdal: Saken ble drøftet i siste rådmannsforum, og Johan Arnt Elverum et-

terspurte saken i siste møte i Trondheimsregionen-regionrådet. Saken vil bli drøftet videre i 
kommende AU-møte.  

 

RF 19/13 Aktuelle saker til neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet  

Orientering: - Aktuelt møtested er primært Skaun, eventuelt Rissa. Vil avklare dette. 
  Ut over saker foran er følgende aktuell: 

- Samarbeidsavtale HiST-Siemens – usikkert om dette er aktuelt, blir presentert på Norske-
havskonferansen.  

- Bru Trondheimfjorden – heller på møte i Rissa, et møte på Fosen i juni kan være greit. 
- STFK: Framtidsmuligheter i kollektivtrafikken – befolkningsutvikling og langsiktig transport 

er drøftet med STFK, bør tas opp. 
- Folkehelseprosjekt Malvik – Etter presentasjon i Trondheimsregionen-regionrådet bør det 

legges opp til konkret oppfølging i rådmannsforum.  
- Stjørdals arbeid med velferdsteknologi – avklares med Stjørdal  

 

RF 20/13 Eventuelt 

Fra møtet: - Formen på referatene fra rådmannsforum ble drøftet. Konklusjonen ble at dagens form vi-
dereføres. 

 
 

 

Knut Dukane  Jon Hoem 
leder rådmannsforum daglig leder  

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_RF_2013/130122_Kampanje_TR_UTKAST_prosjektplan_jh.pdf
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Statsbudsjettet for 2013, kapittel 1400, post 61 Framtidas byar og berekraftig 

byutvikling - økonomisk støtte til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging i 

Bergensregionen, Trondheimsregionen og Stavangerregionen  

 

Det er forventet fortsatt høy befolkningsvekst og stort boligbehov i byområdene i årene 

fremover. Dette gir økt press på arealer og transportsystem og utfordringer for miljø, helse og 

livskvalitet. Regionalt plansamarbeid er viktig for å møte disse utfordringene, og 

Miljøverndepartementet ønsker å bidra til mer helhetlige, forpliktende og langsiktige 

plangrep. 

 

Det vises til Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet for 2013, kapittel 1400, post 61 

Framtidas byar og berekraftig byutvikling. Departementet ønsker å støtte de pågående 

plansamarbeidene for bolig-, areal- og transport i de tre storbyregionene Bergensregionen, 

Trondheimsregionen og Stavangerregionen med inntil to millioner kroner hver i 2013. Støtten 

kan videreføres i ytterligere fire år forutsatt budsjettgodkjenning.  

 
Det vises også til brev fra Miljøverndepartementet til fylkesmannen i Hordaland, Sør-

Trøndelag, Rogaland og Oslo og Akershus 8. februar 2013 om stillinger til oppfølging av 

bolig- og arealutviklingen i de største byområdene. Stillingen innebærer en styrking av 

fylkesmannens deltakelse i de regionale plansamarbeidene og arbeidet med å påse at 

kommunene følger opp planene i samarbeid med fylkeskommunen.    

 

Miljøverndepartementet er særlig opptatt av at planarbeidene tar opp følgende forhold og 

problemstillinger:  

 

  

 Helhetlige bolig-, areal- og transportløsninger på tvers av kommunegrensene, med 
eksisterende byområder, tettsteder og kollektivtransportsystem som utgangspunkt 

 Fastsetting av et langsiktig utbyggingsmønster som sikrer tilstrekkelig utbygging av 
boliger basert på en effektiv arealbruk, klare grenser mot landbruks-, natur- og 
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friluftsområder og hensyn til verdifulle kulturmiljøer 

 Rett lokalisering av handel, annen næring og offentlige funksjoner 

 Reduksjon av transportbehov, klimagassutslipp, luftforurensning og støy 

 Bedre kunnskapsgrunnlag og faglige analyser i planarbeidet 

 Forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene, fylkesmannen og 
andre statlige myndigheter i planarbeidet og gjennomføringen 

