INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 20.11.2013
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 13/7878-10

Sted:

Trondheim kommune, ordførerkontoret

Tidsrom:

1300-1500.

Innkalt:

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

Dato: 12. november 2013

Orienteringsvedlegg:
Vedlegg 1: Referat næringsrådet 16.10.2013

AU 38/13

Referat/protokoll AU-møte 04.09.2013 og Rådmannsforum 06.11.2013.

Vedlegg 2: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 04.09.2013
Vedlegg 3: Referat/protokoll Rådmannsforum 06.11.2013.
Forslag til vedtak:
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 04.09.2013 godkjennes.
Referat/protokoll Rådmannsforum 06.11.20133 tas til etterretning.

AU 39/13
Sak

Tilsetting ny daglig leder
I henhold til styrets vedtak 21.06.2013 forbereder rådmannen i Trondheim tilsettingsforslag for
AU. Rådmannen vil sende ut saksdokumenter og orientere i møtet. Det ble gitt en orientering
om saken i rådmannsforum 06.11.2013, det vises til sak RF 32/13, vedlegg 2.
Styrets vedtak 21.06.2013:
Rådmannen i Trondheim gis i oppdrag å gjennomføre prosess for tilsetting av daglig leder
for Trondheimsregionen etter åremålsfunksjonstidens utløp 31.12.2013/15.02.1014. Forslag til tilsetting gjøres i samråd med rådmannsforum og oversendes AU som innstiller til
Trondheimsregionen-regionrådet.
Det er ønskelig at AU formelt fastsetter åremålsfunksjonens utløp for sittende daglig leder. I tilsettingen i 2010 er det fastsatt: ”Stillingen gjelder perioden 2010-13, med mulighet for forlengelse. Fast tilsetting i Trondheim kommune gjelder etter eventuell fratredelse.” Dette innebærer i
utgangspunktet utløp 31.12.2013. AU må vurdere om tilsettingsprosessen tilsier at ny daglig leder er på plass på dette tidspunktet, og dersom ikke, hvordan Trondheimsregionen skal forholde
seg, herunder eventuell overlappsperiode. Sittende daglig leder har et sterkt ønske om å bidra til
best mulig løsning for en fortsatt god utvikling av Trondheimsregionens virksomhet, men har
også behov for forutsigbarhet i forhold til å starte formell drøfting med Trondheim kommune
om videre fast tilsetting i kommunen samt andre muligheter.

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

AU 40/13
Sak:

Mulig videreføring av samarbeidsprosjekt med Ungt entreprenørskap.
Prosjektet med UET har nå gått i to år, som fastsatt i gjeldende avtale. UET har utarbeidet en
evalueringsrapport. Det er også gjort en spørreundersøkelse til rektorer og lærere om opplegget.
Under gjengis noen hovedpunkter:
- Antall elever som har benyttet seg av Ungt Entreprenørskap sine programmer har økt fra
3000 i 2012 til over 4000 i 2013.
- Mer enn 500 lærere har vært på informasjonsmøter/kurs.
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- Rektorer ved grunnskoler som bruker Ungt Entreprenørskap sine programmer er godt fornøyd.
- Flesteparten av de som ikke bruker Ungt Entreprenørskap sine programmer sier de vil bruke
programmene dersom de skal i gang med pedagogisk entreprenørskap.
Næringsrådet drøftet prosjektet i møte 16.10.2013 og tilrår at avtalen bør videreføres. Samtidig
ble det signalisert at en ny avtale med UET kan tydeliggjøre samordning med entreprenørskap i
VGS og høgskole/universitetsnivå mer konkret. Saken ble tatt opp i rådmannsforum 06.11.2013.
det ble gjort følgende vedtak:
Rådmannsforum tilrår at samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap videreføres for to år
med samme økonomiske rammebetingelser som i inneværende toårsperiode.
Kommunene bistår med finansieringsandel som angitt.
Daglig leder tilrår at prosjektet videreføres i henhold til dette: En ramme på 1.100.000 kr per år,
hvor Trondheimsregionen dekker 2/3 og kommunene 1/3 etter fastsatt nøkkel. Ved opprettingen
av gjeldende avtale påpekte rådmannsforum at det er naturlig med kommunal andel for å ansvarliggjøre deltakelsen i kommunene. Videre tilrås at næringsrådets signaler angående VGS og
entreprenørskap på høgskole/universitetsnivå følges opp. Fordi det er foreslått økonomisk bidrag fra kommunene, tilrår jeg at saken tas opp i Trondheimsregionen-regionrådet. Saken kan
ev kombineres med en presentasjon av aktuelt prosjekt fra en av skolene.
Forslag til AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Rådmannsforum tilrår at samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap videreføres for to år
med samme økonomiske rammebetingelser som i inneværende toårsperiode.
Kommunene bistår med finansieringsandel som angitt.

AU 41/13
Sak:

