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Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 13/5699-3

Dato: 08.03.2013

Sted:
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Tidsrom:

Onsdag 13. mars 2013 kl 1300-1600

Innkalt:

Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Grethe Metliaas, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Erlend Myking, Odd Inge Mjøen

Kopi

Steinar Gaustad, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen

RF 10/13

Referat fra møte 04.02.2013

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 04.02.2013
Forslag til vedtak:
Referat/protokoll rådmannsforum 04.02.2013 godkjennes.

RF 11/13
Sak:

Vurdering om mulige aktuelle prosjekt for søknad på regionale forskningsmidler
STFK signaliserer at det er søknadsfrist på regionale forskningsmidler i september/oktober
2013. Det vil ikke bli utlyst nye midler i 2014. Erfaringene viser at det er en omstendelig prosess for å klargjøre mulige prosjekt slik at de er tjenelige for kommunene, samtidig som at de
kvalifiserer for tildeling, det må kobles en forskningsinstitusjon til søknaden. Forskningsrådet
ønsker økt fokus på FoU-prosjekt i offentlig sektor. I Trondheimsregionen er det nødvendig å
vurdere både prosjekt knyttet til bedrifter og til kommunenes virksomhet. Ordningen med forsker ut i bedrift er ett utgangspunkt for å videreføre dette.
STFK ved Karen Espelund gir en orientering i møtet.

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

RF 12/13
Sak:

Årsmelding 2012
Sekretariatet arbeider med årsmelding 2012. Utkast blir lagt fram i møtet, for kommentarer til
videreføring. Det tas sikte på samme form som i årsmelding 2011, slik at årsmeldingen er utgangspunkt for å utarbeide utviklingsplan 2014.

Forslag til vedtak:
Rådmannsforum slutter seg til opplegg for årsmelding 2012

RF 13/13
Sak:

Formen på møtene i rådmannsforum og i Trondheimsregionen-regionrådet
Rådmannsforum berørte opplegg for rådmannsforumsmøtene på slutten av siste møte. Forumet
har endret noe karakter etter 2010, hvor det etter rådmannsforums eget ønske ble endret fra et
mer frittstående organ til at det ble en del av det faste møteopplegget i Trondheimsregionen,
samtidig med at ansvar for innkalling og saksliste ble flyttet fra rådmannen i Trondheim til daglig leder i Trondheimsregionen. I det siste har det (muligens?) vært en økende utfordring at det
er mange forfall til rådmannsforum. Det svekker også forumets funksjon når det blir utstrakt representasjon med varamenn.
Jeg er overbevist om at det er et behov på generelt nivå for samordning mellom kommunene på
rådmannsnivå, og at rådmannsforum skal ha dette formålet, samtidig at det også er helt avgjørende for å lykkes med den regionale satsingen som vi er enig om gjennom Trondheimsregionen
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at rådmennene selv deltar i forhold til initiering og klargjøring av saker i det regionale samarbeidet, og ikke minst iverksetter gjennomføring i kommunene. Trondheimsregionens styrke i
forhold til tilsvarende selskapsetableringer i de andre storbyregionene er den nære koblingen til
både politisk og administrativ ledelse i kommunene.
For å ivareta den ”tidligere” funksjonen til rådmannsforum bedre, kunne et forslag være å legge
inn en mer tydelig åpen post i møtene hvor hver enkelt kan ta opp saker som er aktuell?
Når jeg setter funksjonen til rådmannsforums møter på dagsorden, er det også relevant å ta en
runde på hvordan regionrådsmøtene fungerer, her også registreres noen ”tretthetstegn”, gjennom
bla. noe mer varamannsrepresentasjon og ikke minst ved at salen blir glissen på slutten av møtene.
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

RF 14/13
Sak:

IKAP-arbeidet
Nå når IKAP-2 er igangsatt, tar vi sikte på å ha IKAP inne som fast post på alle rådmannsforum,
hvor prosjektleder rapporterer om framdrift og drøfter med rådmannsgruppen opplegg og medvirkning. Det pågår nå spennende klargjøring i forhold til grunnlagsmateriale og metode for de
ulike analysene som skal iverksettes. Vi arbeider med å rigge ressurser til skjønnsmiddelprosjektene (Off tjenester 2040, Arbeidsinnvandring og Massedeponi). Samtidig pågår høring av
planprogrammet i kommunene og andre høringsparter.