 Aktuelle temaer for samarbeid mellom storbyregionene  

 

Vi ber om en beskrivelse av hvordan regionen ønsker å anvende støttemidlene i 2013 i tråd 

med føringene over, samt en enkel fremdrifts- og finansieringsplan for arbeidet der bidrag fra 

og fordeling mellom deltakende parter fremkommer. Vi ber om at det går frem hvilke 

aktiviteter som vil kunne være aktuelle å gå videre med frem til og med 2017. Ved eventuell 

videreføring av støtten vil vi be om en revidert beskrivelse for hvert år. Vi ber om at det i all 

korrespondanse om midlene refereres til prosjektnummer 13276101. 

 

Vi ber om skriftlig tilbakemelding i tråd med ovennevnte innen 30. april og tar sikte på snarlig 

avklaring etter dette. Dersom det er spørsmål, så ta kontakt med Jorgen.brun@md.dep.no eller 

terje.kaldager@md.dep.no 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jarle Jensen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Erik Vieth Pedersen  

 avdelingsdirektør 

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til:  
 

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 0107  OSLO 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59, Statens Hus 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020  BERGEN 

Trondheimsregionen  postboks 2300 Sluppen  7004 TRONDHEIM 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 TRONDHEIM 

Plansekretariatet  

for Oslo og Akershus                       Postboks 1200 Sentrum  0107  OSLO  

 

Adresseliste: 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER 

Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN 
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Adresseliste: 

Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkesgate 14 7004 TRONDHEIM 

 

 



 

 

ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2012 

Trondheimsregionen passerte 270 000 innbyggere i 2012. 
Alle kommunene våre fikk flere innbyggere. Målet for 
samarbeidet er økt verdiskaping. Veksten skal være 
bærekraftig og ta hensyn til klima og miljø. Vi  bygger en 
tettere region med et felles bolig- og arbeidsmarked. 
Nedenfor kan du se hva Trondheimsergionen gjorde i 
2012 for å komme nærmere disse målene. Oversikten er 
delt inn i fire progamområder:  

A. Gjennomføring av strategisk næringsplan. 
B. Videreføring av IKAP/boligprosjektet. 
C. Profilering/informasjonsarbeid. 
D. Organisasjonen.Ingress. 
 

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2012 

Programområde A: Videreføring av strategisk næringsplan  

Gjennomføring 
av strategisk 
næringsplan: 
Arbeidet er 
videreført i 
2012.  Nærings-
rådet styrer 
arbeidet ut fra 
rammene i ut-
viklingsplanen, 
og etter innspill 
fra kommunene, 
næringslivet og 
kunnskapsmil-
jøene. Det er 
avholdt seks 

møter i næringsrådet i 2012. I februar ble prosess 
for rullering av handlingsplanen igangsatt. Det er 
gjennomført politiske prosesser i de fleste kommu-
nene og i fylkeskommunen. Forslag til rullert hand-
lingsplan forelå ved årsskiftet 2012/13.  
 
Omdømmeundersøkelsen 2011: 
Hovedfunn er at Trondheimsregionen er den best 
ansette storbyregion i Norge målt etter hvor folk vil 
bo, studere og jobbe, også hos folk som bor i de 
andre storbyregionene. Vi er bedre ansett som 
reisemål enn i undersøkelsen for to år siden, nå 
bare slått av Bergensregionen.  
 
