INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 30.05.2013
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 13/7878-5

Sted:

Trondheim kommune, ordførerkontoret

Tidsrom:

1230-1430.

Innkalt:

Erling Lenvik, Rita Ottervik, Jon P Husby, Einar Strøm

Dato: 27.05.2013

Orienteringsvedlegg:
Vedlegg 1: Innkalling næringsrådet 29.05.2013

AU 21/13

Referat/protokoll AU-møte 10.04.2013 og Rådmannsforum 22.05.2013.

Vedlegg 2: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 10.04.2013
Vedlegg 3: Referat/protokoll Rådmannsforum 22.05.2013
Forslag til vedtak:
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 10.04.2013 godkjennes.
Referat/protokoll Rådmannsforum 22.05.20133 tas til etterretning.

AU 22/13
Sak:

Referat og vedtaksprotokoll for AU og Trondheimsregionen-regionrådet
Rita Ottervik har tatt opp angående referat fra AU og Trondheimsregionen-regionrådet at det er
ønskelig med vedtaksprotokoll, og at det er vanskelig for politisk leder å gå god for formuleringer i refereringen fra møtene.
Jeg har full forståelse for dette. Angående AU ble dette diskutert i sak 01/10, aller første sak etter at ordningen med AU ble etablert. Vi delte da i”Fra møtet” og ”konklusjon”. Så har dette utviklet seg til at konklusjoner ble til vedtak, så vidt jeg husker, etter at vi fastsatte at AU gir innstilling til vedtak til Trondheimsregionen-regionrådet i prinsipielle saker.
For Trondheimsregionen-regionrådet var referatene tema spesielt i vedtektsdiskusjonen, hvor
opposisjonspolitikere ønsket rett til å fremme forslag og protokolltilførsler. I vedtaket ble dette
presisert:
”I henhold til behandling i alle kommunene vedtas endret vedtekt for Trondheimsregionen i
samsvar med endringsforslag datert 28.01.2011.
Dagens praksis med referatføring ivaretar at synspunkter i drøftingene framkommer. Denne
ordningen videreføres.”
Daglig leder mener at det er korrekt å skille vedtaksprotokoll og referat i Trondheimsregionenregionrådet, og at vedtaksprotokollen godkjennes av politisk leder, mens referatet underskrives
av daglig leder, som er ansvarlig for dette. Se dokumenter fra siste møte, hvor dette forsøksvis
er gjort. For AU er jeg litt mer usikker, formen på møtene er mer åpen, og det er ikke alltid så
åpenbart hva som er vedtak, bortsett fra i saker hvor AU innstiller til Trondheimsregionenregionrådet. Som daglig leder har jeg enkelte ganger behov for bekreftelse i ettertid på hva vi
kom til, men dette trengs ikke nødvendigvis å stå i vedtaks form. Jeg ber om AUs syn.

Forslag til vedtak:
Opplegg med egen vedtaksprotokoll for Trondheimsregionen-regionrådet sammen med separat
referat, som i møte 26.04.2013, videreføres. Daglig leder har ansvar for å klargjøre disse. Vedtaksprotokoll godkjennes av møteleder i det aktuelle møtet.
Referat/protokoll fra AU utarbeides av daglig leder og skal vektlegge konklusjoner. Referat/protokoll godkjennes av aktuell møteleder.
Arbeidsutvalget 30.05.2013
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AU 23/13
Sak

Oppfølging NTP
Trondheimsregionen-regionrådet vedtok i siste møte:
Nasjonal transportplan 2014-23 representerer et løft for Trondheimsregionen, og regionrådet
vil aktivt følge opp og søke å forsterke dette fram til vedtak i Stortinget.
Videre har Trondheimsregionen-regionrådet en viktig rolle i å sikre:
- Framdrift i planlegging
- Samordning mellom ulike prosjekt
- Så rask framdrift som mulig
Daglig leder har tatt en runde i rådmannsforum 22.05.2013 angående dette vedtaket, som forberedelse for eventuell sak i Trondheimsregionen-regionrådet. Ikke minst ut fra at det for flere
tema er bevilget midler til programområder som i neste omgang skal fordeles videre på prosjekt,
eksempelvis gang/sykkel, kollektivtrafikk, trafikksikkerhet, støy etc. Det er relevant å drøfte
hvor proaktiv vi nå bør være for å få våre andeler av slike programområder. Også Trondheimsregionens engasjement i forhold til bypakkemidler og belønningsmidler kan være et tema, jfr.
sak RF 23/13.
Nytilsatt avdelingsdriektør i SVV Sør-Trøndelag Eva Solvi deltok i møtet i rådmannsforum, jfr
referat i sak RF 22/13 i vedlegg 3. Noen synspunkt fra møtet:
- Transportkomiteens innstilling til Stortinget er viktig. Vi må stå på våre tidligere prioriteringer og få mer penger til 1. periode: Bymiljøpakken, belønningsmidler, Trondheimsvegen,
jernbane nord for Trondheim.
- Samarbeid om mellom NTFK, STFK og TK er avgjørende. Trondheimsregionen må samhandle med disse partene. Vi bør fordele arbeidsoppgaver mellom oss.
- Handlingsprogrammet for 2014-2017, skal konkretisere prosjekt og tildele midler. Handlingsplanen sendes på høring 20. august med frist november, vedtas 1.2.2014.
- Regionen bør trykke på for å få ikke fordelte midler. Kan være mulighet for mer penger til
gang/sykkel enn det som tildeles Trondheim. Eva Solvi påpekte at ca ½ av gang/sykkelmidlene skal gå til byene, ½ til resten av landet, det er muligheter utover Miljøpakken.
- Planavklaringer er viktig for å få prioriteringer.
Rådmannsforum gjorde følgende vedtak: ”Sekretariatet følger opp de momentene som kom
fram i møtet og drøfter videre med AU oppfølging av vedtaket i regionrådet.”

Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

AU 24/13
Sak:

Samhandling IKAP:
Midler fra Miljøverndepartementet til samordnet areal- og transportplanlegging gir økte ressurser. Det ble gjort følgende vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet 26.04.2013, se særutskrift
vedlagt:
”Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at det søkes om midler fra Miljøverndepartementet i
2013 ut fra satsingsområdene som er angitt i dette saksfremlegget.
Organisering av arbeidet drøftes videre sammen med STFK, fylkesmannen og Trondheim kommune.”
Som det framgår av vedlagt e-post, har daglig leder fulgt opp dette overfor de aktuelle partene.
Jeg har foreslått følgende tema for videreføring:
- Gjensidig orientering om status
- Roller for de ulike forvaltningsnivåene – hvordan ivareta disse og samtidig
- samhande/gjensidig utnytte felles ressurser
- Eksisterende personressurser – planlagte tilførte personressurser, herunder ev
- konsulentbruk
- Kompetansebehov som partene ønsker ivaretatt – og hvordan vi ev kan utnytte
- hverandres kompetanse/ikke dublere unødvendig
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-

Fysisk plassering av medarbeidere – kan vi vurdere dette uavhengig av
ansettelsesforhold dersom det er hensiktsmessig?
Kommunikasjonslinjer/rutiner for å samhandle best mulig.
Eventuelle formelle styringsorgan/ordninger

Jeg setter dette som sak i AU for å få eventuelle synspunkt i denne saken.
Vedlegg 4: Særutskrift Trondheimsregionen-regionrådets sak TR 16/13
Vedlegg 5: E-post utsendt 16.05.2013 til Fylkesmannen, STFK og Trondheim kommune
Forslag til vedtak:
Saken følges opp som beskrevet i epost utsendt 16.05.2013, vedlegg 5.

AU 25/13
Sak:

KS-tilrådning om interkommunalt samarbeid:
Fylkeskommunen og KS har gjennomført en utredning om interkommunalt samarbeid i SørTrøndelag med NIVI som engasjert konsulent. Utredningen ble presentert på KS-vårmøte
15.05.2013. På bakgrunn av utredningen har Fylkesmannen og KS utarbeidet et notat (vedlegg
6) og KS-møtet vedtatt en uttalelse (Vedlegg 7). Jeg viser spesielt til at:
- Fylkesmøtet tilrår at ”Kommunene og regionrådene drøfter hvordan de vil følge opp NIVIrapporten, og at de arbeider for å avklare mål og prinsipper for sitt samarbeid, hvilke type
oppgaver det er aktuelt å samarbeide om mv.”
- Fylkesmøtet ber om at det oppnevnes en politisk representant for hver av fylkets 5 regionråd
(Fosen, Orkdalsregionen, Værnesregionen, Fjellregionen og Trondheimsregionen).
Daglig leder er i tvil om det er hensiktsmessig å gjennomføre første strekpunkt nå. Notatet og
vedtaket tydeliggjør på en helt annen måte enn NIVI-rapporten at det må differeres mellom tjenestsamarbeidsregioner og utviklingsregioner, dermed er vårt sannsynligvis viktigste synspunkt
allerede fanget opp. Jeg vil anbefale at vi har avventer en drøfting i Trondheimsregionenregionrådet til etter at vi har gjennomført ny omdømmeundersøkelse blant våre egne medlemmer, antatt gjennomført i høst. Ber om vurdering fra AU angående dette. AU bør oppnevne eller
innstille politisk representant fra Trondheimsregionen til det videre arbeidet i ”Fylkesgruppen
for kommunesamarbeid og helsereformen”.