Oppdatering av samferdselspolitisk fundament i forhold til framlagt NTP 2014-23,
uttalelser til handlingsprogram 2014-17 for JBV og SSB
Det er viktig at Trondheimsregionen nå raskt blir proaktiv i forhold til samferdselstiltak i NTP,
både for å komme i inngrep med ny regjering/stortingsgrupper og at handlingsplaner både for
JBV og SSV nå foreligger og er ute til høring. Jeg viser til tidligere drøftinger i AU og ordførermøtet, basert på vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet mars 2013:
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
Høringsfrist for handlingsprogrammene 2014-23 for JBV og SVV er 20.12.2013. STFK og
Trondheim kommune forbereder uttalelser, Esther Balvers deltar fra Trondheimsregionen i utarbeidelse av utkastene. Vi kan ev bruke utkastene som grunnlag for sak/uttalelser i Regionrådet. Ev uttalelser fra Trondheimsregionen bør samsvare med revisjon av samferdselspolitisk
fundament. Dersom AU ønsker forslag til uttalelser lagt fram i regionrådet, kan utforming av
disse avklares nærmere når STFK og Trondheim kommune har konkretisert sitt arbeid. Det gis
en statusrapport for arbeidet med uttalelser i AU-møtet. Konkret ordlyd til uttalelse fra regionrådet kan fastsettes av AU i etterkant via epost.
Planprogram for reguleringsplan 4-feltsveg E6-Ranheim-Stjørdal er på høring, frist 06.12.2013.
Esther Balvers har kontakt med prosjektgruppa hos SVV, de kan ev gi en orientering i vårt møte
06.12.2013. At det utarbeides konkret reguleringsplan for mulig fysisk utforming av 4-feltsløsning er mindre kontroversielt, AU kan drøfte en ev orientering i regionrådet.
De politiske usikkerhetene angående E6 Ranheim-Stjørdal ligger i finansieringsløsninger og
prioritering i forhold til andre samferdselsprosjekt. Dette er et spørsmål som vi har drøftet tidligere, og det kommer nå opp angående samferdselspolitisk fundament. Daglig leder vil spesielt
peke på sammenhengen mellom E6 og elektrifisering og kapasitetsforsterking av Trønderbanen.
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I arbeidet med NTP ble Trønderbanen omtalt som mulig ”prioritert prosjekt”, vi må bidra aktivt
til at dette blir fulgt opp og konkretisert.
Videre er det viktig at Trondheimsregionen, som forutsatt i sak TR 17/13, blir involvert STFKs
arbeid med logistikknutepunkt.
Jeg vil også framholde at Miljøpakken er en ubetinget suksess for randkommunene gjennom
forbedringene i kollektivtrafikken. Dette blir lagt merke til nasjonalt – og må framsnakkes av
Trondheimsregionen og kommunene på en aktiv måte. Vi må også være i forkant i forhold til at
det i NTP signaliseres at bypakker skal videreutvikles til helhetlige bymiljøavtaler. Klimavennlig utvikling i byregionen blir et viktig kriterium for tildeling av midler. Dette tilsier sannsynligvis at Trondheimsregionen får en forsterket rolle.
I rådmannsforum ble både grunnlaget for og betydningen av en positiv framsnakking av Miljøpakken i hele regionen drøftet. Jeg viser til presentasjonen, vedlegg 4, som tar opp Resultater/brukertilfredshet, politiske utspill, faktagrunnlag angående kostnadsfordeling fra bom på
Klett, momenter angående ”rettferdighet” etc. Jeg ber om at AU vurdere om denne vinklingen er
aktuell å videreføre for presentasjon/drøfting i Trondheimsregionen-regionrådet.
Jeg viser videre til drøftingen i rådmannsforum om de enkelte punktene i gjeldende samferdselspolitisk fundament, inntatt punktvis under. Rådmannsforum ber om at sekretariatet utarbeider forslag til revidert samferdselspolitisk fundament i tråd med disse innspillene i møtet.
Sekretariatet tar sikte på en slik revisjon. Jeg ber om AUs signaler angående dette, også AUs
synspunkter på framdrift i dette arbeidet, herunder eventuell drøfting/vedtak i regionrådets
kommende møte 06.12.2013. Det kan ha betydning at avklaringer ikke drar ut tidsmessig.
Punktvis kommentarer til samferdselspolitisk fundament i rådmannsforum 06.11.2013:
- E6-sør Tonstad-Jaktøyen: Oppdateres.
- Logistikknutepunktet: Oppdateres i henhold til STFKs utredning.
- Videre kollektivsatsing i Miljøpakken: Ajourføres. NB: Vi må være i forkant i forhold til
NTPs anbefalinger om bymiljøavtaler. Dette vil sannsynligvis innebære at Trondheimsregionen må involveres tyngre.
- El-drift og dobbeltspor Trønderbanen – under dette punktet ble også 4-felts E6 RanheimStjørdal drøftet: Enighet om at elektrifisering nord for Trondheim og dobbeltspor er vår
største utfordring, det må jobbes primært for å få det flyttet fram i tid, og å få større forståelse sentralt for prosjektet. Signaler i NTP om Trønderbanen som ”prioritert prosjekt” er ikke
fulgt opp i handlingsplanen for JBV.
Samferdselspolitisk fundament må ta stilling til 4-feltsveg Ranheim-Stjørdal. Dette vil kreve
utvidet bompengeperiode, tunnelene er heller ikke fullfinansiert. Det er ulike holdninger til
bompengeforlengelse i de berørte kommunene. STFK framholdt at dette vil kreve bompenger også nord for Stjørdal. Flere pekte på at det er uheldig for klimautfordringene dersom 4felts veg kommer før det er utbygd bedre frekvens/hastighet på jernbanen. NTP åpner for
kryssfinansiering med bompenger mellom jernbane/veg når jernbanen kan avlaste kapasitet
på vegen. Det er ønskelig at statsetatene samordner seg mer enn i dag.
Melhus etterlyste mer fokus på å bedre jernbanetilbudet sør for Trondheim, det planlegges
betydelige forbedring i vekslingsstrekninger på denne strekningen.
- Høyhastighet Trondheim-Oslo: Enighet om at dette ikke prioriteres nå.
- Meråkerbanen: Som Trønderbanen.
- E6-sør, Jaktøyen Oppland: Prioritert prosjekt. Vektlegge totalpakke for helhetlig utbygging.
- E39 i Orkdal: E39 bør gå helt til Orkanger, ikke stoppe ved Gjølme.
- Utenlandsruter fra Værnes: Beholdes.
- Bedre hurtigbåt: STFK påpekte at forbedringer nå er avklart. Det ble pekt på at bru til Fosen
ble signalisert som aktuelt prosjekt i samferdselspolitisk fundament i siste regionrådsmøte,
koblet til fergefri E39.
- Kommunene skal bidra til økt kollektivbruk: Bør opprettholdes. Drøfting av utbyggingsmønster i IKAP-arbeidet fokuserer klart på dette. Gang/sykkelsatsing i regionen hører med.
- Bedre veg til Klæbu: Er nå inne i Transportplan for STFK.
- Generelt: Bør Samferdselspolitisk fundamentet spisses, hva er topp tre? Jernbane nord (og
sør) for Trondheim, E6 sør (og nord) for Trondheim ble nevnt.
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Vedlegg 4: Presentasjon fra rådmannsforum 06.11.2013: Miljøpakken – åpner nye muligheter
Vedlegg 5: Gjeldende samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen.
Forslag til vedtak:
AU ber om at det klargjøres utkast til uttalelser til Handlingsplaner 2014-17 for JBV og SVV,
som legges fram til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet 06.12.2013
Forslag til revidert samferdselspolitisk dokument legges fram i Trondheimsregionenregionrådet 06.12.2013. Det avklares nærmere om saken skal legges fram for drøfting/innspill
eller for vedtak.

AU 42/13

Orienteringer
- GIS-stilling i Trondheimsregionen:
Freek Stelpstra er tilsatt i GIS-stillingen med STFK som arbeidssted og formell arbeidsgiver.
Trondheimsregionen dekker kostnadene for arbeidet med IKAP. Han vil tiltre nå. I prosessen
med opprettingen av stillingen/tilsettingen har det blitt mulighet for samordning av tilsvarende kompetanse i STFK og fylkesmannen. Daglig leder har utarbeidet et avtaleforslag med
STFK angående dette for nærmere avklaring. Avtalen er vedlagt:
Vedlegg 6: Avtaleutkast for samordning av GIS-stillinger i Trondheimsregionen, STFK og fylkesmannen
- Kampanjen:
Sekretariatet har arbeidet med involvering av eiere. Rådmannen i Trondheim la fram kampanjen i Strategisk samarbeidsforum fredag 08.11.2013 (Politisk/administrativ toppledelse
FoU-institusjonene, Trondheim kommune, STFK og NiT). Det ble gitt positiv tilbakemelding om felles videreføring. Trondheimsregionen har etablert kontakt med kontaktpersoner
hos NTNU, HiST, SINTEF og NiT sine kommunikasjonsansvarlige, og vil jobbe videre med
kampanjen sammen med dem.
- Ny boligstatistikk og prognoser
Foreligger i disse dager, er viktig materiale. Presentasjon i Trondheimsregionen-regionrådet i
desember er mulig. Dette er også materiale som media er interessert i.
- Trondheimsregionen som politisk verksted
Det er utarbeidet prosjektplan som vedlegg til søknad om skjønnsmidler,
Vedlegg 7: Prosjektplan for Trondheimsregionen som politisk verksted

AU 43/13
Sak:

Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.13:
Møtet skal avholdes i Midtre Gauldal kommune.
I tillegg til sakene foran (Tilsetting daglig leder, Ungt entreprenørskap, Samferdselspolitisk fundament, uttalelser Handlingsprogram 2014-17 JBV og SVV) er følgende tema aktuell:
- Orientering om planprogram for reguleringsplan 4-feltsveg E6-Ranheim-Stjørdal
- Miljøpakken
- Logistikknutepunktet, orientering om status fra STFK
- Næringsplanen/kommersialisering av teknologi, jfr vedlegg 1.
- IKAP, arbeidsgruppas drøfting av alternativ for utbyggingsmønster 2040, og/eventuelt boligstatistikk og befolknings- og boligprognoser
- Luftfartsforum har signalisert ønske om å bli presentert i Trondheimsregionen-regionrådet
- Egen oppfølgingssak angående bru over Trondheimsfjorden?
- Etiske utfordringer i kommunene er et tema på siden av det Trondheimsregionen vanligvis
tar opp, likevel kan det drøftes om vi skal sette felles fokus på dette.

Jon Hoem
daglig leder
Arbeidsutvalget 2011.2013
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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 16.10.2013
Saksbehandler: Børge Beisvåg

Referanse: XXX

Dato 16.10.2013

Sted:

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

Tidsrom:

16.10.2013, kl 12.00 – 16.00

Tilstede:
Fraværende:

Berit Rian, Torstein Mørseth, Merethe Storødegård, Arnulf Omdal, Roy Jevard, Vigdis Bolås,
Jon Hoem, Børge Beisvåg
Sigmund Kvernes, Odd Inge Mjøen, Johan Hustad, Morten Wolden, Aage Schei

NR34 /13

Godkjenning av referat fra forrige møte

Fra møtet: - Restanseliste fra tidligere møter ble gjennomgått. Listen oppdateres til neste møte.
Vedtak:

NR 35/13

Referatet godkjennes.