I 2012 er det blant annet jobbet med:  
- Studenter ut i bedrift  

- Forskere ut i bedrift 
- Samarbeid NTNU-industrimiljø  
- Økt kompetanse i tiltaksapparatet  
- Avklaring av kunnskapsnav 
- Bidratt til næringsutviklingsprosjekt Melhus, 

Klæbu, Midtre Gauldal 
- Bidratt til å få på plass operativ ressurs for 

Næringsforening Melhus 
- Bidratt til å arrangere Trøndelagsdagen 
- Samarbeid med Ungt Entreprenørskap om ent-

reprenørskap i skolen 
- Bidratt til analyse av teknologibaserte virksom-

heter for Trondheimsregionen, Impello-analys-
en 

- Fremtidsrettet samferdsel ut fra samferdselspo-
litisk fundament: 
o Høyhastighetsbane, eget notat utarbeidet  
o Intercity Trønderbanen 
o Logistikknutepunkt 
o E6 sør/Trondheimsvegen 
o Fv 704 

- Økt attraktivitet; to eksempler på tiltak: 
o  Arbeid med å sikre Trondheimsregionen et 

godt mottaksapparat for internasjonal ar-
beidskraft rekruttert av våre bedrifter  

o Arbeid med å sikre topp kompetente inn-
vandrere relevante stillinger i regionen – 
Global trainee 

- Avklaring av næringsmuligheter knyttet til vel-
ferdsteknologi 

- Realfagssatsing gjennom Vektorprogrammet 
- Studentkonkurranse eksisterende virksomhet 
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- Bidra til god effekt for Fosen og Midt-Norge av 
kampflybaseetableringen 

- Selskapsetablering for avklarte IKAP-områder 
- Støttet arbeid for etablering av IOR-senter i 

Trondheim (forskningssenter for økt utvinning 
av olje og gass) 

- Støtte arbeid med forvaltning av statens finans-
formue 

- Gjennomført status/evalueringsseminar for 
næringsplanen i april 

- Bransjeanalyser gjennomført – Etablert data-
base/måleindikatorer for status på næringspla-
nen 

Økonomi: 
Det er brukt 3.750’ kr til programområdet P1 

Næringsutvikling i 2012, ca 650’ kr under revidert 
budsjett. Avvik skyldes hovedsaklig at internasjonal 
prosjektkoordinator ikke ble tilsatt. I tillegg er det 
arbeider innenfor programområdene P2 og P3 som 
også er i henhold til næringsplanen. Det er fonds-
overført ca 850’ kr fra 2012 til 2013 til næringsfon-
det. Denne fondsavsetningen består av 50 prosent 
kommunale og 50 prosent fylkeskommunale midler 
og næringsfondet er nå totalt på ca 8.600’ kr. 

 

Programområde B: Videreføring av IKAP/boligprosjektet  

Første halvår 2012 var stillingen som prosjektleder 
IKAP vakant, og flere oppgaver har måttet utstå i 
påvente av ny medarbeider. Retningslinjene sier at 

rullering av planen 
skal starte senest 
sommeren 2012. 
Prosjektlederstil-
lingen ble utlyst i 
mars, Esther Bal-
vers ble tilsatt 
med oppstart 
september 2012. 
Prosjektleder IKAP 
har siden vært på 
besøk i alle kom-
muner i Trond-
heimsregionen, 
for å bli kjent og å 

få innspill til rullering av IKAP. 
Arbeidet med rullering av IKAP startet høst 2012. I 
desember var det oppstartsmøte med prosjekt-
gruppen. Et  arbeidsseminar med formannskapet i 
Melhus kommune er gjennomført.  
Framdrift for IKAP-rulleringen ble fastsatt i Trond-
heimsregionen-regionrådets møte i desember. 
Befolkningsprognoser: 
Den felles befolkningsprognosen er utarbeidet med 
to nye kjøringer. Vi frikjøper kompetanse fra 
Trondheim kommune til dette arbeidet, og det er 
avholdt møter i egen arbeidsgruppe hvor alle 
kommunene deltar. Fra 2012 er det utarbeidet og 
presentert statistikkanalyse for regional befolk-
ningsutvikling, ligger på 
www.trondheimsregionen.no/statistikk. Denne 