Vedlegg 6: Notat fra KS/FM datert 05.05.2013: Interkommunalt samarbeid og kommunestruktur.
Vedlegg 7: Uttalelse fra KS Sør-Trøndelag vedtatt 15.05.2013
Forslag til vedtak/ev innstilling for Trondheimsregionen-regionrådet:
Som politisk representant fra Trondheimsregionen til det videre arbeidet i ”Fylkesgruppen for
kommunesamarbeid og helsereformen” oppnevnes ………….

AU 26/13

Orienteringer:
NTNU-møtet:
- Planleggingen er i rute, det ligger an til ca 300 deltakere. Daglig leder orienterer nærmere i
møtet.
Kampanjen:
- Trondheimsregionens føringer for et for-forprosjekt er vedlagt (vedlegg 8). Knut Røe deltar i
næringsrådets møte 29.05. Daglig leder vil orientere nærmere i AU-møtet – dersom vi får til
et ordførermøte 21.06 er dette aktuelt tema, jfr drøfting i siste AU-møte.
Tilsettinger
- For styrking av IKAP-arbeidet og gjennomføring av prosjekt vi har fått skjønnsmidler til er
sosiolog Brita Aasprang engasjert i ett år, tilknyttet statistikkmiljøet på Byplan. Til konkrete
IKAP-oppgaver er det engasjert to studenter fra geografi, vi har også en student i sommerjobb som oversetter nettsidene til Trondheimsregionen.
Åremål for daglig leder utgår i februar 2014
- Daglig leder er tilsatt i fire års åremål, gjeldende fra 15. februar 2010. AU bør igangsette
prosess for å skape kontinuitet. Sist ble tilsettingsprosess ivaretatt av rådmannen i Trondheim, som da også var leder for rådmannsforum – som ga sin tilrådning.

Arbeidsutvalget 30.05.2013

Side 3 av 4

Vedlegg 8: For-forprosjekt for kampanje.

AU 27/13
Sak:

Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 26.04.13:
Møtet skal avholdes i Rissa kommune. Ordfører foreslår Råkvåg som møtested, Råkvåg er en
fantastisk plass, men jeg har uttrykt skepsis i forhold til reisetid på en fredag i juni. Jeg viser
også til tidligere drøfting om ordførermøte i forlengelsen. Det hadde vært fint å ta det utover ettermiddagen med en avsluttende middag i restaurant i Råkvåg, men fredag er vel ikke den gunstigste dagen for dette. Jeg ber om AUs vurdering.
I tillegg til de sakene som er tatt opp foran er følgende muligheter aktuell:
Bru over Trondheimsfjorden:
- Daglig leder foreslår at orienteringen tas i regionrådsmøtet i Rissa kommune.
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.
Videregående opplæring:
- Rådmannsforum hadde en interessant drøfting angående videregående opplæring i siste
møte, jfr. vedlegg X. Dersom AU mener at dette er relevant kan det vinkles videre i et regionrådsmøte, men jeg er usikker på om dette er en ønsket ”utvidelse av våre engasjementsområder”. En konkret sak som kom opp var at fylkeskommunen har en regioninndeling for VGS
som ikke sammenfaller med andre regioninndelinger.
Fylkesgrep skjønnsmidler:
- Skjønnsmidler 2014: Fylkesmannen ønsker drøfting av fylkesgrep i regionrådene
Ordføremøte i forlengelsen?
- Jeg viser til AUs drøfting ang dette sist, og aktuelle saker.

28/13

Eventuelt

Jon Hoem
daglig leder
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Vedlegg 1

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 29.05.2013
Saksbehandler: Børge Beisvåg

Referanse: XXX

Sted:

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

Tidsrom:

29.05.2013, kl 12.00 – 16.00

Dato 23.05.2013

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, Aage Schei
Prosjektleder: Børge Beisvåg

Det vil bli servert lunch ved møtets begynnelse.

NR 17/13

Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedlegg 1: Referat fra møtet 20.03.13
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.

NR 18/13
Sak:

Status tiltak
Prosjektleder orienterer om status for igangsatte tiltak.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 19/13
Sak:

Kampanje
Jon Hoem og Knut Røe fra Røe kommunikasjon fremlegger forprosjektplaner for kampanje for
Trondheimsregionen, med mulige vinklinger og fremdriftsplaner.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 20/13
Sak:

Kunnskapsnav – videre jobbing
Sigmund Kvernes orienterer om det pågående arbeidet med kunnskapsnav. SINTEF har nå intervjuet mange sentrale aktører og ønsker dialog med næringsrådet før endelig rapport ferdigstilles.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forsalg til vedtak.
Næringsråd 29.05.13

NR 21/13
Sak:

Operative ressurser SNP
Det har tidligere vært diskutert i næringsrådet behov for mer ressurs i forbindelse med oppfølging og gjennomføring av Strategisk næringsplan. Med ny handlingsplan for 2013-14 er det
komet til ennå flere tiltak/prosjekter som skal følges opp. Det er fra Trondheimsregionen ønskelig å kjøpe fri ressurs fra Trondheim kommune i to år. Børge Beisvåg og Jon Hoem orienterer.

Forslag til vedtak:
Næringsrådet er positive til at det kjøpes fri 50% ressurs fra Trondheim kommune i to år til arbeidet med SNP.

NR 22/13
Sak:

Arbeid med etablering av driftsorganisasjoner for Zidane og Maria-feltet
RWE Dea Norge og Wintershall skal bygge opp driftsorganisasjoner for henholdsvis Zidane- og
Maria-feltet i Norskehavet. Flere lokasjoner i Norge er aktuelle, som Bergen, Kristiansund,
Hammerfest og også lokasjoner her i regionen. Lokasjon av og størrelse på driftsorganisasjon
vil avhenge av hvilke driftsmodeller selskapene velger for feltene. Stjørdal kommune ved Rådmann har bedt Trondheimsregionen om bistand til å igangsette arbeid for å vise frem for disse
selskapene hva regionen har å tilby.

Forslag til vedtak:
Næringsrådet er positive til å bidra til arbeidet med å tiltrekke seg nye driftsorganisasjoner for
felt i Norskehavet til regionen. Bidraget avtales nærmere med de involverte parter.

NR 23/13
Sak:

Arbeidet med Interkommunal arealplan
Prosjektleder for Interkommunal arealplan Esther Balvers orienterer om arbeidet med rullering
av interkommunal arealplan for Trondheimsregionen, med særskilt fokus på næringsarealer.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 24/13
Sak:

TRD: CWRK
TRD: CWRK (Trondheim Co-working-space) er et initiativ for å tilby et samlet miljø for gründere
sentralt i Trondheim. Målgruppen er gründerbedrifter som er spunnet ut av FoU miljøene, som
ennå er for små til å trenge mye areal, og som ønsker å sitte i et miljø med andre gründere, og
for aktører som kan levere kompetanse inn til disse gründerne (forretningsutvikling, kommunikasjon, design, etc.). TRD: CWRK har tenkt å ha arealer åpen for eksterne, f. eks møtefasiliteter, café etc. for å skape liv og røre i området. Ideen til konseptet er hentet fra tilsvarende miljøer rundt om kring i verden. Initiativtakerne har en avtale på å leie areal i Schreinergården i
Olav Tryggvasons gt, og jobber nå med å få på plass leietakere. De er i dialog med Trondheim
kommune, Innovasjon Norge, NTNU og andre om støtte til å bygge konseptet. F. eks. har de
tenkt å søke Innovasjon Norge om støtte fra bedriftsnettverksordningen. Idehaverne skyter inn
egne midler, men er på jakt etter noe støtte i oppstartsfasen. Det foreligger planer for hvordan
dette skal være bærekraftig etter noen år. Initiativet passer godt inn i målsettingenei Strategisk
næringsplan om å legge til rette for gründere fra FoU miljøene. Det ønskes en diskusjon i Næringsrådet på om en ser muligheter for å kunne bidra i en oppstartsfase, eventuelt ser andre
aktører som bør kunne bidra.

Næringsråd 29.05.13

Vedlegg 2: Presentasjon av TRD: CWRK
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

NR 25/13
Sak:

Indikatorer status for SNP
Det fremlegges en samlet oversikt over de indikatorer som er valgt for å måle om vi går i riktig
retning med næringsutviklingsarbeidet i Trondheimsregionen.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 26/13
Sak:

Velferdsteknologiprosjekter
I næringsrådsmøte 20.03.13 ble det etterspurt en oversikt over pågående og planlagte velferdsteknologiprosjekter i regionen. Prosjektleder for Senter for velferdsteknologi Kjersti
Grønning har satt sammen en oversikt over de prosjekter som er meldt inn til Helseklyngen.
Oversikten vil oppdateres jevnlig.

Vedlegg 3: Velferdsteknologiprosjekter
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 27/13

Eventuelt

Næringsråd 29.05.13

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
Erlend Myking, Roy Jevard

Fraværende:

Møtet startet med at nytt medlem i sekretariatet, Aage Schei, ble introdusert.

NR 09/13
Vedtak:

NR 1013

Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatet godkjennes.