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

RF 15/13
Sak:

Aktuelle saker i Strategisk næringsplan - handlingsplan 2013-14
Vedtatt handlingsplan er vedlagt. Det er mange prosjekt som det er aktuelt å ta følge opp spesielt i rådmannsforum i forhold til gjennomføring. Vi foreslår å starte med følgende i dette møtet:
- 2.2-Halvårsmøter for næringsapparat og FoU: Meget viktig for kommunene fordi vi må få
flere kommuner til å bruke SNP også som et lokalt verktøy for at vi - og hver enkelt kommune - skal nå målsetningene. Det er mye i SNP som det er ment at kommunene selv skal ta
tak i, vi tilbyr oppstartshjelp. FoU-kontakter og deres rolle er en viktig del av prosjektet.
- 4.1-Saksbehandlingstid bygge- og reguleringssaker: Dette må vi komme i gang med fordi det
er framhevet så sterkt fra næringslivet, selv om flere kommuner mener at dagens situasjon er
god. Prosjektleder har kontakt med noen av kommunene om dette og gir en redegjørelse i
møtet. Vi må avklare status først og så evt. iverksetter tiltak der det er på sin plass.
- 6.2-Lavterskeltilbud arbeidsinnvandere: Prosjektleder gir en orientering om hvor det trengs
hjelp til å få spredd informasjon til de riktige plasser/instanser i kommunene.
Noen av sakene som vi sikter på å ta opp i senere møter:
- 1.4-Tiltrekke FoU-basert virksomhet og 1.5-Samarbeidsrelasjoner med FoU-miljøene bør vi
ta opp bredt etter vi har vært på NTNU/SINTEF i mai.
- 2.8-Velferdsteknologi bør vi ta opp. Mye skjer, til dels overlappende, vi må sikte mot at vi
lærer av hverandres prosjekter.
- 4.5-Flere lærere tar videreutdanning i entreprenørskap: Svært få lærere melder seg på HiSTs
etterutdanningskurs. Hva skyldes det? Er kursene rigget feil?
Jeg oppfordrer medlemmene til å spille inn egne synspunkt/tema i forhold til rådmannsforums
oppfølging av handlingsplanen.

Vedlegg 2: Vedtatt handlingsplan
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak
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RF 16/13
Sak:

Innspill til felles kommunestyremøte 31.05.2013
Planlegging av felles samling for kommunestyrene 31.05.2013 er i gang, vi har møte med
NTNU fredag 15.03.2013. Jeg ønsker innspill fra rådmannsforum i forhold til opplegg, Skissen
til program sist var som følger:
0900
0915
1030
1215
1315
1515

Velkommen
Politisk ledelse, Kunnskapsdepartementet
NTNU v/Johan Hustad
SINTEF v/
Beinstrekk med kaffe
Tre suksesshistorier – fra ulike bedrifter utviklet fra FoU som har lyktes.
Lunch
Forflytning til gruppebesøk
Gruppebesøk
Avreise

Kunnskapsdepartementet har gitt tilbakemelding om at det ikke er mulig for politisk ledelse å
delta denne dagen. En annen mulighet som kan sjekkes bør være Næringsdepartementet, fint om
det kommer andre gode forslag.
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak

RF 17/13

Kampanje for Trondheimsregionen høsten 2013, i henhold til utviklingsplanen

Sak:

Utviklingsplan 2013-16 har vedtatt følgende strekpunkt under P3: Profilering/kommunikasjon/medvirkning: ”Det skal vurderes en større medieprofilering andre halvår
2013, ev i samarbeid med flere.” Røe kommunikasjon har framlagt et opplegg for et forprosjekt
for konseptutvikling av en slik større nasjonal kampanje for Trondheimsregionen, se vedlegg 3.
Det foreslås utarbeidet en prosjektplan. Som første aktivitet etableres et partnerskap med offentlige, private og frivillige for å finansiere en kampanje for å øke bo-, etablerings- og investeringslyst i Trondheimsregionen. Denne alliansen utlyser anbudskonkurranse for kampanjen. Det
er antydet en kampanje i størrelsesorden 3-7 mill kr. Dette forutsetter flere partnere, og bruk av
fondsmidler i Trondheimsregionen. AU har vedtatt at sekretariatet viderefører nærmere avklaring av mulig kampanje. Saken legges fram for rådmannsforum til orientering og ev kommentar.

Vedlegg 3

Anbefaling om forprosjekt fra Røe kommunikasjon.

Forslag til vedtak:
Rådmannsforum tar saken til orientering.

RF 18/13
Sak:

Orienteringer
Videregående skole
- STFK tok i siste møte opp av vi bør ha en drøfting om videregående opplæring i rådmannsforum. Etter ønske fra STFK utsettes saken til neste møte.
E6 Trondheim-Stjørdal
- Saken ble drøftet i siste rådmannsforum, og Johan Arnt Elverum etterspurte saken i siste
møte i Trondheimsregionen-regionrådet. Saken vil bli drøftet videre i kommende AU-møte.
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RF 19/13
Sak:

RF 20/13

Aktuelle saker til neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet
Aktuelt møtested er Skaun eller Rissa. Ut over saker foran er følgende aktuell:
- Planprogram IKAP
- Samarbeidsavtale HiST-Siemens
- Bru Trondheimfjorden
- STFK: Framtidsmuligheter i kollektivtrafikken
- Folkehelseprosjekt Malvik
- Stjørdals arbeid med velferdsteknologi

Eventuelt

Jon Hoem
daglig leder
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 04.02.2013
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 13/5699-2

Dato: 07.02.2013

Sted:

Møterom Kobberkis, 5. etg i fylkeshuset.