analysen oppdateres hvert kvartal umiddelbart 
etter at SSB publiserer kvartalsstatistikk. Det er gitt 
redegjørelse for demografisk utvikling i flere kom-
munestyrer.  
Boligfeltbasen: 
Det er arbeidet med et prosjekt om CO2-
konsekvenser for framtidig boligbygging i samar-
beid med Transnova, som en videreføring av reise-
konsekvensanalysen i gjeldende boligfeltbase. 
Oppdatering av boligfeltbasen er igangsatt. Det er 
registrert mangler som må forbedres. Det arbeides 
med å utarbeide realistiske oppdateringsrutiner, 
slik at det neste gang blir lettere  å oppdatere bo-
ligfeltbasen med kvalitet. 
To nye prosjekt: 
I forbindelse med IKAP-rulleringen er det i 2012 
utarbeidet to separate prosjektforslag:  
* Utredning av areal- og investeringsbehov for 
offentlig service, som konsekvens av befolknings-
veksten 
*  Analyse av endrede rammebetingelser på grunn 
av den store utenlandske arbeidsinnvandringen.  
Begge prosjekt har fått skjønnsmidler fra fylkes-
mannen for realisering i 2013.  
Nye Sveberg: 
Gjeldende retningslinje om å etablere egne utvik-
lingsselskap for store regionale næringsområder er 
fulgt opp gjennom at det er sendt ut en forespørsel 
til kommunene om å delta i å utvikle en inten-
sjonsavtale om samarbeid om Nye Sveberg.   
Økonomi: 
Det er i 2012 regnskapsført ca 1.000’ kr innenfor 
programområdet  P2: IKAP/boligprosjektet, revi-
dert budsjett er 1.100’ kr. 

http://www.trondheimsregionen.no/statistikk


 

 

 
Programområde C: Profilering/informasjonsarbeid   

 
I 2012 har Trondheimsregionen videreutviklet in-
ternettsiden. En viktig forbedring er en oppdatert 
nyhetsfeed fra aviser og nettsider. Vi benytter et 
enkelt opplegg med relevante søkeord, og deretter 
en manuell utvelgelse av saker. Denne silingen bør 
gjøre nyhetsoversikten rasjonell å bruke for de som 
er inne på vår side.  
Besøket på hjemmesiden øker: Antall unike bruke-
re per måned i 2011 var ca 500, i 2012 ca 800 og i 
januar 2013 1424. 
I tillegg har vi i 2012 etablert egen facebook-side. 
Det er en stadig tilvekst i personer som følger si-
den. 

Kommunikasjonsplan: 
Kommunikasjonsplanen 
ble endelig vedtatt i 
februarmøtet i Trond-
heimsregionen-
regionrådet. I tilknyt-
ning til planen er det 
avholdt to egne ordfø-
rermøter, i januar på 
Leangen og i mai på 
Bårdshaug.  Etter dette 
har sekretariatet i sam-
råd med AU videreført 

handlingsplanen. Det er gjennomført en samling 
med alle info-medarbeidere i kommunene som var 
vellykket. Det er jobbet videre med intern forank-

ring, profilering og merkevareutvikling. Det er pub-
lisert kronikker i Adresseavisen og vi har hatt me-
diaoppfølging på flere saker med Trondheimsregi-
onen som tema. Spesielt fokus fikk vi på omdøm-
meundersøkelsen hvor Trondheimsregionen kom-
mer ut som beste region å arbeide, studere og bo i. 
Det er oversendt en presentasjonspowerpoint om 
Trondheimsregionens aktivitet til ordførere og 
rådmenn. 
Politisk verksted: 
Vi har også sett på et prosjekt med regionalt arbeid 
som ”politisk verksted”. Det ble ikke tildelt 
skjønnsmidler til dette for 2013, men vi er innstilt 
på videreføring både i tilknytning til næringspla-
nen, og ikke minst i rulleringen av IKAP.    
I 2012 deltok Trondheimsregionen sammen med 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen og NHO 
som samarbeidsparter for bilag i Natt&Dag om 
rekruttering av arbeidskraft i regionen. 20.000 
studenter leser Natt&Dag.  
Alle lokalpolitikere og rådmenn får nyhetsbrev i 
forbindelse med møtene i Trondheimsregionen. 
Ordningen er videreutviklet. 
Økonomi: 
Det er i 2012 regnskapsført ca 840’ kr til program-
område P3: Profilering/ informasjon, revidert bud-
sjett er  1.100’ kr. En årsak til underforbruket er at 
felles kommunestyremøte som var planlagt høsten 
2012 ble utsatt til 2013. 