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 samordning 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/bystyre/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
Næringsråd 23.01.13

-

-

-

-

-

Vedtak:

NR 11/13

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 bedriftene – jfr. diskusjon i forrige NR-møte. Dette kan muligens også løses gjennomen studentoppgave.
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 kvalitetssikret bransjeanalyse), samt en ppt-presentasjon av hovedtallene totalt og per kommune i
neste NR-møte.

Saken tas til orientering.

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 kommersialisering 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 utvikler 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 fasene, 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 arNæringsråd 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:

NR 12/13

Næringsrådet tar saken til orientering og ber samtidig om at konklusjoner og planer for implementering fremlegges i neste møte.

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 sakebehandlingstid 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 leverandører.

Vedtak:

NR 14/13

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.

Hvordan utvikle tettere relasjoner mellom kommune/næringsliv og FoUmiljøene?

Fra møtet: - Saken ble utsatt.
Vedtak:

NR 15/13

Saken utsettes.

Spørreundersøkelse blant studenter – presentasjon av resultater

Næringsråd 23.01.13

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 velger 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 undersøkelsen.
- 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 etterspørsel 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 bosette 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 viktig 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 Trondheim/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:

NR 16/13

Saken tas til orientering. Prosjektleder bes se på mulighetene for å etablere en egen traineeordning for regionen.

Eventuelt

Neste møte avholdes onsdag 29.05, fra 12.00 til 16.00 hos Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Næringsråd 23.01.13

Arbeidsutvalget 30.05.2013
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 10.04.2013
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 13/7878-4

Sted:

Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor

Tidsrom:

kl 1300-1500

Til stede:

Rita Ottervik, Jon P Husby, Einar Strøm, Jon Hoem

Forfall:

Erling Lenvik

Referent:

Jon Hoem

Dato 12. april 2013

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 10/13
Vedtak:

AU 11/13

Referat/protokoll AU-møte 13.02.2013 og Rådmannsforum 13.03.2013.
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 13.02.2013 godkjennes.
Referat/protokoll Rådmannsforum 13.03.20133 tas til etterretning.

Planprogram IKAP-rullering: IKAP-2.

Fra møtet: - Daglig leder redegjorde for at merknadene så langt er gjennomgående positive, noen har
fått utsatt frist til kommende fredag. Det ser ut som om at alt er håndterbart. Endelig katalog og forslag til vedtak sendes AU til gjennomsyn.
- AU drøftet detaljeringsgrad og forpliktelse for kommunene og statlige instanser. Det er viktig at forståelsen av IKAP er omforent.
Vedtak

Protokoll for merknader og innstilling til vedtak om fastsetting av planprogram oversendes
AU før utsending til Trondheimsregionen-regionrådet.

AU 12/13

Tildeling fra Miljøverndepartementet over statsbudsjettet til samordnet bolig-, arealog transportplanlegging i Trondheimsregionen

Fra møtet

- Daglig leder orienterte om møter med MD og STFK. To mill kr/ år i fem år skal tildeles pågående plansamarbeid i storbyregionenet. Trondheimsregionen tilrår at noe av midlene brukt
til regionalt prosjekt om logistikknutepunkt, hovedtyngden til Trondheimsregionen.
- AU pekte på at enkelte tema, som deponier kan kjøres raskt, uavhengig av IKAP-løpet. Til
selve IKAP-prosessen kan en ta nødvendig tid. Vi bør tenke på hvordan vi organiserer ressursene. Vektlegg behov for næringsareal for ulike typer næringsvirksomhet inklusive relokaliseringsbehov. Vi legger fram sak om opplegg 26.04, før STFK ferdiggjør søknaden.

Vedtak:

Trondheimsregionen følger opp tildeling fra Miljøverndepartementet i brev 25.03.2013 i
henhold til saksframlegget. Arealbehov til næring og endrede næringsstrukturer er et viktig
tema. Det gis en orientering om Trondheimsregionens opplegg for bruk av midlene i møte
26.04.2013, som utgangspunkt for STFKs søknad.

AU 13/13

Oppfølging logistikknutepunkt.

Fra møtet: - Formannskapet i Trondheim ønsker at STFK tar ledelsen for en utredning. Dette er i samsvar med daglig leders tilrådning i denne saken. AU mener at det er viktig at STFK orienterer om opplegg for regionalt prosjekt i Trondheimsregionen-regionrådet 26.04.
Arbeidsutvalget 10.04.2013
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AUs tilrådning til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet :
AU slutter seg til at STFK igangsetter regional utredning for å avklare lokalisering av logistikknutepunkt i god tid før neste NTP. AU ønsker at STFK orienterer om opplegg for regionalt
prosjekt i møtet 26.04.2013.

AU 141/13

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

Fra møtet: - Daglig leder redegjorde for at saken tas opp på nytt i AU på grunn av at det er framkommet
nye synspunkt fra berørte kommuner. Forslag til vedtak er utformet slik at det primært er
mulighetsrommet som skal utredes, først og fremst om kryssfinansiering er mulig/aktuelt.
- AU mente at det i denne saken er nødvendig å tilrettelegge en prosess som involverer alle
de berørte kommunene. Disse kommunene drøfter saken i eget møte før den tas opp i regionrådet. Det ble anbefalt å ta en slik drøfting i tilknytning til et kommende ordførermøte.
Vedtak:

AU 15/13

Før saken tas opp i Trondheimsregionen-regionrådet ønsker AU at den drøftes med de berørte kommunene, eventuelt i et kommende ordførermøte.

Årsmelding Trondheimsregionen 2012

Fra møtet: - Daglig leder redegjorde for at det har vært et høyt aktivitetsnivå. Likevel er det et underforbruk i 2012 på ca 1 mill kr. Det er krevende å få opp ytterligere aktivitet uten å øke ressurs for prosjektgjennomføring, det sees løsninger. Det nå fondsavsatt 8,6 mill kr i næringsfond og 3,2 mill kr i disposisjonsfond.
AUs innstilling til vedtak i 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

Fra møtet: - Daglig leder gikk gjennom utkast til program. AU ga tilbakemelding under hvert punkt:
- Kunstnerisk: Er ønskelig.
- NTNU har forandret verden: OK innfallsvinkel, mer spennende med konkrete produkt enn
generell samfunnsutvikling. Fokus på suksesshistorerier om kunnskap/studenter som ressurs. Vi må også ha med hvordan NTNU har forandret Trondheimsregionen, se dette innlegget og Johan Hustad i sammenheng. Planer om innovasjonssenteret må med.
- Studentene: Næringshagene har brukt studenter til å analysere bedrifter, kan være en innfallsvinkel. Start NTNU bør inn i programmet.
- Befaringene etter lunsj: Balansegang mellom nytte for kommunene og spennende saker.
- Reise fra kommunene: Både buss og kollektivtrafikk er aktuelt for kommunene. Vi må være
tydelig på at det ikke lar seg gjøre å parkere.
- Påmeldingen: AU oppfordrer kommunene til å ha god deltakelse. Alle skal regnes som påmeldt –det meldes forfall. Det er ikke påmelding til de ulike besøkene, Trondheimsregionen
deler inn i grupper. Oversikt over besøkspunktene blir ettersendt.
- Invitasjonslisten er OK.
Vedtak:

AU 17/13

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

Kampanje for Trondheimsregionen høsten 2013, i henhold til utviklingsplanen

Fra møtet: - Daglig leder gikk gjennom hva som bør avklares før vi tar kontakt med eventuelle samarbeidspartnere: 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 kaArbeidsutvalget 10.04.2013
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naler bør vi benytte? Et forforprosjekt kan 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.
- AU mente at det trengs god involvering før vi går bredt ut. Det kan være aktuelt ådrøfte
dette i et ordførermøte for å forankre på et tidlig stadium. Organisasjonen Trondheimsregionen bør være synlig i kampanjen.
Vedtak:

AU 18/13

Forforprosjekt gjennomføres og fremlegges for ordførermøte før saken videreføres.

Arbeidsformer i Trondheimsregionen

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om drøfting i rådmannsforum: Det er uheldig at det er så mye forfall
til regionrådsmøtene og at det tynnes ut i rekkene etter lunsj. Rådmannsforum mente at
det burde være mer politisk drøfting i møtene, vi er for preget av orienteringer og konsensus. IKAP, Miljøpakken og logistikknutepunktet er eksempler, vi kan ta opp slike saker uten
at det provoserer. Rådmannsforum etterlyste politisk lojalitet til IKAP.
- AU pekte på at det er uheldig at rene orienteringer settes opp på slutten. Vi bør oppfordre
innledere til å være kortere, og at de utfordrer Trondheimsregionen på hva som ønskes diskutert. Vi kan se på torsdager som møtedag. Sekretariatet sjekker ut i forhold til kommunale møter angående mulig flytting av møtene i høst. På fredager bør vi fortrinnsvis avslutte
tidligere. Det er normalt lite tjenelig for omdømmet å utfordre kommuner som har ”problemstandpunkt”, slike diskusjoner bør tas i prosessen, før kommunene tar endelig standpunkt.
Vedtak:

AU 19/13

Innledere oppfordres til å være kortere, og å utfordre Trondheimsregionen på hva som ønskes diskutert. Torsdager kan være aktuell som møtedag. Sekretariatet sjekker ut mulig flytting av møtene i høst. På fredager bør vi fortrinnsvis avslutte tidligere.

Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådet-møte 26.04.13:

Fra møtet: - Møtet holdes i Skaun Rådhus, kommunestyresalen. Møtet bør avsluttes med lunsj.
I tillegg til de sakene som er tatt opp foran er følgende aktuell:
- Nasjonal transportplan 2014-23: AU fastsatte at Rita Ottervik gir en gjennomgang ut fra departementets forslag, med innspill på hvordan vi følger opp mot Stortingets behandling.
- Ungt entreprenørskap eller samarbeid HiST-Siemens kan innpasses dersom det er tid.
- Daglig leder følger opp om det er aktuelt å be STFK om å orientere om pågående utredninger om kollektivtrafikken, herunder takstsamarbeid og forlengelse av Trønderbanen mot sør.
- Folkehelseprosjekt Malvik dersom tid.

AU 20/13

Eventuelt

Fra møtet: - Daglig leder tok opp at det nå er uenighet mellom storbyregionene om lokalisering av IORsenter. Stavanger vil bare samarbeide dersomsenteret lokaliseres der. Det bør sjekkes ut
om det er ønskelig at Trondheimsregionen gir en uttalelse. Daglig leder følger opp.
- Mulig organisering av ordførermøte: I etterkant av møtet i Trondheimsregionen 20. juni kan
være mulig.

Rita Ottervik (sign)
nestleder

Arbeidsutvalget 10.04.2013

Jon Hoem
daglig leder
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 22.05.2013
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 13/5699-6

Dato: 24.05.2013

Sted:

Møterom Kobberkis, 5. etg i fylkeshuset.

Tidsrom:

Onsdag 22. mai 2013 kl 1300-1600

Til stede:

Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Ole Folland (for Olaf Løberg), Kathrine Lereggen, Steinar
Gaustad (for Grethe Metliaas), Knut Dukane, Geir Are Nyeng (for Vigdis Bolås), Odd Inge
Mjøen, Inger Johanne Christensen (under sak 24/13), Eva Solvi, Tore Langmyhr, Esther Balvers,
Hans Kringstad, Børge Beisvåg, Jon Hoem, Sigmund Knutsen

Forfall:

Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Erlend Myking, Roy Jevard

Referenter:

Jon Hoem/Sigmund Knutsen

RF 21/13

Referat fra møte 13.03.2013

Fra møtet: Ingen merknader.
Vedtak:

RF 22/13

Referat/protokoll rådmannsforum 13.03.2013 godkjent.

Oppfølging NTP

Orientering: -

Avdelingsdirektør Statens vegvesen i Sør-Trøndelag Eva Solvi orienterte, se presentasjon.
NTP legger opp til større sammenhengende vegutbygginger. Flere prosjekter i Trondheimsregionen, blant annet: 1) Miljøpakken: Bymiljøpakke, samlet 26 milliarder kroner over 10 år
til de ni største byene. Åpner for statlige investeringer i superbuss og annen kollektivtransport. 2) Trondheimsvegen (E6 Ulsberg-Melhus). Regjeringen venter på søknaden om lokale
bompenger. Stortingsproposisjon om dette i 2014. 3) E6 Ranheim-Værnes. Statlige midler
til nye tunnelløp og rehabilitering. Utvidelse til fire felt mellom tunnellene må finansieres
med evt bompenger. 4) E6 Kvithammer-Åsen, i 2. periode. 5) E14: Starter rehabilitering av
Forra bru. 6) Ferjefri E39: Først fokus på landsiden.
- Statens vegvesen vil samarbeide med kommunene om handlingsprogrammet for 20142017, prosjektene skal konkretiseres og midlene tildeles. Handlingsplanen sendes på høring
20. august med frist november, vedtas 1.2.2014. Effektivisering av planprosess vil bli vektlagt, sette tidsfrister. NTP åpner for mer bruk av statlig plan, men ikke ønskelig å bruke ofte.
Blir viktig med tidlig involvering med kommunene.
Fra møtet: - Flere: Regionen har over lang tid har prioritert jernbane nord for Trondheim. Det er spesielt
at vegvesenet så klart legger opp til å prioritere firefeltsveg Trondheim-Stjørdal. Å tilrettelegge biltrafikk før en ruster opp jernbanen blir vanskelig å reversere. Fire felt mellom tunnelene skal drøftes nærmere med de berørte kommunene. To av kommunene har vedtatt
at gjeldene bompengeinnkreving skal opphøre når perioden utløper. Kryss-subsidering
veg/jernbane i framtiden bør drøftes som en del av mulighetsrommet. Å reservere ekstra
tunnel-løp på veg til kollektiv-/næringstransport er også en mulighet. Eva Solvi uttrykte at
hun forsto synspunktene om å satse på opprusting av jernbanen før full firefelts veg.
- Rådmannsforum drøftet Trondheimsregionens muligheter for innspill/uttalelser og når disse bør komme. Odd Inge Mjøen: Transportkomiteens innstilling til Stortinget er viktig nå. Vi
må stå på våre tidligere prioriteringer og få mer penger til 1. periode: Bymiljøpakken, belønningsmidler, Trondheimsvegen, jernbane nord for Trondheim. Samarbeid om dette mellom NTFK, STFK og TK er avgjørende. Trondheimsregionen må samhandle med disse partene. JBV har ikke nok kapasitet/trykk på planlegging av Trønderbanen.Stein A Ytterdahl: ReRådmannsforum 22.05.2013
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gionen bør trykke på for å få ikke fordelte midler. Kan være mulighet for mer penger til
gang/sykkel enn det som tildeles Trondheim. Vi bør fordele arbeidsoppgaver mellom oss.
Eva Solvi: I NTP skal ca ½ av GS-midlene skal gå til byene, ½ til resten av landet, det er muligheter utover Miljøpakken. NTP gjelder GS langs riksveger, men Bypakkene åpner for GS
langs fylkesveger og kommunale veger. Planavklaringer er viktig for å få prioriteringer.
Vedtak:

RF 23/13

Sekretariatet følger opp de momentene som kom fram i møtet og drøfter videre med AU
oppfølging av vedtaket i regionrådet.

Miljøpakken: Prioritering av prosjekter i 2014

Orientering: -

Tore Langmyhr fra Miljøpakken orienterte, se presentasjon. 2014-prosjektene skal behandles 13.06. i bystyret og 20.6. i fylkestinget, fireårig handlingsplan 12.12.2013 i bystyret og
19.12.2013 i fylkestinget. Rammene er foreløpig usikre, men vi antar en samlet ramme på
rundt 1 milliard kroner i 2014. Blant annet disse prosjektene er prioritert i 2014: Restarbeid
Sentervegen-Tonstad og prosjektering Jaktøyen-Sentervegen, Sluppen-Stavne med oppstart
2015-16 (mye planlegging gjenstår), Elgeseter gt, Johan Tiller veg, og flere. Trafikksikkerhetstiltak og sykkeltiltak (180 mill kr). Kollektivtiltak (252 mill kr), blant annet superbuss Elgeseter gt og Innherredsvegen, og innfartsparkering. Støytiltak Okstadbakken, Dybdahlsveg.

Fra møtet: -

Ole Folland: Sykkelbruken øker fra Klæbu til Trondheim, er det mulig å få finansiering til
sykkelveg på sikt? Tore Langmyhr: Ikke avklart om penger til GS-veger utenfor Trondheim.
Ny GS-veg langs Heimdalsvegen vil primært komme syklister fra kommunene i sør til gode.

Vedtak:

RF 24/13

Kommunene behandler saken i henhold til oversendelse fra Miljøpakken..

Videregående opplæring i Trondheimsregionen

Orientering: -

Fylkesdirektør Inger Johanne Christensen orienterte, se presentasjon. Det er primært å gi
best mulig opplæring og utvikle mestringsevne. Strategiplan for entreprenørskap: Kreativitet, kompetanse, grynderånd, vilje til å ta sjanser. Evaluering av Kunnskapsløftet: God oppslutning fra lærerne og tilfredshet blant elevene, men fortsatt pedagogiske utfordringer. Ny
giv: Flere elever skal fullføre og bestå. Samarbeid med grunnskolen er nødvendig.
- I STFK er det nedgang i fullføring innen yrkesfag. Årsaker er ofte å finne i grunnskole og
hjemmeforhold. Store forskjeller mellom ulike linjer/program, by/land, og fylkeskommunene. Arbeidstilbudet i noen kommuner kan friste elever til å slutte. Sør-Trøndelag er blant de
fylkene som har lavest andel ungdom som verken er i arbeid eller har fullført VGS. Ny Giv
har som mål å etablere et varig samarbeid mellom fylkeskommuner og kommuner.
- Det er så mange yrkesfaglige utdanningsprogram at mange kommuner ikke greier å gi robuste tilbud. Størst utfordringene innen yrkesfag, i overgangen mellom skole og arbeidsliv.
Andel læringer i kommunene varierer mye, mål: En per 1000 innbyggere. Dialogen med
kommunene må bli bedre, også mellom kommunene og deres grunnskoler. PULS – pedagogisk utviklings- og læringsspeil: Inneholder resultater for alle skoler og klasser i alle skoler.
- STFK skal i høst ha regionvise dialogmøter med skoleledelsen for ungdomsskolene i kommunene, om resultater, gjennomføring, lærlinger og erfaringsutveksling. Egne møter med
Trondheim. Regioninndelingen stemmer ikke med Trondheimsregionen. Nytt prosjekt:
Nettskole, nettbasert fagtilbud, gir mulighet til kontinuerlig opplæring og voksen opplæring.
Samarbeid mellom videregående skole og bedrifter er etablert i mange kommuner, bedrifter i Trondheim er lite aktive. Studietilbud tilpasses opplæringsbehovet til næringsliv i
kommunene. Kompetanse ved NTNU, HiST og SINTEF trekkes inn. Det bør konkretiseres hva
kommunene faktisk etterspør når en ønsker en mer næringsvennlig videregående skole.
Samtidig viktig å jobbe med elevenes læringsmotivasjon, og det gjøres i skolene hver dag.