Kunnskapsnav – videre jobbing

Fra møtet: - Sverre Konrad Nilsen fra SINTEF orienterte om pågående arbeid med kunnskapsnav, foreslåtte tiltak, prosess for forankring og fremdriftsplan.
- Presentasjon ligger vedlagt referatet.
- Det kom mange innspill til presentasjonen:
- ARI – program (akselerert regional innovasjon) må også inkludere HiST – ref Ulsteins utfordring på Topplederkonferansen.
- Entreprenørskap og innovasjon bør bli en integrert del av alle utdanninger.
- NHO Trøndelag ønsker å trekkes inn i tillegg til næringsforeninger.
- Kan forsterket fokus på kommersialisering av teknologi også ha betydning for Bioforsk på
Stjørdal? Kan de kobles på?
- Mange i hjelpeapparatet rundt bedriftene konkurrerer og snakker hverandre ned. Det er en
utfordring. Vi må bli flinkere på å framsnakke hverandre i regionen, og til å fortelle våre
suksesshistorier.
- Administrativ involvering fra kommunene, ikke kun politisk, er viktig for å sikre god forankring lokalt.
- Det er viktig at dette arbeidet tydeligere fokuserer på kommersialisering for eksisterende
teknologibedrifter, ikke kun tidligfase FoU baserte virksomheter. Ellers vil dette oppfattes til
primært å omhandle Trondheim.
- Internasjonalisering og fokus på salg/marked bør også tas inn i arbeidet.
- Det ble foreslått å arrangere egen dag om kommersialisering for kommunene.
- Prosjektleder SNP sjekker med Bjørn Tore Hals i NTFK ang mulighet for å få inn Kommersialisering av teknologi på tema for Trøndelagsmøtet.
- Det inviteres til rundebordskonferanse medio november med sentrale næringsaktører, ledelse FoU miljø og Næringsrådet for å begynne forankringsprosessen og for å få innspill til
foreslåtte tiltak og videre fremdrift. SINTEF-rapporten må være ferdig i god tid før møtet.

Næringsråd 16.10.13

Næringsrådet er for øvrig ikke fornøyd med fremdriften i SINTEFs arbeid i denne sammenheng. Dette tas opp i neste møte.
- Det foreslås å ha et åpent møte i desember for å nå ut bredere.
Vedtak:

NR 36/13

Saken tas til orientering. Det inviteres til rundebordskonfernase medio november og åpent
møte i desember. SINTEF-rapporten må ferdigstilles i god tid rundebordskonferansen.

Oppdatert bransjeanalyse

Fra møtet: - Prosjektleder fremla oppdatert bransjeanalyse fra Junior Consulting, denne gang med tall
på antall ansatte.
- Alle de kartlagte bransjer har økt i omsetning de siste 10 år, og mange har økt mer enn nasjonen forøvrig.
- Prosjektleder bes kvalitetssikre analysen før den frigis. Presentasjonene må forenkles.
- Prosjektleder ser nærmere på de bransjer hvor veksten ikke har vært bedre enn nasjonale
tall til neste møte.
- Bør prøve å få presseomtale på dette.
Vedtak:

NR 37/13

Saken tas til foreløpig orientering og følges opp videre i neste møte.

Trondheimsregionens rolle i regionale næringssatsinger

Fra møtet: - Det ble åpnet en diskusjon om hvorvidt Næringsrådet bør ha en formening om de strukturelle endringer som nå skjer knyttet til regionale næringssatsinger.
- MOLGA og Access Mid-Norway er under evaluering, Kysten er klar og BliLyst vil snart avvikles, VRI Trøndelag går inn i sin tredje og siste periode.
- NHO er involvert i ny nasjonal organisering av reiselivssatsing.
- Næringsrådet må passe på at rådet har næringslivets perspektiv i det vi gjør – ikke bli et politisk organ.
- Næringsrådet bør kunne komme med innspill til organisering av næringssatsinger og ønsker
også å bidra med innspill til innretting av regionale virkemidler. Det er mandat for dette i
handlingsplanens måt 2.3 – ang samordning av bransjevise satsinger.
- Det bør tas en gjennomgang av oppgaver og hvordan disse best kan løses. Er oppgavene
bra, men organiseringen feil? Hvem bør ivareta oppgavene? Næringsrådet signaliserte at
det er grunnlag for å vurdere samordningsløninger med Trondheimsregionen involvert.
- I 2010 ble det gjennomført en regional offentlig utredning kalt ”Anbefalinger for fylkeskommunens arbeid for vekst og nyskaping” (RoU), hvor NiT, NHO Trøndelag og HiST med
flere var involvert.
Prosjektleder sender ut RoU-rapporten til Næringsrådet.
- Belbo-utvalgets arbeid medførte heller ikke en samstemt løsning på organisering av regionens næringsutviklingsarbeid.
- Næringsrådet ønsker å bli orientert av STFK på hvordan utredningen fra 2010 er fulgt opp.
Vedtak:

Saken følges opp i neste møte i Næringsrådet.

Næringsråd 16.10.13

NR 38/13

Videreføring samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap

Fra møtet: - Prosjektleder orienterte om pågående evaluering av Trondheimsregionens avtale med Ungt
Entreprenørskap.
- Antall elever som har benyttet seg av Ungt Entreprenørskap sine programmer har økt fra
3000 i 2012 til over 4000 i 2013.
- Mer enn 500 lærere har vært på informasjonsmøter/kurs.
- Rektorer ved grunnskoler som bruker Ungt Entreprenørskap sine programmer er fornøyde.
- Flesteparten av de som ikke bruker Ungt Entreprenørskap sine programmer sier de vil bruke programmene dersom de skal i gang med pedagogisk entreprenørskap.
- Næringsrådet ønsker videreføring av avtalen.
- Næringsrådet mente vi bør vi få til medieoppslag om dette.
- Samtidig er det viktig at det også jobbes godt med entreprenørskap i videregående skole og
på høyskole/universitetsnivå. En ny avtale med UET bør tydeliggjøre samordning med entreprenørskap i VGS og høgskole/universitetsnivå mer konkret.
Vedtak:

NR 39/13

Næringsrådet ønsker samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap videreført.

Involvering i planlagte steds-/sentrumsutviklingsprosjekter

Fra møtet: - Prosjektleder orienterte om dialog med flere av medlemskommunene angående planlagte
og pågående steds- og sentrumsutviklingsprosjekter.
- Næringsrådet ønsker at Trondheimsregionen skal bidra til koblinger mot kompetansemiljøene. Disse prosjektene må finansieres uten økonomisk bidrag fra næringsrådet.
- Skjønnsmidler er fremdeles en mulig finansieringskilde til denne type prosjekter.
- Pågående arbeid med IKAP bør dekke deler av kommunens behov for kartlegginger, analyser og grunnlagsdata etc.
- IKAP vil lage veileder for kommunene tilpassert kommunenes utviklingsbehov.
Vedtak:

NR 40/13

Næringsrådet vil bidra til å koble kommunene mot riktig kompetansemiljø for deltagelse i
steds- og sentrumsutviklingsprosjekter.

Arbeidet med interkommunal arealplan

Fra møtet: - Prosjektleder for IKAP, Ester Balvers, orienterte om prosess for rullering av IKAP spesielt
knyttet til dette med næringsarealer.
- Behov for næringsareal skal oppdateres. Viktig å få ut ikke bebyggbare næringsareal fra basen.
- Bedriftsregister med lokasjon av bedrifter er snart klar. Her er mange interessante data om
størrelse, klynger, geografisk spredning etc.
- Logistikknutepunkt-lokaliseringen må sees i nær sammenheng med IKAP. Trondheimsregionen må bli representert i prosjektgruppe for logistikknutepunkt.
- Starter prosess for involvering fra desember.
- Bør prosjektleder IKAP inviteres til neste møte i Næringsalliansen for å orientere om prosessen?
- Presentasjon sendes ut med referatet.
Vedtak:

Saken tas til orientering.