 
ORGANISASJONEN: (Programområde D) 
 
Videreutvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid  

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for 
felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er 
ikke prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregio-
nen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er 

etablerte tjenestesamarbeidsområder. Trond-
heimsregionen skal ikke utfordre dette. Det pågår 
nå et samarbeid mellom Trondheim og de nærmes-
te kommunene om samhandlingsreformen.

Trondheimsregionen – regionrådet

Det har vært fem møter i 2012. Det ble behandlet 
48 saker. Ordfører i Midtre Gauldal, Erling Lenvik, 
er valgt leder i denne valgperioden.  
Flere av møtene er i 2012 lagt opp tematisk, for 
eksempel junimøtet om logistikknutepunkt og de-
sembermøtet om oppfølging av vedtak om kamp-

flybase på Ørland. Det rapporteres jevnlig om stra-
tegisk næringsplan i møtene. 
Arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-23 har 
hatt stort fokus i 2012. Det er vedtatt flere uttalel-
ser som er oversendt sentrale samferdselsetater og 
rikspolitikere. 

Arbeidsutvalget - AU 



 

 

AU i denne valgperioden er: Leder Erling Lenvik 
(Midtre Gauldal), nestleder Rita Ottervik (Trond-
heim), Jon P Husby (Skaun) og Einar Strøm (Leks-
vik).  AU har hatt fem møter i 2012 og behandlet 

44 saker.  Eget arbeidsutvalg er et viktig organ for 
politisk forankring og effektiv drift av Trondheims-
regionen. Trondheimsregionen-regionrådet viser i 
økende grad til at saker må følges opp av AU.

Rådmannsforum 

Rådmannsforum består av alle rådmennene og er 
et nødvendig bindeledd mellom Trondheimsregio-
nen og kommunenes virksomhet. Det bidrar også 
til gjensidig orientering og erfaringsutveksling om 
aktuelle aktiviteter i kommunene. Forumet bidrar 

også til å sette saker på dagsorden i Trondheimsre-
gionen som politisk organ. I denne valgperioden er 
rådmannen i Midtre Gauldal, Knut Dukane, leder. 
Det har vært fem møter i 2012 med til sammen 50 
saker.  

Næringsrådet 

I tilknytning til strategisk 
næringsplan ble det i 
september 2010 konsti-
tuert et eget næringsråd. 
Næringsrådet skal sikre 
samhandling mellom det 
offentlige, næringslivet 
og FoU (triple helix) og 
styre ressursbruk og prio-
riteringer i strategisk 
næringsplan. Medlem-
mer i 2012: Direktør i 
næringsforeningen i 

Trondheim: Berit Rian, direktør i NHO: Merete 
Storødegård, leder Stjørdal næringsforum: Torstein 

Mørseth, prorektor NTNU - nyskaping og eksterne 
relasjoner: Johan Hustad, rektor HiST: Trond An-
dersen og direktør SINTEF - regional utvikling: Sig-
mund Kvaløy, fylkesrådmann: Odd Inge Mjøen, 
rådmann  i Melhus: Roy Jevard, rådmann i Leksvik: 
Erlend Myking. 
Berit Rian er valgt som leder. Hun deltar sammen 
med Trond Andersen som observatør i Trond-
heimsregionen - regionrådet.  
Næringsrådet behandlet i 2012 52 saker, og bidrar 
på en aktiv og konstruktiv måte til å nå målene i 
regional strategisk næringsplan. Koblingen mot 
næringslivet og FoU gjennom arbeidet i næringsrå-
det fungerer positivt og er en utvilsom suksessfak-
tor. 