Fra møtet: -

Stein A Ytterdahl: Skal vi lykkes som region må vi også lykkes med opplæring. Regioninndeling kan ha betydning for dialogen med kommunene. Næringslivs- og samfunnsperspektivet
må også med. Trondheim er så stor og det er en utfordring å få skoleledere til å samarbeide
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mer med næringslivet. Knut Dukane: Interessen fra bedriftene er varierende. Samarbeid
mellom kommune og videregående skoler avhenger av samarbeidskultur, det kan være
krevende, også når ungdomsskole og videregående er samlokalisert. Morten Wolden: Bystyret ønsker å ta inn flere lærlinger, store bedrifter bør bli flinkere. Ole Folland: Næringslivet er opptatt av å blomstre her og nå, ikke så opptatt av langsiktighet. Med utgangspunkt i
næringslivet behov bør dette samarbeidet styrkes. Jon Hoem: Hva med ressurssentre ved
de videregående skolene? Børge Beisvåg: HiST synes de må drive videregående opplæring
for å kvalifisere studenter til egne studier, spesielt realfag.
- Inger Johanne Christensen: VGS-grunnskole: Skolene har avsatt lite samarbeidstid for lærerne, men skolelederne har tid til å samarbeide. Samarbeid med næringslivet: Trenger mer
kunnskap om bedriftenes behov i framtida. 29% av lærlingene er voksne som har fagbrev
fra før, disse utkonkurrerer ungdommene i bedriftene. Ressurssentrene: Skal være selvfinansierende, mye i distriktsskolene har utgangspunkt i NAV. I Trondheim har Brundalen og
Tiller har ressurssenter, men bedrifter i Trondheim etterspør ikke kompetanse på VGS-nivå.
HiST: Studieforberedende utdanningsprogram er høyt prioritert. HiST må gjerne supplere.
Vedtak:

RF 25/13
Vedtak:

RF 26/13

Sekretariatet følger opp følgende tema: Den regionvise organiseringen, konkretisering av
bedriftenes behov og om PULS-verktøyet er aktuelt for alle kommunene

Trondheimsregionen som påvirkningsorgan, hvilke saker og på hvordan?
Saken utsettes.

Velferdsteknologiprosjekter

Orientering:-

Børge Beisvåg orienterte, se prosjektoversikt som ble presentert. Prosjektene er klassifisert
iht en nasjonal rapport. 6 ulike tema å søke prosjektmidler innenfor, blant annet: Det Midtnorske velferdsprosjektet, omsorg gjennom et livsløp, nasjonalt program for leverandørutvikling, trygg hjemme og infrastruktur i bolig, velferdsteknologi som støtte til kommunale
lokalmedisinske tjenester. SINTEF Helse er aktiv i mange av prosjektene.

Fra møtet: -

Morten Wolden: NTE tar sikte på å etablere seg innen velferdsteknologi, skal ha møte med
LYSE om deres erfaringer. Rådmannsforum: Oversikt over prosjekt er viktig for å vurdere
egne engasjement. Slik oversikt bør oppdateres og være tilgjengelig på nettsidene.

Vedtak:

RF 27/13

Prosjektoversikt oppdateres og gjøres tilgjengelig.

Orientering om IKAP-arbeidet

Orientering: -

Esther Balvers orienterte fra første arbeidsseminar, som ble arrangert 2. mai. Tema var
framtidig kollektivtransport i regionen. NSB ber om støtte i arbeidet med å få til en framskynding av elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Dobbeltspor gir mulighet for
15-min frekvens Trondheim-Stjørdal, noe som vil øke passasjertallet. Heimdal-Melhus
mangler krysningsspor/dobeltspor for å kunne ha 15-min-frekvens. Dobbelspor er nødvendig for å få Stjørdal-Melhus med 15-min frekvens. For å ta befolkningsveksten må kollektivtilbudet dobles. Vegkapasiteten vil begrense buss som løsning. Det er en utfordring å få
framtidens arbeidsplasser i Trondheim lokalisert nær holdeplasser for tog. Dette bør være
et viktig tema i kommuneplanmeldingen. Andre tema som ble drøftet: Skal Malvik og Melhus satse på tog eller buss? Hva vil passasjergrunnlaget være? Hva skal til for å få bilister
over på tog og buss?

Fra møtet: .

Jon Hoem påpekte at det er viktig å se regionens utvikling i et langsiktig tidsperspektiv,
2040-50. At vi nå har fått ressurser til gode analyser, vil gi nødvendig kunnskap om framtidig passasjerutvikling ved ulike utbyggingsmønster.

Vedtak:

Saken tas til orientering
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RF 28/13
Vedtak:

Skisse til videreutvikling av møtene i rådmannsforum
Saken utsettes.

RF 29/13

Orienteringer

Orientering:

- Daglig leder orienterte:
- Kampanjen: Røe kommunikasjon har startet et for-forprosjekt som skal konkretisere mål og
samarbeidspartnere. Er målet å rekruttere til regionen eller å gjøre oss lekker for omverdenen? Saken vil bli drøftet i næringsrådet og i eget ordførermøte for å forankre i kommunene.
- Referat/vedtaksprotokoll: Regionrådet får en ren vedtaksprotokoll som politisk leder underskriver, og et møtereferat som daglig leder underskriver. Kan etter hvert vurdere om referatene fra Rådmannsforum bør ha samme form.
- Samling NTNU: Det blir et godt program. God påmelding fra de aller fleste kommunestyrene, ca 300. Rådmennene oppfordres til å sikre at påmeldingene er reelle, slik at det ikke blir
store frafall. Det er mulighet for å melde på aktuelle fra administrasjonen.
- Nye tilsettinger i Trondheimsregionen: Brita Aasprang er engasjert i ett år for analysearbeid, blant annet boligfeltbasen. To geografistudenter er engasjert for sommerjobb IKAP.
- Samhandling IKAP: Midler fra Miljøverndepartementet til samordnet areal- og transportplanlegging gir økte ressurser. Daglig leder avklarer utnyttelsen av ressursene med FM og
STFK i henhold til vedtak i regionrådet.
- Ungt entreprenørskap: Vi samler alle rådmennene og ungdomsskolerektorene igjen etter
sommerferien.

RF 30/13

Åpen post

Fra møtet: Erfaringsutveksling: ingen saker ble tatt opp.

RF 31/13

Saker til neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet 21.6.13

Sak:

Møtet avholdes i Rissa kommune.
-

Det er aktuelt å ta orientering om bru over Trondheimsfjorden i dette møtet
NTP-oppfølging: Jfr orientering i møtet.
Tema fra næringsplanen: Samarbeid Siemens og HiST er et aktuelt tema
Skjønnsmidler 2014: Fylkesmannen ønsker drøfting av fylkesgrep ved fordeling av skjønnsmidler i regionrådene
- Erfaringer fra NTNU-besøket drøftes. Videreføre utvalgte tema.
__________________________________________________________________________________________
RF 32/13

Eventuelt

Fra møtet:

Ingen saker ble tatt opp.

Knut Dukane
leder rådmannsforum
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Jon Hoem
daglig leder

Side 4 av 4

Arbeidsutvalget 30.05.2013
Vedlegg 4

SÆRUTSKRIFT, SAK TR 16/13:
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 26.04.2013
Referat og presentasjon til saken finnes på www.trondheimsregionen.no/møter
Referanse: 13/10463-6
TR 16/13

Dato 29. april 2013

Tildeling fra Miljøverndepartementet over statsbudsjettet til samordnet bolig-, arealog transportplanlegging i Trondheimsregionen