Næringsråd 16.10.13

NR 41/13

Status tiltak

Fra møtet: - Verdikjedeanalyse for olje gass er ikke offentliggjort ennå. Ca 650 selskaper er identifisert i
Midt-Norge, hvorav 250 i Trondheimsregionen. DN har lovet sak med bakgrunn i analysen.
- Oppdatering av Impello-analysen for teknologibedrifter i Trondheimsregionen er igangsatt.
Det er økende oppslutning om analysen, og flere bidrar økonomisk, deriblant HiST.
- Måling av omdømme i utvalgte bransjer (olje/gass, marin, maritim) er gjennomført. Norfakta har gjort jobben på oppdrag fra Trondheimsregionen og SpareBank1 SNM. Resultatene
skal presenteres på SpareBank1 SMNs konferanse NæringsDriv i slutten av oktober.
- Informasjonssenter - Work in Trondheim Region – er nå snart oppe og går for fullt. Nett- og
facebooksider lanseres snart.
- Det jobbes også med kartlegging av behov for engelskspråklig skolekapasitet i Trondheim.
- Gründerfellesskapet DIGS er i oppstartsfase. De er i dialog med Generalkonsul Adolf Øiens
kapitalfond om støtte.
- Konkurransen StudAvant avvikles da vi ikke har lyktes med å få inn mange bidrag.
- Det er gjort fremstør på Stjørdal med prosjektet ”Forskere ut i bedrift”. Flere bedrifter ønsker å kobles på.
- ”Karriere i Trondheimsregionen” er utgitt som bilag til Natt & Dag. Annonsesalget sviktet, så
vi må dekke kostnad på ca 100.000 kroner. Næringsrådet anser dette som er viktig tiltak for
å synliggjøre regionen og arbeidsmuligheter for våre studenter.
- Sikt 2013 – en suksess? Deltagerne var godt fornøyde med konferansen.
- Prosjekt ”Smartere bygging” går etter oppsatt tidsplan. Innsatsområder er avdekket og arbeidsoppgaver fordelt.
- Midtre-Gauldal har laget lokal handlingsplan koblet til SNP. Skal opp i kommunestyre til
uken. Prosjektleder SNP har sittet i styringsgruppe.
- Prosjektleder SNP bidrar i Malvik ang lokale strategier og tiltak.
- Næringsforeningen i Trondheimsregionen utvider. Det jobbes med å få på plass operativ
ressurs i Malvik likt Melhus og Skaun. Malvik kommunen er positiv til å bidra økonomisk, og
da vil Næringsrådet også bidra. Det er dialog med Næringsforeningen i Klæbu angående at
denne vurderer å gå inn i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Midtre Gauldal jobber
med å få etablert næringsforening som del av NiT.
- Oppfølging av besøk på NTNU/SINTEF 31.05 mot kommunene: Rissa, Stjørdal, Malvik, Orkdal jobber med å konkretisere ønsker om koblinger mot FoU miljøene.
- Det skal avholdes møte med Visit Trondheim, NTNU og SINTEF for å avklare om kommende
besøkssenter for Visit Trondheim i Nordre gate kan brukes til å vise frem gode historier fra
NTNU og SINTEF. Formålet er å vise besøkende at Trondheim er en FoU-by.
- Trondheimsregionen bidrar med finansiering for å få på plass traineeprogrammet Study &
Stay. Traineeprogrammet for olje/gass aktører i regionen skal drives uten offentlig finansiering allerede fra oppstart. Det jobbes nå med å få inn ti aktører som vil være med i 2014.
- Markers Faire Trondheim er etablert og det skal jobbes med å få inn medlemmer til organisasjonen. Arrangement planlegges i 2014. Randi Wenche Haugen er ansatt som prosjektleder. Hun inviteres til neste møte i Næringsrådet for å orientere.
- Arbeid med profileringskampanje for Trondheimsregionen går videre. Det vil bli tatt dirkete
kontakt med FoU miljøene for å koble disse på.
- Det ble orientert om prosessen med ansettelse av ny daglig leder for Trondheimsregionen.
Vedtak:

Saken tas til orientering.

Næringsråd 16.10.13

NR 42/13

Eventuelt

Det er mulig neste møte i Næringsrådet vil foreslås flyttet fra onsdag 04.12 grunnet mange varslede
forfall. Det går ut egen e-post om dette.
Roy Jevard ønsket å presentere Næringshage Sør i neste møte.

Næringsråd 16.10.13

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
Vedtak:

AU 30/13

Referat/protokoll AU-møte 30.05.2013 og Rådmannsforum 26.08.2013.
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 30.05.2013 godkjennes.
Referat/protokoll Rådmannsforum 26.08.20133 tas til etterretning.

Åremål for daglig leder, tilsettingsprosess

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

AU 31/13

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.

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 Trondheimsregionen. 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 FoUmiljøene 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. Sekretariatet 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 samarbeidsforum 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 regional 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 kommunene, jfr målet i næringsplanen om årlig bedriftsbesøk for alle kommunestyre/bystyrerepresentanter.
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 Trondheimsregionenregionrådet 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 konferansen: Børge Beisvåg deltar på frokostseminar. Det er åpnet for to i tillegg til første del av
torsdag, og fem på konsert i Nidarosdomen.
Vedtak:

AU 36/13
Fra møtet

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

Orienteringer
Daglig leder orienterte.
Rektormøter
- Rektormøter i Ungt entreprenørskap-prosjektet er avlyst pga dårlig påmelding. Vi vil informere skolene direkte etter behov. Videre vil kommunene/Trondheimsregionen gjennomføre 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 GISstilling 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, presentasjon 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)
nestleder

Arbeidsutvalget 30.05.2013

Jon Hoem
daglig leder
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 06.11.2013
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 13/5699-7

Dato: 11.11.2013

Sted:

Fylkeshuset, 5. etg: Møterom Kvarts

Tidsrom:

Onsdag 06. november kl 1300-1600

Til stede:

Leif Roar Skogmo (for Kjell Fosse), Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Olaf Løberg, Roy Jevard,
Kathrine Lereggen, Steinar Gaustad (for Grethe Metliaas), Geir Arne Nyeng (for Vigdis Bolås),
Odd Inge Mjøen, Jon Hoem, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen. Morten Wolden,
Birger Elvestad, Hans Petter Wollebæk og Børge Beisvåg til stede fra kl 14.

Forfall:

Knut Dukane, Kjell Fosse, Vigdis Bolås, Grethe Metliaas, Reidun Hindrum

Referenter:

Jon Hoem/Sigmund Knutsen

Møteleder Stein A. Ytterdahl ønsket velkommen og ledet møtet. Roy Jevard ledet møtet fra sak 48/13.
Ingen merknader til innkalling og saksliste.

RF 44/13
Vedtak:

RF 45/13

Referat fra møte 26.08.2013
Referat/protokoll rådmannsforum 26.08.2013 godkjent.

IKAP 2: orientering om pågående arbeid

Orientering: -

Prosjektleder Esther Balvers orienterte, se presentasjon. Prosjektgruppemøte om utbyggingsmønster 2040 er avholdt: Orientering om temakart, flere bakgrunnsrapporter, boligfeltbase, bedriftsregister, befolkningsprognose og boligbehov. Boligfeltbasen inneholder rikelig med boligarealer i regionen, tilstrekkelig til 2040 dersom det blir middels befolkningsvekst. Potensialet for fortetting/omforming kan være større enn det som er lagt til grunn i
boligfeltbasen. En mindre andel av arealene er ikke så lett bebyggbar. Dagens og framtidig
boligtypefordeling ble gjennomgått.
- Tre alternative utbyggingsmønster utredes: 0-alternativ, mest klimavennlig og mest landbruksvennlig. Det må gjøres en avveining mellom vern av landbruksareal og klima- og
transportvennlig regionutvikling. Det er viktig å sikre passasjergrunnlag for kollektivtrafikk
(tog og buss). Anbefalinger i prosjektgruppemøtet: Vil ha knutepunktstrategi med prioritering av utvalgte tettsteder, for disse må fortettingspotensial kartlegges. Ønskelig å bygge
rundt kollektivknutepunkter, og få mer transport på jernbanen. Tiltrekke mindre kontorbedrifter i tettstedssentra. Dersom en ikke skal bebygge landbruksareal, vil det innebære satelitt-utbygging, og svekket lokalsamfunnsutvikling.
- Videre framdrift: Utkast om utbyggingsmønster 2040 foreslås drøftet i rådmannsforum
19.3.2014, deretter i regionrådet i april, det legges opp til arbeidsmøter i kommunene og
fylkeskommunen, før den sendes på høring i september 2014.
- Trondheim kommune vil i 2014-2015 arbeide med kommuneplanmelding 2014-2040 parallelt med IKAP. Melding om logistikk-knutepunkt i regi av STFK blir et viktig grunnlag. Forankring politisk i kommunene er svært viktig i IKAP-prosessen.