Sekretariatet 

Jon Hoem er daglig leder i full stilling, Børge 
Beisvåg er ansatt i hel stilling som prosjektleder for 
næringsplanen. Esther Balvers ble tilsatt som pro-
sjektleder for IKAP fra september i hel stilling (ca 
10 prosent utlån til Trondheim kommune) og Hans 
Kringstad er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i 
1/3 stilling. I tillegg kjøpes ca ett årsverk fra Trond-
heim kommune til statistikktjenester, konkrete 
prosjekt i næringsplanen og støttefunksjoner. 

Trondheim kommune er vertskommune med per-
sonalansvar for sekretariatet.  
Til dette programområdet, ledelse/samarbeid, er 
det regnskapsført ca 580’ kr i 2012, revidert bud-
sjett på 600’ kr.  
I tillegg til fondsoverføring til næringsarbeid er det 
totalt fondsavsatt ca 230’ kr til driftsfond fra 2012 
til 2013. Driftsfondet er nå totalt på ca 3.200’ kr.  

 
Regnskap 2012 

 

Programområder
 Forbruk 

2012 

 Vedtatt 

budsjett 

 Justert    

budsjett  
 Avvik 

P1: Næringsutvikling: 3 752 336        5 500 000        4 400 000        647 664           

P2: Arealutvikling: 1 054 682        1 000 000        1 200 000        145 318           

P3: Profilering, info og påvirkning: 838 303           1 200 000        1 100 000        261 697           

P4: Sekretariat og ledelse : 577 748           700 000           600 000           22 252              

Ikke tilordnet  11.02.2013 1 779                -                    -1 779              

Totalt forbruk regnskapsført i ERV 2012 6 224 848        8 400 000        7 300 000        1 075 152         



UTKAST PROGRAMSKISSE 02.04.2013  

FELLES SAMLING FOR BYSTYRE/KOMMUNESTYRENE/FYLKESTINGET  

31. MAI 2013 

 

Inviterte:  

 Medlemmer kommunestyrene/ bystyret/fylkestinget 

 Rådmenn og observatører i Trondheimsregionen-regionrådet  

 Næringsrådet 

 NTNU og SINTEFs toppledelse 

 HiST toppledelse 

 Representanter for de FoU-enheter som vi besøker i sekvens 2 

 FoU-kontaktene i kommunene 

 Infomedarbeidere i kommunene 

 Media 

 

Program: 
Sekvens 1, kl 0900-1230: Fellessekvens i realfagbygget:  

Møteleder: Erling Lenvik 

 Rektor NTNU: Velkommen 

Kunstnerisk 0900-0915 

 NTNU v/xxxx: Hvordan Trondheims FoU miljøer har endret verden. 0915-0935 

 Leder næringsrådet Berit Rian: Samhandling i Trondheimsregionen for felles utvikling!  

Kommunene og næringslivet som ressurs for kunnskapsmiljøene. 0935-0950  

 Prorektor Johan Hustad: NTNU som motor og utviklingsaktør: Har betydning for kommunene 

og næringslivet. (Inklusive innovasjonssenteret) 0950-1005 

 Reidar Bye (?), SINTEF: Xxxxx xxx  1005-1020 

 25 minutt Beinstrekk/kaffe/frukt 1020 -1045 

 Tre ”suksesshistorier”, utvikling av bedrifter fra kunnskapsmiljø til næring: 1045-1145 

I lovende oppstart: Xxxxxx 

I godt gjenge: Xxxxxx 

Som har blitt stor: Xxxxxx A/S  

 Studentguidene presenterer seg. Studentene - en kjemperessurs i Trondheimsregionen! 1145-

1200  

Lunsj kl 1200 – de som skal til andre deler av campus transporteres dit for lunsj. 