Daglig leders saksfremlegg:
Som orientert om i siste møte i Trondheimsregionen, vil Miljøverndepartementet gi støtte til pågående plansamarbeid i Trondheimsregionen, sammen med Bergen- og Stavangerregionen. Jfr
vedlagt brev (Vedlegg 4). 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.
I brevet fra MD opplyses også at fylkesmannen i storbyfylkene tildeles stilling til oppfølging av
bolig- og arealutviklingen i byområdene, for styrking av fylkesmannens deltakelse i de regionale plansamarbeidene.
Daglig leder og prosjektleder IKAP har deltatt i forberedende møte med Miljøverndepartementet sammen med STFK, og følger nå opp tildelingsbrevet sammen med STFK for utarbeiding av
konkret søknad. Det legges til grunn at hovedtyngden av midlene videreføres 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 logistikknutepunkt, se
sak TR 17/13. Et arbeid som også Trondheimsregionen/IKAP, Trondheim kommune og NTFK
må kobles tett opp mot.
Miljøverndepartementet er særlig opptatt av at planarbeidene tar opp følgende forhold og problemstillinger:
- Helhetlige bolig-, areal- og transportløsninger på tvers av kommunegrensene
- Fastsetting av et langsiktig utbyggingsmønster
- 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
- Aktuelle temaer for samarbeid mellom storbyregionene
Departementet 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, også hvilke aktiviteter som vil
kunne være aktuelle å gå videre med frem til og med 2017.
For Trondheimsregionen er det to arbeidsområder som bør prioriteres i 2013: IKAP-2 og logistikknutepunkt, sammen med at en styrking av samarbeid med andre storbyregioner er positivt.
IKAP-2, ca 60 % av tildelingen i 2013:
Innsatsen i 2013 konsentreres i henhold til planprogram om følgende tema, som kan styrkes
gjennom tildeling fra MD:
Utbyggingsmønster 2040:
- Klimavennlig regionforstørring 2040, samordnet areal- og transportutvikling
- Framtidsbilder 2040
Analyser:
- Behovsberegning for næringsareal for ulike typer næringsvirksomhet, i sammenheng med
strukturendinger og relokaliseringsbehov
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- Konsekvenser av utenlandsk innvandring for arealbruk og offentlige tjenester
- Offentlige tjenester 2040, areal- og investeringsbehov
Andre tema:
- Politisk forankring/Trondheimsregionen som ”politisk verktøy”
- Ivaretakelse av god bokvalitet
- Massedeponi: Aktuelle områder og felles retningslinjer
Logistikknutepunkt, ca 30 % av tildelingen i 2013
Jfr sak TR 17/13
Styrke samarbeid mellom byregionene, ca 10 % av tildelingen i 2013
Det er flere temaer i rullering av IKAP som også er tatt opp i de andre byregionene. Det bør
vurderes gjennomføring av noen prosjekter i fellesskap.
Plan for bruk av MD-midler kommende år
Aktuelle tema – må utvikles løpende:
- Gjeldende rullering av IKAP vil gå inn i 2014.
- Videreføring avregional utredning om logistikknutepunkt
- Gå videre med eksempelsamling ”bygge tett(ere) i boligområder” (Samarbeid med andre
storbyregioner?)
- Utvikle metodikk for vurdering av måloppnåelse i regionen. (Samarbeid med andre storbyregioner?) Årlig rapportering status/måloppnåelse for arealutvikling i Trondheimsregionen,
hver høst. Dette kan brukes som input til tema som skal ha fokus i året etter.
- IKAP-kommuneplanene (KPA), videreutvikling av samordning
- Videreutvikle areal- og transportplanlegging for handel. (Samarbeid med andre storbyregioner?)
- Kontinuerlig forankringsarbeid.
- Kunnskapsformidling: Videreutvikle temakartportaler for Trondheimsregionen som gjøres
tilgjengelig: Boligfeltbase, Næringsarealbase, Kommuneplanene, Statistikk, Temakart (landbruk, natur, miljø, store planer, osv)
- Kompetansebygging
Bidrag fra andre parter i 2013:
Trondheimsregionen vil bidra med 1,2 mill kr i henhold til vedtatt budsjett (600’ fra kommunene, 400’ fra STFK næringsfond, 0,2 mill kr i skjønnsmidler fra fylkesmannen. Det er gitt
skjønnsmidler fra fylkesmannen til ”Offentlige Tjenester” (500’), ”Utenlandsk innvandring”
(300’) og Massedeponi (500’), dvs totalt en større sum enn budsjettert.
Videre organisering av arbeidet
AU har tatt opp at når ressurstilgangen øker, bør det vurderes nærmere hvordan arbeidet organiseres. Daglig leder tilrår at det igangsettes en avklaring av dette hvor Trondheimsregionen
sammen med STFK, fylkesmannen og Trondheim kommune (som vertskommune for Trondheimsregionen) vurderer hensiktsmessige løsninger.
Prosjektleder for IKAP, Esther Balvers vil gi en nærmere redegjørelse angående mulige arbeidsoppgaver i 2013 i møtet.
Vedlegg 4: Brev fra Miljøverndepartementet, datert 25.03.2013
Forslag til vedtak:
Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at det søkes om midler fra Miljøverndepartementet i
2013 ut fra satsingsområdene som er angitt i dette saksfremlegget.
Organisering av arbeidet drøftes videre sammen med STFK, fylkesmannen og Trondheim kommune.
Vedtaksprotokoll fra møte i Trondheimsregionen-regionrådet 26.04.2013:
Forslag til vedtak:
Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at det søkes om midler fra Miljøverndepartementet i
2013 ut fra satsingsområdene som er angitt i dette saksfremlegget.
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Organisering av arbeidet drøftes videre sammen med STFK, fylkesmannen og Trondheim kommune.
Vedtak:

Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at det søkes om midler fra Miljøverndepartementet i
2013 ut fra satsingsområdene som er angitt i dette saksfremlegget.
Organisering av arbeidet drøftes videre sammen med STFK, fylkesmannen og Trondheim
kommune.

Rett utskrift:
Jon Hoem
daglig leder
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Vedlegg 5
Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Hoem Jon
"Tenfjord, Alf-Petter"; "Stig Roald Amundsen"; Lervåg Henning Torgeir
"esther.balvers@trondheimsregionen.no"; "Solvi Eva"; "Skolmli Anne"; Hansen Einar Aassved; Ottervik Rita
Drøftingsmøte: Samordning av arealplanarbeid i Trondheimsregionen
16. mai 2013 12:36:00
Sarutskrift_TR_16-13_130426.pdf
51689055.pdf

Til:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Alf Petter Tennfjord
Sør Trøndelag fylkeskommune v/Stig Roald Amundsen
Trondheim kommune v/Morten Wolden
Kopi: IKAP v/Esther Balvers, SVV v/Eva Solvi, JBV v/Anne Skovli, Trondheim kommune v/Einar
Aassved Hansen, Miljøpakken v/Henning Lervåg, fungerende leder i Trondheimsregionen: Rita
Ottervik

DRØFTING: SAMORDNING AV AREALPLANARBEID I TRONDHEIMSREGIONEN
Vi går en spennede tid i møte med økte ressurser til arbeidet med IKAP, jfr vedlagt særutskrift
fra Trondheimsregionens møte 26.04.2013 angående MD-midler. I tillegg er det gitt MD-midler
til en stilling hos fylkesmannen angående satsing på arealplanarbeid i storbybyregionene,
stillingsannonse vedlagt. Aktuelle tilgrensende planoppgaver er fylkeskommunens utredning om
logistikknutepunkt, Trondheim kommunes kommuneplanmelding om langsiktig byvekst og
jordevern, skjønnsmiddelfinansierte prosjekt i Trondheimsregionen samt jernbaneverkets
dobbeltsporsutredning Trondheim-Stjørdal. I tillegg er det tett inngrep mellom disse
planarbeidene og Trondheim kommune/Fylkeskommunen/SVV angående Miljøpakken/
belønningsmidler/kollektivtrafikk. Og satsingen må kobles mot kommunenes
kommuneplanlegging.
Som det framgår av vedlegget, har AU i Trondheimsregionen tatt opp at det bør sees på hvordan
arbeidet organiseres videre framover. Trondheimsregionen-regionrådet vedtok i møtet
26.04.2013 at organiseringen av arbeidet drøftes videre sammen med STFK, fylkesmannen og
Trondheim kommune (Som vertskommune for Trondheimsregionen).
På denne bakgrunn innkalles til drøfting angående dette. Utgangspunktet bør være fleksibel
samhandling, og ikke økt byråkratisering. Jeg foreslår følgende tema (Ikke nødvendigvis
utfyllende):
· Gjensidig orientering om status
· Roller for de ulike forrvaltningsnivåene – hvordan ivareta disse og samtidig
samhande/gjensidig utnytte felles ressurser
· Eksisterende personressurser – planlagte tilførte personressurser, herunder ev
konsulentbruk
· Kompetansebehov som partene ønsker ivaretatt – og hvordan vi ev kan utnytte
hverandres kompetanse/ikke dublere unødvendig
· Fysisk plassering av medarbeidere – kan vi vurdere dette uavhengig av
ansettelsesforhold dersom det er hensiktsmessig?
· Kommunikasjonslinjer/rutiner for å samhandle best mulig.
· Eventuelle formelle styringsorgan/ordninger
NB: Denne henvendelsen sendes til de adressatene og kopimottakere som angitt. Jeg ber om
at adressatene tar opp i egen organisasjon hvem som skal følge opp denne saken og gir

tilbakemelding til undertegnede om hvem som vil delta i videre drøfting, så følger jeg opp
med fastsetting av møtetidspunkt. De som har fått kopi ønsker jeg skal være orientert om at
denne drøftingen igagsettes. Dersom noen av dere ønsker å delta i oppstarten, ber jeg om at
dette meldes inn.
Jeg ber om tilbakemelding innen utgangen av kommende uke, fredag 24 .05.
Mvh
Jon Hoem
Daglig leder Trondheimsregionen