Fra møtet: -

Prognosegrunnlaget ble drøftet. Påpekt at en må se framover, ikke bare på hva som har
skjedd: Svar: Samlet vekst i regionen er beregnet ut fra SSBs forutsetninger, i et høyt og
middels alternativ. Disse forutsetningene bygger på analyse av framtidig utvikling i vekstfaktorene. Fordelingen mellom kommunene baseres i IKAP-prognosen på veksten de ti siste

Rådmannsforum 06.11.2013

Side 1 av 5

årene. Møtet påpekt at siste fem år også er interessant, men også at en mer langsiktige
tidsperiode ivaretar at det er både opp- og nedturer for alle. Det blir gjort en alternativvurdering med vekstforutsetning fem år.
- Hvor næringsliv/arbeidsplassene kommer har betydning. Viktig at kommunene satser på ett
senter for å tiltrekke bedrifter. Flere mente at Trondheim må bestemme seg for hvilken
næringsutvikling byen ønsker, avklaring vil være nyttig for omlandet, siden byen er grunnleggende premissgiver for nabokommunene. Arealkrevende bedrifter kan lokaliseres til omlandet. Denne drøftingen må tas mer direkte – viktig å få fram at også arealkrevende virksomheter er positive etableringer.
- Videre behandling i de politiske organene blir viktig for å sikre god forankring. Husk å ta
med fylkesutvalg/ting.
Vedtak:

RF 46/13

Saken tas til orientering

Oppdatering av samferdselspolitisk fundament i forhold til framlagt NTP 2014-23 og
signaler fra ny regjering

Orientering: -

Fra møtet: -

-

-

Hans Kringstad orienterte om miljøpakken, se presentasjon – den største suksessen i regionen: I perioden 2010-2013: 8 % reduksjon i biltrafikk, 60% vekst i kollektivtrafikken i regionen, og 20% økning i sykling til/fra Midtbyen. Pendling med buss er svært billig, koster fra
17 til 26 kroner per dag tur-retur i nabokommunene. Ifølge NAF-undersøkelse er folk mer
fornøyd med hverdagsreisene i Trondheim enn i de andre byene. AtB-underseøkelse viser
at 90% er fornøyd med busstilbudet i regionen. Det er uheldig at kommunene og media er
så problemorientert, synspunkter bør bli mer faktabasert. Rettferdighet er ofte tema, men
dette har mange sider, noen momenter som ikke er i fokus: E6-sør koster 3,2 mrd kr, av
dette utgjør bompengene på Klett fra innpendlere ca 0,8 mill kr. Trondheim har ingen gratis
utfartsparkering, trangere og dyrere buss enn i regionen, svevstøv og støy fra folk som kjører inn. Tilrettelegging for sykling gjør at alle bilister får mindre kø. Miljøpakken er en suksess for hele Trondheimsregionen og blir ansett som en stor suksess nasjonalt.
Jon Hoem gjennomgikk samferdselspolitisk fundament punktvis.
Roy Jevard: Innlegget fra Hans Kringstad bør holdes for politikere i kommunene.
Under er kommentarer til samferdselspolitisk fundament gjennomgått punktvis:
E6-sør Tonstad-Jaktøyen: Oppdateres.
Logistikknutepunktet: Oppdateres i henhold til STFKs utredning.
Videre kollektivsatsing i Miljøpakken: Ajourføres. NB: Vi må være i forkant i forhold til NTPs
anbefalinger om bymiljøpakker. Dette vil sannsynligvis innebære at Trondheimsregionen
må involveres tyngre.
El-drift og dobbeltspor Trønderbanen – under dette punktet ble også 4-felts E6 TrondheimStjørdal drøftet: Enighet om at elektrifisering nord for Trondheim og dobbeltspor er vår
største utfordring, det må jobbes primært for å få det flyttet fram i tid, og å få større forståelse sentralt for prosjektet. Signaler i NTP om Trønderbanen som ”prioritert prosjekt” er
ikke fulgt opp i handlingsplanen for JBV.
Samferdselspolitisk fundament må ta stilling til firefeltsveg Trondheim-Stjørdal. Dette vil
kreve utvidet bompengeperiode, tunnelene er heller ikke fullfinansiert. Det er ulike holdninger til bompengeforlengelse i de berørte kommunene. STFK framholdt at dette vil kreve
bompenger også nord for Stjørdal. Flere pekte på at det er uheldig for klimautfordringene
dersom firefelts veg kommer før det er utbygd bedre frekvens/hastighet på jernbanen. NTP
åpner for kryssfinansiering med bompenger mellom jenbane/veg. Det er ønskelig at statsetatene samordner seg mer enn i dag.
Melhus etterlyste mer fokus på å bedre jernbanetilbudet sør for Trondheim, det planlegges
betydelige forbedring i vekslingsstrekninger.
Høyhastighet Trondheim-Oslo: Enighet om at dette ikke prioriteres nå.
Meråkerbanen: Som Trønderbanen.
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- E6-sør, Jaktøyen Oppland: Prioritert prosjekt. Vi skal jobbe for en totalpakke for helhetlig
utbygging.
- E39 i Orkdal: E39 bør gå helt til Orkanger, ikke stoppe ved Gjølme.
- Utenlandsruter fra Værnes: Beholdes.
- Bedre hurtigbåt: STFK påpekte at forbedringer nå er avklart. Det ble pekt på at bru til Fosen
ble framhevet som aktuelt prosjekt i siste regionrådsmøte. Prosjektet kan kobles mot fergefri E39.
- Kommunene skal bidra til økt kollektivbruk: Bør opprettholdes. Analyse av utbyggingsmønster i IKAP-arbeidet fokuserer klart på dette. Gang/sykkelsatsing i regionen hører med her.
- Bedre veg til Klæbu: Er nå inne i Transportplan for STFK.
- Generelt: Bør Samferdselspolitisk fundamentet spisses, hva er topp tre? Jernbane nord (og
sør) for Trondheim, E6 sør (og nord) for Trondheim ble nevnt.
Vedtak:

RF 47/13

Sekretariatet bearbeider forslag til revidert samferdselspolitisk fundament i tråd med innspillene i møtet.

Mulig videreføring av samarbeidsprosjekt med Ungt entreprenørskap.

Orientering: Børge Beisvåg orienterte kort om at næringsrådet anbefaler at samarbeidet videreføres.
Vedtak:

RF 48/13

Rådmannsforum tilrår at samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap videreføres for to år
med samme økonomiske rammebetingelser som i inneværende toårsperiode.
Kommunene bistår med finansieringsandel som angitt.

Pågående saker i næringsplanen

Orientering: - Børge Beisvåg orienterte, se presentasjon.
- Rapport fra SINTEF om kommersialisering av teknologi: Næringsrådet ønsker dette som satsingsområde for Trondheimsregionen, og planlegger møter for forankring og prioritering av
tiltak. Det er avgjørende at FoU-miljøene blir med.
- Trøndelagsdagen 13.1.2014: Børge Beisvåg ønsker kontaktpersoner fra hver kommune.
- Oppfølging av besøket på NTNU/SINTEF 31.5.2013 er avtalt i kommunene Rissa, Stjørdal,
Malvik og Orkdal. Øvrige oppfordres til å følge opp.
- Visit Trondheim etablerer besøkssenter i Nordre gt. Det arbeides sammen med NTNU og
SINTEF for å lage gode fortellinger om kunnskap, teknologi og entreprenørskap.
- Verdikjedeanalyse for olje/gass slippes 15.11.2013.
- Norfakta – ny omdømmemåling i utvalgte bransjer i Midt-Norge viser tro på vekst i olje,
gass, havbruk og maritime næringer. Politikere og administrativ ledelse i kommunene er
mer positiv enn bransjen selv.
- Grunderfellesskapet DIGS er i oppstartsfase –Adolf Øiens kapitalfond kan støtte oppstart.
- Arbeidsinnvandring – informasjonssenter i oppstartsfase. Kartlegging av behov for engelsk
skole skal gjøres.
- Forskere i bedrift – flere bedrifter i Stjørdal ønsker å delta.
- Midtre Gauldal har vedtatt lokal handlingsplan under Strategisk næringsplan.
- Næringsforeningen i Trondheimsregionen utvider: Operativ ressurs i Malvik er vedtatt i
kommunen, Midtre Gauldal ønsker å etablere næringsforening som avdeling i NiT. Klæbu
drøfter det samme.
Vedtak:

RF 49/13

Saken tas til orientering.

Verdiskapningsindikatorer i storbyregionene

Orientering: -

Birger Elvestad orienterte, se orientering. Ny utredning om verdiskapingsindikatorer for
storbyene starter med møte i Bergen 3.12.2013. Utføres av MENON, ramme kr 800.000.

Rådmannsforum 06.11.2013

Side 3 av 5

Undervegsmøte i Trondheim i februar, sluttleveranse i Stavanger i april 2014. Fokus på etterspørsel, investeringer og produksjon. MENON’s bedriftsdatabase supplerer SSB.
Aggregerer til produksjon på kommunenivå. Adresserer verdiskapingen der den faktisk
skjer. Omgivelser beskrives ved offentlig infrastruktur, utdanning, bostedsattraktivitet. Vil
teste sammenheng mellom verdiskaping og verdiskapingsdrivere.
- Kommunene kan melde inn deltakere til referansegruppe.
Vedtak:

RF 50/13
Vedtak:

RF51/13
Vedtak:

RF 52/13

Saken tas til orientering.

Trondheimsregionen som påvirkningsorgan, hvilke saker og hvordan? (Utsatt fra
tidligere møter)
Saken utsettes.

Skisse til videreutvikling av møtene i rådmannsforum (Utsatt fra tidligere møter)
Saken utsettes.