Sekvens 2, ca kl1300-1500:  

 Bedriftsbesøk i grupper til utvalgte enheter i FoU-miljøet. 

 

jmj
Tekstboks
Arbeidsutvalget 10.04.2013Vedlegg 6
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Trondheimsregionen (TR)
Kampanjeplan 2013-2014
RKs anbefaling

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

5. April 2013

TR kommunikasjonsplattform

Veivalg 8

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

di k t kt å h t bild t imediekontakt når nyhetsbildet gir 
mulighetsrom for utspill

3. Utvikle felles budskapsbank: hovedbudskap, 
argumenter, eksempler 

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
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RK forslag til prosjektplan
Konsept-
utvikling

April - mai 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. 

Plan- Mai  - august 2013
legging

g
Partnerskapet utvikler prosjektplan for og forankrer 
kampanjen

August 2013:
Partnerskapet utlyser anbudskonkurranse om utforming, 
utvikling og drifting av kampanjen

Gjennom-
føring

Oktober – november 2013: Kampanje
Vinner av konkurransen i samråd med partnerskapet utvikler 
kampanjeplan

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

kampanjeplan

November 2013 –
Vinner av konkurransen i samråd med partnerskapet 
gjennomfører kampanjen 

Konseptutvikling
Forprosjekt april – mai 2013
Eier: TR
Mål: Rigge et partnerskap for å gjennomføre kampanje for Trondheimsregionen
Ekstern ressurs: Røe Kommunikasjon 

April  2013  Plan og rådslag
• Utarbeide mål og førsteskisse hovedkonseptUtarbeide mål og førsteskisse hovedkonsept
• Vurdere eierskap
• Invitasjonsbrev
• Budsjett for forprosjekt
• Vedtaksforslag: plan for forprosjekt

Mai 2013 Skisse prosjektplan for kampanjen og vedtak
• Gjennomføre rådslag m mulige partnere
• Utvikle prosjektplan

• Eierskap
• Mål
• Hovedfortelling

F t

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

• Format
• Budsjett
• Konkurransestrategi
• Innretning av anbudet

• Fremdriftsplan
• Invitasjon til vedtaksmøte
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Spørsmål til avklaring i forprosjektfasen:
Elementer i prosjektplan 

1. Mål: 

For å sikre resultatoppnåelse må arbeidet mål være klart Ulike målFor å sikre resultatoppnåelse, må arbeidet mål være klart. Ulike mål 
gir ulike kampanjer, og ulike resultat.

Eks. 1) generell omdømmebygging, påvirke den eksterne 
historiefortellingen om TR

Eks 2) styrke stolthet og framtidsoptimismen «internt» i regionen, 

Eks 3) verving av nødvendig arbeidskraft / kompetanse, tiltrekke seg 
kapital/investorer

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

Målet må ha høy relevans for det interkommunale samarbeidet 
Trondheimsregionen, som i at TRs og kampanjens mål er identisk, 
eller at kampanjen antas å bidra til det interkommunale samarbeidet 
Trondheimsregionens mål

Spørsmål til avklaring i forprosjektfasen

2. Eierskap

Bredt/smalt partnerskap? 

Vekting av privat/ offentlig/ frivillig sektor

Prioritering av enkeltbransjer/ sektorer/ geografi

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
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Noen kandidater for samarbeid om kampanje

HiST

NiT

Finansbedrifter/bank

Technoport

FHL MN

STFK

Heimdal Bolig

Studieby1

TrønderEnergiFinansbedrifter/bank

NHO Trøndelag

IT-bedrifter

LO Sør-Trøndelag

NTNU*

SINTEF*

Enova*

Statoil*

Siemens*

STFK

NTFK

Maritimt Forum MN

Reitan-gruppen

Koteng

BOA-gruppen

Lyng-gruppen

KLP*

NCE I

TrønderEnergi

Midtbyen Management

Reinertsen

Norsk Petroleumsforening 
Trøndelag

Det Norske Oljeselskap

Aker Verdal

Rosenborg FK

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

Siemens NCE-I

* Bedrift eller organisasjon med nasjonal eller internasjonalt mandat

Spørsmål til avklaring i forprosjektfasen
3. Valg av hovedfortelling

Eksempelvis alternativt:

1) Resultatbasert. Dokumentere resultater og fordeler

«Se hva FoU-miljøene har frembragt!»

