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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 04.09.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/7878-09 Dato 05. september 2013  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor 

Tidsrom: kl 1330-1500 

Til stede: Rita Ottervik, Einar Strøm, Jon P Husby, Jon Hoem i sak 30/13 deltok Hans Petter Wollebæk 

Forfall: Erling Lenvik  

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.  

AU 29/13 Referat/protokoll AU-møte 30.05.2013 og Rådmannsforum 26.08.2013. 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 30.05.2013 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 26.08.20133 tas til etterretning. 

 

AU 30/13 Åremål for daglig leder, tilsettingsprosess 

Fra møtet:    Daglig leder Jon Hoem fratrådte i denne saken. Hans Petter Wollebæk la fram skisse for opp-
legg, rammer og framdrift for tilsettingsprosess. 

Vedtak:         AU tar foreslått opplegg, ramme og framdriftsplan for prosess med utlysning av stilling som 
daglig leder til etterretning. Det siktes mot tilsetting i Trondheimsregionen-regionrådets 
møte 06.12.2013. 

 

AU 31/13 Oppfølging, kommunestyre/bystyrebesøk NTNU/SINTEF 

Fra møtet:  Daglig leder orienterte om at rådmenn/FoU-kontakter er oppfordret til å følge opp i egen 
kommune. Vi har lite tilbakemeldinger så langt. Det var enighet i AU om at det er viktig å følge 
opp NTNU/HiST-samlingen, og at FoU- kontaktene skal involveres, med bistand fra Trond-
heimsregionen. Tidspunkt for ny samling ble drøftet, to-årsintervall ble tilrådd. Samlingen kan 
gjerne tas tidligere på året.   

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
1. Hver enkelt kommune utfordres til å utarbeide konkret opplegg for oppfølging, i henhold 

til entydig ønske i spørreundersøkelsen fra kommunenes deltakere om å benytte FoU-
miljøene bedre. Sekretariatet bistår FoU-kontaktene i kommunene i slik oppfølging. Det 
bør tas sikte på egen bystyre-/kommunestyresak i alle kommunene.  

2. Det er ønskelig å etablere en ordning med faste studentambassadører for kommunene. 
3. Ny samlinger for kommunestyrene/bystyret/fylkestinget er aktuell i første halvår 2015. 

Planlegging må startes i god tid. 
 

AU 32/13 Kampanje for Trondheimsregionen – drøfting. 

Fra møtet: AU drøftet videre forankring i Trondheimsregionen og å få på plass partnere i kampanjen. Sek-
retariatet rådfører/involverer aktuelle nøkkelpersoner ang partnere. Forslag til invitasjonsbrev 
fra Røe er et utgangspunkt for å gjennomføre møter med aktuelle parter. Daglig leder ønsker å 
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orientere og rådføre seg med AU løpende angående opplegg/deltakelse. Strategisk samar-
beidsforum er mindre hensiktsmessig for slik orientering/involvering.  

 Knut Røe inviteres til å gi en orientering i Trondheimsregionen-regionrådet 20.09. 2013. 

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at opplegg for større kampanje videreføres i henhold 
til kampanjeplan, vedlegg 5. 

 

AU 33/13  Utviklingsplan 2014-17 

Fra møtet: Daglig leder orienterte om opplegget for utviklingsplan 2014, som følger tidligere inndeling i 
fire programområder. Budsjettet er styrket gjennom Miljøverndepartementets tildeling til re-
gional planlegging. I tillegg er det lagt inn bruk av næringsfond til igangsetting av kampanje. 
Aktivitetene i 2014 er i stor grad styrt av tidligere saker i Trondheimsregionen-regionrådet. AU 
hadde ikke merknader til utviklingsplanen 

 AU tok opp at det bør rapporteres og lages oversikt over bedriftsbesøk fra de respektive kom-
munene, jfr målet i næringsplanen om årlig bedriftsbesøk for alle kommunestyre/bystyrere-
presentanter.  

Innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til Utviklingsplan 2014-17, vedlegg 6 

 

AU 34/13 Møteplan 2014 

Fra møtet: AU ønsket at det presiseres ved utsending av saksdokumenter til Trondheimsregionen-
regionrådet at eventuelle konflikter i møteplanen meldes inn til sekretariatet før møtet. 

Innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Framlagt forslag til møteplan datert 15.08.2013 vedtas.  

 

AU 35/13 SIKT2013: 

Fra møtet: Rita Ottervik opplyste at hun og fylkesmannen følger kronprinsen under arrangementet. Daglig 
leder orienterte om deltakelsen som sponsor. Kongehusets presseansvarlige har uttrykt at 
Trondheim er valgt som arrangementssted for denne første konferansen fordi det er her det 
skjer mest utvikling i Norge. AU ble invitert til å drøfte tilbud om deltakelse i ulike deler av kon-
feransen: Børge Beisvåg deltar på frokostseminar. Det er åpnet for to i tillegg til første del av 
torsdag, og fem på konsert i Nidarosdomen. 

Vedtak: Erling Lenvik forespørres om deltakelse første del av konferansen. Det sendes epost til ordfø-
rerne om den andre plassen. Ordførerne tilbys også de fem plassene i Nidarosdomen. 

 

AU 36/13 Orienteringer 

Fra møtet Daglig leder orienterte. 

Rektormøter  
- Rektormøter i Ungt entreprenørskap-prosjektet er avlyst pga dårlig påmelding. Vi vil infor-

mere skolene direkte etter behov. Videre vil kommunene/Trondheimsregionen gjennomfø-
re evaluering av prosjektet med et spørreskjema til skolene som kommunene vil sender ut 
om kort tid. Vi skal beslutte om prosjektet skal videreføres etter utløp 2013 av gjeldende 
avtale.  

Ny omdømmeundersøkelse og undersøkelse om arbeidsformer. 
- De første resultatene er kommet. AU anmodet om at undesøkelsen ang visjoner sendes ut 

på nytt. Det siktes mot å presentere resultatene i Trondheimsregionen-regionrådet-møtet 
20.09.2013.  
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GIS-stilling 
- Trondheimsregionen har tatt initiativ til en samordning av ressurser til regional planlegging, 

jf. vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet om støtte fra MD til IKAP. Vi har utlyst GIS-
stilling i samarbeid med STFK. AU er tilfreds med samarbeidet med STFK.  
 

 

AU 37/13 Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.13:  

Fra møtet: Daglig leder orienterte: Møtet skal avholdes i Rissa kommune, med Råkvåg som møtested. Jfr 
drøfting i siste møte i AU. Det tas sikte på å tilrettelegge busstransport fram/tilbake til ferge, 
med møtetidspunkt på Råkvåg kl 1000-1400. Rita Ottervik meldte at hun må melde forfall. 

 I tillegg til sakene foran (Oppfølging NTNU-besøk, kampanjen, utviklingsplan, møteplan, pre-
sentasjon omdømme- og arbeidsformundersøkelse) er følgende tema aktuell: 

Bru over Trondheimsfjorden:  
- AU tilrådde at presentasjon tas i tilknytning til ordførerens velkommen til Rissa.  
Samordning av takstpolitikk for buss og tog mellom Nord- og Sør-Trøndelag  
- Tatt opp i ordførermøtet, skal følges opp. 

 Med den tidsrammen vi har satt, bør dette være tilstrekkelig. Det er bra å ha romslig tid.  

 

 

 

 

Rita Ottervik (sign) Jon Hoem 

nestleder daglig leder  