Orienteringer

Fra møtet:
Fra møtet: -

-

-

-

RF 42/13

Tilsetting daglig leder
Morten Wolden og Hans Petter Wollebæk orienterte om annonsering (3 uker) og prosessen
fram til nå. 23 søkere derav to interne fra TK, varierende kvalitet, men noen gode kandidater. Eksternt byrå har kommet med to kandidater i tillegg. 9 personer i førstegangsintervju.
3-4 til andregangsintervju test og case-drøfting. AU behandler innstilling 20.11.2013.
Roy Jevard: Ønsker at rådmannsforum skal delta i innstillingen.
Det ble foreslått at et utvalg av rådmennene kan delta før innstillingen til AU gjøres ferdig.
Konklusjon: Rådmennene i Midtre Gauldal, Melhus og Skaun deltar i drøfting av innstillingen sammen med rådmannen i Trondheim.
Orienteringer fra daglig leder:
GIS-stilling i Trondheimsregionen:
Tilsetting i stillingen pågår. Det tilrettelegges en samordning av GIS-analysekompetansen i
STFK, FM sammen med stillingen, Trondheim kommune holdes orientert. Lokalisering og
ansettelse i STFK er foreslått, STFK ansetter formelt. Trondheimsregionen dekker kostnadene. Innstilling foreligger, rask tiltredelse forventes.
Kampanjen
Det arbeides med involvering av eiere. Drøftes i Strategisk samarbeidsforum fredag 8.11.
Ny boligstatistikk og prognoser
Foreligger i disse dager, er viktig materiale. Vi vurderer presentasjon i Trondheimsregionenregionrådet i desember. Dette er også materiale som media er interessert i.
Trondheimsregionen som politisk verksted
Det er utarbeidet prosjektplan som vedlegg til søknad om skjønnsmidler, Vedlegg 5. Det
ønskes innspill og kommentarer fra rådmennene innen torsdag 14.11.

Åpen post
Odd Inge Mjøen orienterte om at Rissa kommer dårlig ut angående distriktsindikatorene for
arbeidsgiveravgift. Regionrådet Fosen tar ikke tak i dette. STFK vil ha en dialog med KRD om
saken.
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RF 43/13

Saker til neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet

Fra møtet: Møtet avholdes i Midtre Gauldal kommune.
I tillegg til saker foran er følgende tema meldt inn:
- Luftfartsforum
- Orientering om Hauka rekreasjons og fritidssenter
- Logistikk-knutepunkt
Aktuelle saker kan meldes til daglig leder.

Stein A. Ytterdahl (sign)
møteleder

Rådmannsforum 06.11.2013

Jon Hoem
daglig leder
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Resultater 2010-2013
Bil:
• 10 prosent reduksjon da bommer kom i 2010
• Ca. 2 prosent økning siden 2010 = - 8 %
Kollektiv:
• 30 prosent vekst i Trondheim siden 2010
• 60 prosent vekst i regionen siden 2010
Sykkel:
• 20 prosent vekst til/fra Midtbyen siden 2010

Pendling koster en kroneis per dag, ca:
26 kr: Stor-Trondheim - Melhus, Malvik, Klæbu, Buvika mm
25 kr: Hommelvik-Trondheim

23 kr: Stjørdal, Orkanger, Rissa-Trondheim
18 kr: Børsa-Trondheim
17 kr: Støren-Trondheim

Pris for periodekort 30 dager
1993: 500 kr.
2003: 685 kr.
2013: 620 kr.
2014: 650 kr.
Dagens kort:
•
•
•
•
•

Gjelder et større område.
Er upersonlig, kan lånes bort – delvis gratis for barn.
Omfatter bedre buss og frekvens – og tog.
Årspris uendret siden 1993, ca 6 000 kr.
Med 50 % inflasjon siden 1993: 9 000 kr.

Den beste byen for de reisende
NAFs spørreundersøkelse:
• Mest fornøyd: 69 prosent (Oslo 52)
• Minst tid i kø: 13 prosent (Stavanger 23)
• Sjeldnest forsinket: 23 prosent minst 1 x
annenhver uke (Oslo 38)

Den beste byen for de reisende
NAFs spørreundersøkelse:
• Mest fornøyd: 69 prosent (Oslo 52)
• Minst tid i kø: 13 prosent (Stavanger 23)
• Sjeldnest forsinket: 23 prosent minst 1 x
annenhver uke (Oslo 38)

TomToms GPS-målinger i rush:
• Trondheim 39 % forsinkelse.
• Oslo 75, Stavanger 57, Bergen 42 %

Mer om hva brukerne sier
AtB april 2013:
• 77 prosent ganske/meget fornøyd i Trondheim
• 81 prosent vil anbefale bussen i Trondheim
• 83 prosent vil anbefale bussen i Malvik
• 93 prosent vil anbefale bussen i Melhus
Miljøpakken juni 2013:
• 77 prosent mener det har blitt bedre for myke
trafikanter de siste årene

Litt om hva politikere sier
•
•
•
•

Miljøpakken er urettferdig
Folk i Trondheim slipper unna
Har ikke sett snurten av ny E6 på Klett
Vi får ikke noe igjen for bompengene i
Melhus, Skaun og Malvik
• Folk i Melhus betaler milliardbeløp for at
folk i Trondheim skal få fine sykkelveger

Bom på Klett, ny E6 Sør
Kostnad ny E6 Sør:
3,2 mrd.
Bominntekter Klett:
1,6 mrd.
50 % fra innpendling:
0,8 mrd.
50 % av dette fra Melhus: 0,4 mrd.

Bom på Klett, ny E6 Sør
Kostnad ny E6 Sør:
3,2 mrd.
Bominntekter Klett:
1,6 mrd.
50 % fra innpendling:
0,8 mrd.
50 % av dette fra Melhus: 0,4 mrd.
Innpendlere på E6 Sør betaler:
Ca 1/4 av ny veg.
Ca 1/2 av bompenger til ny veg.
Ca 2/3 av bompenger til ny veg om tar med Kroppan.
Betaler de for sykkelveger i Trondheim?

Rettferdighet i Miljøpakken 2
Bommer, andel av inntekt ved bygrensa:
• Faller fra 44 til 25 % (inkl. Klæbu)
• Klett: Andel faller fra 34 til 19 %
• Være: Andel faller fra 10 til 6 %
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• Være: Andel faller fra 10 til 6 %

Trondheim:
•
•
•
•

Ingen gratis utfartsparkering.
Trangere, dårligere og dyrere buss enn i regionen.
Svevestøv og støy fra folk som kjører inn.
Mer sykling for å gi bilister mindre kø.

Rettferdighet i Miljøpakken 2
Bommer, andel av inntekt ved bygrensa:
• Faller fra 44 til 25 % (inkl. Klæbu)
• Klett: Andel faller fra 34 til 19 %
• Være: Andel faller fra 10 til 6 %

Trondheim:
•
•
•
•

Ingen gratis utfartsparkering.
Trangere, dårligere og dyrere buss enn i regionen.
Svevestøv og støy fra folk som kjører inn.
Mer sykling for å gi bilister mindre kø.

• All kø borte om flere sykler i byen.

Miljøpakken sett av andre
”Trondheim er fyrtårn og utstillingsvindu”
(Direktør Lars Aksnes i Vegdirektoratet på samling i Miljøpakken 1.nov. 2013)

”Særlig i Trondheim går det riktig veg”
(Daværende samferdselsminister Marit Arnstad 20.nov 2012)

Eg er imponert over kva Trondheim har fått
til. Har de vore der på studietur? Bestill billettar!”
(Daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa 24.april 2012)

Miljøpakken er en suksess for
Trondheimsregionen:
• Bedre å reise i regionen

• Lettere å bo i en kommune og jobbe i en annen
• Styrker det felles bo- og arbeidsmarkedet
• Gjør regionen mer attraktiv
• Gir landkommunene økte muligheter for vekst
• Bidro til 620 mill i belønningsmidler for 2013-2016
• Øker muligheten for statlig bymiljøpakke – og enda bedre samferdsel

Vi skal kommunisere det vi lykkes med

Samferdselspolitisk
fundament
Klikk for nærmere info:
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Bedre hurtigbåt Fosen –Trondheim
Kommunene skal bidra til økt
kollektivbruk
Bedre fv704 til Klæbu

Statlig bidrag til
E6 Sør Tonstad-Jaktøyen
Et hovedkrav fra Trondheimsregionen til NTP 2014-23 er at
nødvendig statlig medfinansiering av E6-sør Tonstad- Jaktøyen
skal inn i første fireårsperiode i NTP 2014-23.
 En viktig nasjonal korridor med
stor betydning for utvikling av
næringslivet i hele landsdelen.
 9,6 kilometer lang, med bare to
felt og 26 000 kjøretøyer/døgn.
Resultatet er køer og ulykker.
 Planlagt med fire felt,
midtrekkverk og planfrie kryss.
 Utbygging startet høsten 2011.
 Så langt finansiert utelukkende
med bompenger.
 Krav om at Staten bidrar med
ytterligere 1 mrd kroner.