Tlf: 95 26 34 85
www.trondheimsregionen.no
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INTERKOMMUNALT SAMARBEID OG KOMMUNESTRUKTUR
Veivalg fra 2005 til 2013 - samarbeid framfor sammenslutning
I prosjektet «framtidens kommuner» i perioden 2003-2005 sa så godt som alle kommuner i
Sør-Trøndelag at de foretrekker å videreutvikle interkommunalt samarbeid framfor
kommunesammenslutning, Fra 2005-2009 forsterka kommunene, med betydelig bistand fra
bl.a. Fylkesmannen, arbeidet med interkommunale samarbeidsprosjekter. NIVI analyse
gjennomgikk i 2009 bredt status og utfordringer for kommunesamarbeidet, og konkluderte
med at dagens samarbeid ikke gav svar på grunnleggende utfordringer for kommunene.
Samarbeidet var minst utviklet på områder der behovet var størst, bl.a. innenfor kommunal
administrasjon, forvaltning og ikke minst lovpålagt og kompetansekrevende
tjenesteproduksjon overfor innbyggerne. Dette førte til at KS fylkesmøte i november 2009
vedtok 5 punkter for å forsterke kommunesamarbeidet, og oppnevnte en egen fylkesgruppe
til å følge arbeidet.
Oppdatert analyse av kommunesamarbeid og veien videre
NIVI-rapporten (fra mai 2013) bygger på en analyse av alle interkommunale
samarbeidsløsninger mellom kommunene i Sør-Trøndelag. Rapporten dokumenterer en
sterk vekst i bevissthet rundt behovet for økt samarbeid, og en sterk økning i antall faktiske
samarbeidsordninger og –konstellasjoner (fra 140 til 212). 60 % av samarbeidet er endret på
4 år. Rapporten viser at erfaringen med etablerte samarbeidsordninger er gjennomgående
gode. Kommunene får videre skryt for å ha tatt felles grep for å følge opp
samhandlingsreformen og få til mer kapasitet i barneverntjenesten.
Intervjuer med ordførere og administrative ledere samt andre aktører i og rundt
kommunene, viser imidlertid en todeling. I noen regioner er det en sterk dynamikk i utvikling
av innhold og styringsløsninger, mens det er mer stillstand i andre. Generelt uttrykkes det en
begynnende tretthet i forhold til interkommunalt samarbeid. En vesentlig årsak til dette
synes å være de mangeartede og ikke samordna samarbeidsstrukturene (både kommunale
og statlige) som er vokst fram over år. Dette gjelder både samarbeidsregioner omkring
tjenester til innbyggerne, og samarbeid om samfunnsutvikling/næring. Ulike regionale
samarbeidsregioner av ulik størrelse og med ulike funksjoner lever videre. Samtidig som
helsesatsingen i ulike kommunegrupper har søkt å bygge opp kommunesamarbeid ut fra
andre kriterier og ut fra behovet for robust kvalitet i tjenestetilbudene.
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Rapporten tyder på klar tilbakemelding fra informantene som understøtter at valget vil
enten være videreutvikling av samarbeidsløsningene innenfor forpliktende rammer, eller
strukturelle endringer i retning av færre og større kommuner.
Informantene fra kommunene er rimelig samstemte når det gjelder behov for videre støtte,
veiledning og hjelp fra de regionale aktørene, for å understøtte utviklingsarbeidet og for å
sikre «fylkesgrepet» slik at endringene skjer helhetlig og vil omfatte alle kommunene.
Det påpekes i rapporten et behov for harmonisering og samordning av de regiondannelser
eller kommunegrupper som etableres og utvikles.
Det er tydelig at både politikk og administrasjon er samstemte på at tjenestekvalitet og faglig
robusthet må være det vesentligste argument for videre utvikling av det interkommunale
samarbeidet eller eventuelle strukturelle endringer. Samtidig er styringsdimensjonen både
politisk og administrativ viktig.
Store utfordringer videre
Rapporten viser ellers at kommunene i Sør-Trøndelag erkjenner at utfordringsbildet for
kommunene de nærmeste 20 årene er minst like krevende som de så i 2009:
 Staten har en ambisjon om å fortsette med tilføring av nye oppgaver til
primærkommunene. Kommunene vil være den viktigste leverandøren av
velferdstjenester til innbyggerne, og det nivået som er best i stand til å forvalte
velferdsstaten.
 Det stilles tydeligere kvalitetskrav både fra statens side og fra innbyggerne.
 De fleste kommuner under 10 000 innbyggere merker allerede, og vil trolig merke
dette tydeligere i årene framover, at det kan være utfordrende å rekruttere og
beholde tilstrekkelig robust fagkompetanse innenfor sårbare tjenesteområder.
 Samarbeids- og samordningsproblem gjelder også rundt de store byene, der
spørsmål bl.a. om boligvekst, næringsareal, samferdsel, miljø og jordvern må løses.
 Det er urealistisk å forvente at veksten i ressurstilførselen til kommunene kan
fortsette i samme grad som i det siste 10-året.
 Den teknologiske utviklingen og nye generasjoner brukere av kommunale tjenester
og service, vil føre til mindre behov for å «besøke rådhuset», mer vil foregå via
nettløsninger.
 Det nasjonale politiske klimaet kan endre seg.
Dette betyr at utfordringsbildet ikke vil bli mindre krevende i årene framover sammenlignet
med dagens opplevde press på både kompetanse, organisering, arbeidsmetoder og
ressurser. Utfordringene som norske kommuner står overfor gjelder ikke bare de minste
kommunene, men også storbyregionene.
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Geografiske forutsetninger og bosetningsstrukturer er svært forskjellig i landet. Det kan
likevel hevdes at kommunene i realiteten kan velge mellom 2 utviklingsretninger:
1) Videreutvikling av et fast og forpliktende kommunesamarbeid i kommuneregioner og
sub-regioner.
2) Vesentlige endringer i dagens kommunestruktur, med sterkt redusert antall
kommuner som resultat.
Dagens primærkommunepraksis der generalistkommuner samarbeider med andre
kommuner etter fritt valgte tema eller fra sak til sak (shopping-metoden), vil mest sannsynlig
ikke være veien å gå. Det er mange nok eksempler på at dagens mangeartede
samarbeidsløsninger i mange forskjellige retninger, både mangler forutsigbarhet og blir
vanskelig styrbar både politisk og administrativt.

Veien videre kan være:
1. Et omfattende ansvar for velferdstjenester og for samfunnsplanlegging krever
robuste og selvstendige kommuner. Kommunene utfordres til å sette seg i førersetet
og være forberedt på en debatt om hvordan kommune-Norge best kan organiseres
for at kommunene kan være en drivende kraft i forvaltning og utvikling av
velferdssamfunnet. Hensynet til et levende lokaldemokrati, bedre samordna areal- og
transportplanlegging og mer robuste fagmiljø bør være sentralt i diskusjonen.
Diskusjonen bør være grundig forankra og ta utgangspunkt i opplevde utfordringer i
den enkelte kommune.
2. Det interkommunale samarbeidet utviklet i forbindelse med innføring av
samhandlingsreformen bør videreutvikles.
3. Det må skje en harmonisering av de ulike geografiske samarbeidskonstellasjonene
som i dag finnes mellom kommunene i Sør-Trøndelag. Statens
samarbeidsregioner/nettverk bør også vurderes i denne sammenhengen. Det er
behov for tettere og mer fast samarbeid mellom kommunene når det gjelder
tjenesteproduksjon (tjenesteregioner) og her må det avklares om kommunegruppene
for helsereformen kan legges til grunn. Samarbeid om næring, samferdsel og
samfunnsutvikling kan skje i større geografiske konstellasjoner (utviklingsregioner).
4. IKT er en grunnleggende og nødvendig infrastruktur for å få til effektivt samarbeid
om kommunal tjenesteproduksjon.
5. Kommunene ønsker ytterligere forsøk og innovasjon for å finne rasjonelle modeller
for å sikre tilstrekkelig folkevalgt styring av de interkommunale
samarbeidsløsningene.
6. Kommunene ønsker videre samspill med de regionale aktørene samt relevante FoUmiljø i videreutvikling av robuste og effektive samarbeidsløsninger. Kommunene
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ønsker dedikerte midler og ressurser til disposisjon for å understøtte videre utvikling
av kommunesamarbeidet.
7. Dersom sentral stat signaliserer behov for endringer i dagens kommunestruktur med
reduksjon av totalt antall kommuner, forventes at erfaringene med ulike
samarbeidsløsninger mellom kommunene, legges som et sentralt kunnskapsgrunnlag
i en eventuell sammenslåingsprosess. Videre at begrunnelsene for sammenslåing ikke
alene er av økonomisk karakter, men mest av alt bygger på omforent forståelse av
utfordringsbildet, og for å ivareta innbyggernes behov for kvalitative og faglig robuste
tjenester fra kommunene.
8. Kommunene forventer også at en strukturendring med redusert antall kommuner,
vektlegger lokale og regionale forhold samt geografi. Dette vil være vesentlig for å
finne strukturelle løsninger som er rasjonelle i forhold til ressursbruk og faglig
robusthet, samt for å sikre tilfredsstillende mulighet for folkevalgt styring. Dette kan
bety at noen av dagens kommuner på grunn av avstander/geografi, innenfor en
større struktur, må kunne ha forvaltningsansvar for enklere tjenesteområder.