2) Handlingsorientert: 

«Bli med på det som nå skjer» og «Se hva vi gjør og legger til rette for 
(og har satt oss som mål) nå» 
Ref lysbildet nedenfor: «Hva vet vi om effekten av  kampanjer for byer 
og regioner?» (2av3)

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

og regioner?» (2av3)

Videre må det avklares hvilke næringer/ sektorer og hvilke bo-
kvaliteter (natur/ kultur/ mentalitet etc.) som skal eksponeres
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Spørsmål til avklaring i forprosjektfasen

4. Valg av kampanjens format: Volum, varighet, kanaler, arenaer, 
plattformerplattformer

5. Budsjett forprosjektet

Partnere i forprosjektfase del 2 bør involveres i utforming av 
forprosjektets budsjett

6. Valg av konkurransestrategi

Hvor stram skal kravspesifikasjonen være mht hovedfortelling og

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

Hvor stram skal kravspesifikasjonen være mht. hovedfortelling og 
format?

7. Innretning av anbudet for kampanjegjennomføring:

tidspunkt, bedømmelseskriterier, etc

Hva vet vi om effekten av kampanjer for byer og 
regioner? (1 av 3)

BI-professor Torger Reve til aftenposten.no 29.11.2012
Reve har forsket på hva som gjør regioner og byer attraktive.

1. Generelt: Du flytter ikke på grunn av en reklame

2. Byer med spesialiserte miljøer kan vinne innen 
enkeltsektorer. Ålesund klarer å rekruttere innen maritim 
næring og Stavanger innen olje. 

3. Han har tro på rekrutteringskampanjer som henvender 
seg til utlandet for å skaffe flinke folk derfra.

4. Kampanjer har effekt hvis de kombineres med faktiske 
endringer. 
Et eksempel er Drammen, ifølge Reve: «Drammen har klart å endre sitt omdømme, men det 
er fordi byen har gjort mange andre tiltak. De har renset elven, pusset opp byen og lagt om 
trafikken. Nå fungerer byen som en magnet på arbeidskraft.»

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
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Hva vet vi om effekten av kampanjer for 
byer og regioner? (2 av 3)

Strumse (2006): Informasjonskampanjer fjerner bare de informasjonsrelaterte 
barrierene, ikke ytre barrierer (for eksempel økonomiske). Informasjonskampanjer 
øker altså i beste fall bare atferder som koster oss lite. 

Suksess øker med følgende faktorer

• en personlig tilnærming

• rykter

• å gjøre det usynlige synlig

• bruke et kraftfullt medium

• nøye utforming av budskapet

• budskap nært i tid og rom til atferden

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

p g

• budskap utformet for målgruppen

• bruk av lokale grupper

Hva vet vi om effekten av kampanjer for byer og 
regioner? (3 av 3)
Referanser
• Kavaratzis, Mikhalis & GJ Ashwort (2004) City branding - an effective assertion of 

identity or a transitory marketing trick? University of Groningen the Netherlands

• Magretta, Joan (2011) Understanding Michael Porter: The essential guide to g , ( ) g g
competition and strategy, Harvard Business Review Press

• Strumse, Einar (2006) Kan man endre folks atferd gjennom holdningskampanjer? 
RENERGI-seminaret 291106, Høgskolen i Lillehammer/Universitet i Bergen

• Winfield-Pfefferkorn, Julie (2005) The branding of cities; Exploring City Branding 
and the Importance of Brand Image, Syracuse University

Se også

• http://www.brandingplaces.com/

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
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