Til forsiden

Nytt knutepunkt for godstransport
Realisering av nytt logistikknutepunkt for godstransport i
Trondheimsregionen skal inn i NTP 2014-23. Det skal etableres gode
løsninger som ivaretar godstransport både på bane, båt og bil.

 Brattøra for liten i framtida.
 Godstransport med bane, båt
og bil må sees i sammenheng.
 Mål: Gi næringslivet effektiv
transport og mer gods fra bil til
båt og bane, dette gir reduserte
utslipp av klimagasser.
 Inn i Nasjonal Transportplan
for 2014-2023. Start utbygging
rundt 2020.
 Trondheimsregionen ønsker en
rolle også videre. Lokalisering
er en utfordrende prosess.

Til forsiden

Videre kollektivsatsing i Miljøpakken
Miljøpakken for Trondheim er viktig for hele Trondheimsregionen ved
at kollektivtrafikken får prioritet og rask fremføring inn til/gjennom
byen. Takstpolitikken for kollektivtrafikk og rutestruktur skal
videreutvikles for å gjøre regionale reiser mer attraktive.
 På ett år har reiser i regionen
økt med 25%, i bysonen 11%.
 Biltrafikken er redusert med ca.
10% etter bompenger i 2010.
 Aldri før vært så billig og bra å
reise kollektivt i regionen.
 Utvikle kollektivtransport for
bane og buss med lave takster,
bedre rutetilbud/materiell og
nye framkommelighetstiltak.
 Resultater legges merke til
nasjonalt. Vi skal ha stor andel
belønningsmidler fra staten.

Til forsiden

Trønderbanen skal ha dobbeltspor
til Stjørdal og elektrisk drift
Trønderbanen videreutvikles gjennom elektrifisering til Steinkjer. Målet er
kvartersfrekvens på strekningen Trondheim-Stjørdal gjennom utvikling av
dobbeltspor. Frekvens for regionale tog mot sør skal også forbedres. Det skal
arbeides for reisetid Trondheim-Steinkjer ned mot en time.
 Nok dobbeltspor for 15-minutts
avganger Trondheim-Stjørdal.
 Reisetid på ned mot en time
mellom Trondheim-Steinkjer.
 Gir positiv regionforstørring for
både Trondheim, Stjørdal og
Innherredsbyene.
 Elektrifisering av Trønderbanen
haster, før kjøp av nye tog.
 Gjennomgående ruter skal gi
bedre togtilbud mot sør.
 El-drift er et viktig miljøtiltak.

Til forsiden

Trondheim-Oslo første strekning
med høyhastighetstog
Strekningen Trondheim-Oslo skal være første høyhastighetsbane i Norge,
uansett hvilket konsept som velges.
 Gjør Norge sterkere – knytter
teknologimiljøene og
hovedstadsområdet sammen.
 Vi har størst andel passasjerer å
hente fra flytrafikken.
 Oslo-Gardermoen er allerede
bygd, vi godt på vei mot
Trondheim.
 Billigste og korteste trasé:
Enklest terreng å bygge i, gir
miljøgevinst først.
 Trondheim ingen endestasjon:
Videre mot Nord-Norge, Møre og
Midt-Norden.
 Har størst potensial for gods.

Til forsiden

Meråkerbanen må få svensk standard
Meråkerbanen må rustes opp og elektrifiseres for
gods- og persontrafikk fra øst.

 I dag må materiell skiftes på
grensen.
 Mer effektiv godstransport: Et
jernbanenett som gir nye
muligheter.
 Persontrafikk: TrondheimSundsvall/Stockholm.

Til forsiden

Bedre hovedveger sørover
til Sør-Norge/Europa: E6/rv 3.
E6 Jaktøyen-Oppland grense og rv3 er hovedårene til Sør-Norge/Europa
og må styrkes gjennom prioritering av
ny E6 gjennom Melhus og realisering av ”Trondheimsvegen-prosjektet”.
 Overordnet riksveg som har
meget stor nasjonal betydning,
E6 og rv 3 danner korridoren
mellom sør og nord i Norge.
 Vi ønsker rask planavklaring,
spesielt gjennom Melhus.
 Regionalpolitisk enighet i
Trøndelag om bedre veg på
denne strekningen.
 Helhetlig og kontinuerlig
utbygging framfor flikking på
flaskehalser.

Til forsiden

Utbedring av E39 i Orkdal
E-39 Harangen-Gjølme må realiseres for å oppnå sammenhengende
vegstandard fra Trondheimsregionen mot vest.

 E39 Høgkjølen-Harangen åpnes
i 2014-2015. Videreføring fra
Harangen til Gjølme i Orkdal er
ikke planlagt.
 E 39 er en overordnet riksveg
nasjonalt. Standardbrudd er
uheldig.
 Den aktuelle strekningen er en
forlengelse av Laksevegen fra
Hitra og Frøya.

Til forsiden

Flere utenlandsruter fra Værnes
Satsingen i Trondheimsregionen krever gode internasjonale flyforbindelser.

 Styrker Trondheimsregionens
konkurransekraft og
attraktivitet.
 Kunnskapsmiljøene er
internasjonalt orientert.
 Næringslivet preget av økende
globalisering.
 Gode flyforbindelser må til for å
tiltrekke seg internasjonal
kompetanse og utvikle nye
markeder.

Til forsiden

Bedre hurtigbåt
mellom Fosen og Trondheim
Hurtigbåtsambandet fra Fosen er en del av det regionale kollektivtrafikktilbudet
i Trondheimsregionen og skal prioriteres.
 Flere avganger og rask reisetid
både for Vanvikan-Trondheim
og Brekstad-Trondheim.
 Kampflybase på Ørland vil øke
behovet til og fra Brekstad.
 Ny tverrforbindelse for gående
og syklende gir direkte
adkomst til Midtbyen i 2012.
 Hurtigbåtterminalen flyttes tett
inntil tverrforbindelsen.
 Utbyggingen på Brattøra gjør
hurtigbåten mer attraktiv.

Til forsiden

Kommunene skal bidra til
økt kollektivbruk
Kommunene i Trondheimsregionen skal tilrettelegge for økt kollektivtrafikk
gjennom arealpolitikken. Innfartsparkering og kollektivtrafikknutepunkt må
utvikles.
 Kommunene slutter opp om
retningslinjene i IKAP:
 Det skal bygges tettere og nært
kollektivårene.
 Kommunene skal forsterke
dagens sentra, ikke utvikle nye.
 God innfartsparkering må
etableres raskt for å oppmuntre
til mer kollektivtransport.

Til forsiden

Bedre veg til Klæbu
Fv 704 til Klæbu er et viktig prosjekt for Trondheimsregionen som utløser
store næringsarealer med lav arealkonfliktgrad.

 Dagens veg er ikke tilpasset
trafikkmengden og mangler
gang- og sykkelveg.
 Har avgjørende betydning for å
utnytte næringsarealet på
Tulluan.
 Tulluan er prioritert som et av
regionens viktigste
næringsområder.
 En god vegforbindelse er en
investering for å bygge ut store
næringsarealer uten å ta
viktige landbruksressurser.