Trondheim, 05.05.2013

Ole Gunnar Kjøsnes
Daglig leder
KS Sør-Trøndelag

Alf Petter Tenfjord
Direktør
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

4

Arbeidsutvalget 30.05.2013
Vedlegg 7

Uttalelse fra KS Sør-Trøndelag, vedtatt i fylkesmøte 15.05.2013:

Kommunesamarbeid i Sør-Trøndelag - oppfølging av rapport fra NIVI -analyse
Bevisstheten rundt behovet for kommunesamarbeid, og det faktiske antallet
samarbeidsordninger, har økt betydelig fra 2009 til 2013. Det er investert store ressurser både
fra kommunene og regionale aktører i å utvikle samarbeid, og det er tatt aktive
samarbeidsgrep ikke minst om samhandlingsreformen og barnevernet. Det kan dokumenteres
gjennomgående positive erfaringer med etablerte samarbeidsordninger. Samtidig er det ikke
tvil om at kommunene erkjenner at tett og forpliktende samarbeid er krevende å realisere.
Likevel er det slik at utfordringsbildet som kommunene må forholde seg til, er blitt enda mer
utfordrende i 2013 sammenlignet med beskrivelsene som ble gitt i 2009. Den gang ba
fylkesmøtet kommunene vurdere mer forpliktende interkommunale samarbeidsløsninger som
tiltak for å møte fremtidsutfordringene på en troverdig måte.
Kommunene ser at veivalget vil stå mellom enten å videreutvikle samarbeidsløsningene
innenfor forpliktende rammer, eller strukturelle endringer i retning av færre og større
kommuner. Når fremtidens velferdskommuner skal finne sine samarbeidspartnere, eventuelt
omstruktureres, for å fylle rollen som robust tjenesteleverandør, samfunnsutvikler og
tilrettelegger for næringsutvikling, kan følgende ligge til grunn som vesentlige begrunnelser
for begge disse retningsvalgene:






Utfordringsbildet tilsier at hensynet til å redusere sårbarhet, økt tjenestekvalitet, god
rekruttering og gode fagmiljøet blir stadig viktigere
Det forventes videre at samarbeidsløsninger og eventuelle strukturendringer bør skje
innenfor en helhetlig og politisk styrt ramme, ikke ut fra tilfeldige
«partnerskapsdannelser». Dette gjelder spesielt for samarbeid om tjenesteproduksjon
(inkl lovpålagte områder)
Samarbeidsstrukturer eller større kommunedannelser må ta hensyn til både geografi,
overordna samfunnsutvikling og teknologisk utvikling og nærhetsprinsippet
Næringsutvikling og fremtidige arealbehov vil også måtte tillegges vekt når nye
kommunestrukturer dannes, eventuelt samarbeidskonstellasjoner etableres

Både nye kommunestrukturer og forpliktende samarbeidskonstellasjoner bør ha som
overordna mål å sikre tilstrekkelig kompetanse og ressurser for at innbyggerne får kvalitet og
helhet i sine velferdstjenester. Samt at samfunnsutvikling, planlegging og tilrettelegging for
næring skjer i et samordna kommunalt grep der lokaldemokratiet ivaretas.
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Fylkesmøtet tilrår at
 NIVI sin rapport presentert på konferansen, samt eget notat utsendt i forkant av
vårkonferansen og fylkesmøtet, særlig avsnittet om veien videre – punktene 1 til og
med 8, legges til grunn for videre arbeid
 kommunene og regionrådene drøfter hvordan de vil følge opp NIVI-rapporten, og at
de arbeider for å avklare mål og prinsipper for sitt samarbeidet, hvilke type oppgaver
det er aktuelt å samarbeide om mv.
 regionale aktører fortsetter å samarbeide for å legge til rette for en helhetlig tilnærming
til kommunesamarbeidet i fylket og på tvers av fylkene
 KS sine styrende organer tar en ledende rolle med å følge og understøtte den videre
utviklingen
Sammensetningen av den eksisterende fylkesgruppen for kommunesamarbeid og
helsereformen (opprettet ved vedtak i KS fylkesmøte i november 2009) endres, slik at
gruppen består av
 KS fylkesstyre
 En politisk representant for hver av fylkets 5 regionråd (Fosen, Orkdalsregionen,
Værnesregionen, Fjellregionen og Trondheimsregionen)
 Fylkesmannen og fylkesrådmann
 Andre regionale aktører (NAV, St Olav Hospital etc.) inviteres når fylkesgruppa
bestemmer.
Sekretariatet for fylkesgruppa skal bestå av KS, Fylkeskommunen og Fylkesmannen.
Fylkesgruppas mandat: (basert på NIVI-rapporten og annet kunnskapsmateriale)
 Utvikle et innhold for et overordna fylkesgrep rundt det videre arbeidet med utvikling
av interkommunale, forpliktende samarbeidsløsninger.
 Konkrete satsinger for å redusere sårbarhet, øke kvalitet og sikre gode fagmiljø på
enkeltområde, skal forankres hos kommunene
 Det skal ses spesielt på hvordan IKT kan bli en grunnleggende infrastruktur for
effektivt samarbeid på de fleste kommunale tjenesteområder
 Fylkesgruppa skal tilby faglige ressurser i form av veiledning og støtte inn mot
arbeidet i kommunene og i regionrådene/samarbeidsgruppene

Trondheim, 15. mai 2013.
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Trondheim 03.05.2013

Videre arbeid med kampanje for Trondheimsregionen, Røe Kommunikasjon
Bestilling - opplegg for-forprosjekt
Nedenfor er ønskene våre om tiltak i en første fase med planlegging av en større kampanje.
Hensikten er å skaffe grunnlag for forankring og videre valg av samarbeidsparter.
Videreføring etter for-forprosjektet:
Invitere/avklare samarbeidsparter.
I samarbeid med disse å kvalitetssikre opplegget.
Deretter å gå ut med anbud på endelig konkretisering/gjennomføring.
RK har tatt opp sju tema som bør avklares i en tidlig fase:
1. Mål; generell omdømme, intern styrking eller rekruttering/hente kapital?
2. Eierskap; bredt/smalt, privat/offentlig/frivillig, bransjer/sektorer/geografi?
3. Hovedfortelling; resultatbasert (se hva vi har fått til) eller handlingsorientert (bli med – se
hva vi vil).
4. Volum.
5. Budsjett.
6. Konkurransestrategi anbud.
7. Innretning anbud.
Det følgende er viktigst å konkretisere nå:
1. Mål og budskap
Vi ser for oss en kampanje med vekt på rekruttering av arbeidskraft og studenter framfor
generell omdømmebygging.
Bør den også rettes internasjonalt, evt med vekt på internasjonale studenter/forskere?
Et mulig hovedbudskap er ”Vi forandrer verden”, med referanse til kunnskapsmiljøene våre.
Fortellinger om kjente og mindre kjente oppfinnelser, dagens forskning mv.
Fordeler:
Bygger på ett av våre to utpekte fortrinn (FoU-miljøene).
Øker muligheten til å få med NTNU, SINTEF og teknologibedrifter som partnere.
Enkelt å internasjonalisere, noe som er relevant for FoU og teknologibedrifter.

Omdømmebygging som bonus ved å markedsføre suksesshistorier.
NTNU, SINTEF og HiST i en felles kampanje kan være et mål i seg selv. Vi vet ikke om det har
skjedd før.
Mulige ulemper:
Gode rekrutteringskampanjer krever muligens lang varighet. Hvordan løser vi det?
Rekruttering til helse, omsorg osv kan bli lite synlig ved high tech-profil.
Noen vil etterspørre generell/lokal omdømmebygging. Hvordan sannsynliggjøre at det
kommer som bonus?
Vi ønsker:






Drøfting av dette innspillet og mest mulig konkrete forslag for mål og budskap.
Analyse av mulige andre konkrete innfallsvinkler ut fra måldrøftingen.
Innspill på hvordan vår kampanje skal skille seg ut fra andre.
Sammenfatning om hva vi kan forvente å oppnå ved ulike angrepsvinkler.

2. Eierskap og invitasjonsbrev
NTNU, SINTEF, HiST og Næringsforeningen i Trondheimsregionen vil være naturlige
”kjernepartnere”. Er det formålstjenlig for Trondheimsregionen å kjøre en større kampanje
uten noen av disse?
Vi ønsker:
 Presentasjon i næringsrådet 29. Mai. NTNU, HiST og SINTEF sitter som
representanter. De må uansett bli orientert om kampanjen tidlig.
 En begrunnet liste med foreslåtte partnere/støttespillere basert på valg av mål og
budskap. NB: Det skal ikke tas kontakt, ut over presentasjon i næringsrådet.
 Skisse til invitasjonsbrev. Brevet må forklare hvilken merverdi kampanjen vil kunne
representere for institusjoner som tradisjonelt driver rekruttering/markedsføring på
egen hånd, særlig NTNU og SINTEF.

3. Volum og budsjett
Vi ønsker:
To skisser; en omfattende og en mindre omfattende kampanje for å gi politikere og mulige
partnere en pekepinn på omfang. De verserende kampanjene Bodø i vinden og Vekstlandet
bør brukes som referanser og målestokk.