Til forsiden

UTKAST: AVTALE MELLM TRONDHEIMSREGIONEN, SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN OM ANSETTELSE AV GIS-MEDARBEIDER.
Bakgrunn:
Trondheimsregionen har utlyst stilling som GIS-medarbeider knyttet til IKAP. I drøftingene om stillingen er
det tatt opp med Sør-Trøndelag fylkeskommune, fylkesmannen og flere at det vil styrke forvaltningsnivåene
å etablere et felles fagmiljø for GIS-utredning. At vi ikke skal dublere kompetanse og arbeidsoppgaver, men
utvide kompetansen gjennom samarbeid. Det foreslås at GIS-stillingen i IKAP skal samlokalisere med GISkoordinator i Sør-Trøndelag fylkeskommune, og fylkesmannen ønsker at deres GIS-koordinator kan sitte
sammen med dette GIS-miljøet noen dager i uka. De tre stillingene benevnes under som GIS-teamet.
Tilsetting i GIS-stilling i Trondheimsregionen :
Trondheimsregionen har i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune gjennomført tilsettingsprosess
fram til forslag til innstillingssak.
Avtalens, punkt 1: Sør-Trøndelag fylkeskommune tilsetter GIS-medarbeider for Trondheimsregionen i henhold til innstillingen og ivaretar lønns- og personalansvar for stillingen.
Plassering i Sør-Trøndelag fylkeskommune:
Avtalens, punkt 2: Sør-Trøndelag fylkeskommune samlokaliserer GIS-stillingen med egen GIS-koordinator,
sammen med en ekstra arbeidsplass som hensiktsmessig mulighet for fylkesmannens GIS-koordinator (og
ev. andre) til å delta periodevis.
Arbeidsfordeling:
Alle i GIS-teamet skal kunne bidra i arbeidsoppgaver for alle tre partene. De skal selv gjennom hensiktsmessig registrering ivareta at total arbeidsfordeling over året skal tilsvare ett årsverk til hver part. GISmedarbeider for IKAP er også tiltenkt analyseoppgaver for Sør-Trøndelag fylkeskommune, prosjekt logistikknutepunkt innenfor sin stilling, dette arbeidet dekkes av fylkeskommunen.
Avtalens, punkt 3: Alle i GIS-teamet kan bidra med arbeidsinnsats til arbeidsoppgaver for de tre partene.
Total tidsbruk skal vare innenfor angitt fordelingsramme på årsbasis.
Kostnadsdekning for IKAP-stillingen:
Avtalens, punkt 4: Trondheimsregionen dekker brutto lønnskostnader + 29% av disse som overheadkostnader (Erfaringstall TK) for ett årsverk i IKAP-stillingen, fratrukket arbeidstid til logistikknutepunkt.
Instruksjonsmyndighet/rapportering
Avtalens, punkt 5: Trondheimsregionen har instruksjonsmyndighet for arbeidsoppgaver innen IKAP, SørTrøndelag fylkeskommune og fylkesmannen for sine medarbeidere. Medarbeiderne rapporterer tilsvarende.
Evaluering
Avtalens, punkt 6: Ordning med samlokalisering evalueres høst 2014. Dersom samlokalisering ikke anses
hensiktmessig har Trondheimsregionen og Fylkesmannen ansvar for å ivareta ansettelsesforhold og kontorsted for sine stillinger.

FORELØPIG PROSJEKTPLAN:

TRONDHEIMSREGIONEN SOM POLITISK VEKSTED
BESKRIVELSE/BAKGRUNN:

Det interkommunale samarbeidet utfordres kontinuerlig. Svært få lokalpolitikere går inn i politikken for at
kommunen skal samarbeide bedre med nabokommunene. I hovedsak er det generelt partipolitisk engasjement
eller konkrete hjertesaker som veger, idretts-/kulturanlegg etc. som rekrutterer kommunepolitikere.
Kommunepolitikerne engasjerer seg derfor mye lettere for andre saker enn regionalt samarbeid.
Samtidig blir de interkommunale relasjonene mellom kommunene stadig viktigere. Det gjelder ikke minst i den
perioden vi nå går inn i, hvor kommunestruktur kommer mer konkret på dagsorden. I tillegg blir felles satsing på
utviklingsarbeid mer og mer nødvendig for å ivareta god og bærekraftig utvikling, særlig i vekstområder.
Trondheimsregionen har opplevd at politiske saker av stor betydning for regionen skaper økt splid mellom kommunene. Mest markant er debatten om IKAP med Malviks innsigelse til kommuneplanen for Trondheim. Også
avklaring av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen har medført klare utfordringer for konsensus-samarbeid i
regionen.
Vi har løpende registrert holdningene til samarbeidet i Trondheimsregionen gjennom spørreundersøkelser til
ledelse, medlemmer og omgivelsene. (Visjon/kultur/omdømme utført av Røe Kommunikasjon). Fra 2010 til 2013
er holdningene til samarbeidet blant medlemmene i regionrådet blitt svakt dårligere, ifølge undersøkelsene. Denne negative utviklingen skyldes ikke at man er mer misfornøyd med sakstyper, møteform eller sekretariat/ledelse.
Tvert imot får alle disse parameterne meget god score. Misnøyen skyldes sannsynligvis det politiske innholdet i
sakene og for dårlig tilrettelegging for å involvere og skape engasjement om store saker i de respektive kommunene.
Trondheimsregionens organer har tatt opp disse utfordringene i flere sammenhenger, spesielt knyttet til planprogram for IKAP, bruk av Miljøverndepartementets tildeling til pågående regional planlegging i storbyområdene og
videre avklaring av logistikknutepunkt (Regionrådets møte i mars 2013).
Temaet ble drøftet også i siste møte i september, hvor nye resultater for visjon/kultur/omdømme ble presentert.
Prosjektet er tatt inn konkret i Utviklingsplan 2014 som ble vedtatt i septembermøtet.
Prosjektet skal drøfte og utvikle gode metoder og arenaer for å skape engasjement blant alle politikere om sentrale spørsmål i utviklingsarbeidet. Da bør en utvikle politiske arbeidsformer med ulik kompetanse, feks samfunnsvitenskap, kommunikasjon, psykologi, dialog, prosessledelse.
Målet er å utvikle metoder og tilrettelegge for konstruktiv medvirkning, både i Trondheimsregionen-regionrådet
og i kommunenes politiske organ - å etablere reell involvering og medvirkning fra alle kommunepolitikere - også
for initiering av saker. Slike metoder bør ha overføringsverdi til andre samarbeid og kommunestrukturprosesser.

PROSJEKTORGANISERING:
Prosjekteier: Trondheimsregionen
Overordnet prosjektstyring: Sekretariatet i Trondheimsregionen
Arbeidsgruppe fra kommunene: I dette prosjektet bør alle kommunene involveres, fordi det dreier seg om å
komme fram til gode arbeidsformer i det politiske arbeidet i kommunene. Det foreslås en prosjektgruppe med en
representant fra hver av de ti kommunene og fylkeskommunen, også fylkesmannen bør delta.
Faglig bistand: Prosjektet gjennomføres med konsulentbistand og/eller frikjøp av relevant kompetanse fra kommunene. Ekstern bistand er helt nødvendig, særlig innenfor områdene samfunnsvitenskap, kommunikasjon, psykologi, dialog, prosessledelse.
Følgeforskning: Høgskolen i Lillehammer har igangsatt et prosjekt om styringsformer for interkommunalt samarbeid, og har Trondheimsregionen og Gjøvikregionen som konkrete cases. De har signalisert at de i egen regi ønsker å følgeforske et eventuelt prosjekt om politisk verksted i Trondheimsregionen.
METODE - ARBEIDSPLAN
Prosjektet kobles spesielt til interkommunal arealplan, IKAP-2 og strategisk næringsplan.
Prosjektet rapporterer i Trondheimsregionen til: Rådmannsforum, Trondheimsregionen-regionrådet.
Det vektlegges skriftlig rapportering i alle faser, for at prosjektet kan gi overføringsverdi til andre kommuner/regionråd.
1
1.1
1.2
1.3

1.4
2
2.1

Analyse av status.
Identifisering og beskrivelse av eksisterende konfliktsaker
Historikk om hvordan disse sakene har blitt konkret behandlet i kommunene og Trondheimsregionens
organer, vurdering av gode/dårlige hendelser.
Det skal tilrettelegges konstruktiv medvirkning fra relevante parter i de identifiserte sakene, eventuelle
intervju av involverte politikere. NB: Prosjektets hensikt er ikke å utpeke syndebukker. Arbeidsgruppen
deltar.
Sammenfatning i rapport.

2.2
2.3

Planfaglig analyse av registreringer av status registrert i 1.
Eksterne ressurser innenfor samfunnsvitenskap, kommunikasjon, psykologi, dialog, prosessledelse drøfter
mulige tiltak ut fra status
De eksterne ressursene gir konkrete forslag til arbeidsformer/metodikk.
Det utarbeides rapport om aktuelle arbeidsformer og metoder.

3:

Utprøving av arbeidsformer i kommunene/regionrådet

3.1

Denne fasen blir den viktigste. Den konkretiseres ut fra resultatene i fase 1 og 2.

Prosjektet rapporterer i Trondheimsregionen til: Næringsrådet, Rådmannsforum, Trondheimsregionenregionrådet.
I tillegg holdes fylkesmannen og KS orientert om prosjektet i de ulike fasene.
FRAMDRIFT:
Fase 1 og 2: Første kvartal 2014
Fase 3: Bør være i gang i andre kvartal 2014, parallelt med politisk behandling av IKAP-rulleringen.
BUDSJETT:
Eget vedlegg