Tidsrom:

Mandag 04. februar 2013 kl 1630-1930

Til stede:

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

Forfall:

Stein A. Ytterdahl, Hans Kringstad

Referenter:

Jon Hoem/Sigmund Knutsen

RF 01/13

Referat fra møte 07.11.2012

Vedtak:

RF 02/13

Referatet godkjent

Planprogram IKAP-rullering.

Orientering: -

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

Fra møtet: -

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

Vedtak:

1. Rådmannsforum slutter seg til forslag til planprogram for rullering av IKAP.
2. Rådmannsforum slutter seg til søknad om skjønnsmidler til utredning av deponering av
rene masser i Trondheimsregionen.
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RF 03/13

Oppfølging logistikknutepunkt – rullering av IKAP.

Orientering:-

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

Fra møtet: -

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

Vedtak:

RF 04/13

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

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

Orientering: -

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

Fra møtet: -

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

Vedtak

Daglig leder legger saken fram for drøfting i AU.
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RF 05/13

Handlingsplan for Strategisk næringsplan

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

Vedtak:

RF 06/13

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

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

Evaluering: Retningslinje om samordning mellom næringsrådet og Trondheimsregionen-regionrådet

Orientering: -

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

RF 07/13

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

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

Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådet-møte 01.03.13:
Campussaken
- Rådmannsforum: Aktuell sak
Ocean space senter
- Daglig leder: Er invitert til å presentere.
HiST-Siemens.
- Viktig at HiST kan fortelle de gode historiene. Dette samarbeidet er kåret som best i Europa.
Bru over Trondheimsfjorden.
- Ordføreren i Rissa har anmodet om å få presentere bruprosjektet.
- STFK fraråder at orientering om dette nå, før NTP (Protokolltilførsel).
- Rådmannsforum anbefaler at saken utsettes til etter NTP. Selv om det ikke er meningen at
dette skal inn i NTP nå, kan eksterne parter bruke dette som ”støy” i budskapet fra Trøndelag. Geir Are Nyeng signaliserte forståelse for dette og tar det opp med ordfører i Rissa.
Folkehelseprosjekt i Malvik
- Malvik: Ikke ferdig for presentasjon i denne omgangen.
Ny travbane:
- Rådmannsforum anbefaler at det gis en informasjon fra Travselskapet v/prosjektleder om
travbaneprosjektet
Kryssningsspor sør for Trondheim:
- Melhus: JBV arbeider med kryssingsspor for Dovrebanen – må ses i sammenheng med
framtidig plan for jernbanen og er aktuelt tema.
E6 Jaktøyen-Oppland grense
- Kommunene og fylkeskommunen arbeider nå aktivt i forhold til at strekningen ivaretas i
NTP, og det er nylig fattet nødvendige vedtak i kommunene. Det er aktuelt å orientere om
dette og følge opp vår uttalelse til NTP.
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Orienteringer/spørsmål
Administrativ uttalelse er gitt til Transportplan for Sør-Trøndelag:
- Signalisert at den er for snever: Tar ikke opp miljø/klima og regional utvikling, heller ikke relasjon til Trønderbanen og riksveger.
STFK: Ønske om møter med regionrådene angående Transportplan for ST:
- Rådmannsforum er enig om at det kan tas en kort orientering og drøfting i Trondheimsregionen-regionrådet.
Samfunnsikkerhet og beredskap:
- Samling for kommunene er avholdt, flere kommuner manglet, samhandling vil bli videreført.
Konferansen konkurransen om arealene 14.2
- Er fullbooket.
Videreføring av prosjekter finansiert av skjønnsmidlene:
- ”Trondheimsregionen 2040” (offentlig areal- og investeringbehov) og ”Konsekvenser av
utenlandsk arbeidsinnvandring” er drøftet med egen oppstartsgruppe med deltakere fra
Stjørdal og Melhus. Det siste prosjektet er også relevant i forhold til rådmannsforums
kommentarer til næringsplanen.

Rådmannsforum 04.02.2013
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Videreføring kommunikasjonsplan:
- Røe kommunikasjon (RK) har bidratt innenfor flere tema: 1. Omdømmebygging – ny undersøkelse tilsvarende 2010 vil bli gjort. 2. Rekruttering av eksterne ambassadører for Trondheimsregionen er i gang, flere sentrale personer er forespurt og er positiv. Dette vil kreve
oppfølging av oss i form av informasjon og eventuelle egne ”treff”. 3. Slagord - forslag foreligger fra RK. Spørsmål å vurdere: Skal vi ha et slagord? Er forlaget egnet? Kommunene
trenger mer tid til å vurdere dette.
Lyntog:
- Daglig leder anbefaler at gitte signaler tilsier at vi ikke bruker vesentlig mer energi på dette
nå, at vi bruker kreftene på intercity rundt Trondheim. Vårt utgangspunkt er fortsatt at hvis
det skal bli lyntog, så skal Trondheim-Oslo komme først.
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Eventuelt:
- STFK ønsker drøfting om videregående opplæring i neste møte i rådmannsforum.

Knut Dukane
leder rådmannsforum

Rådmannsforum 04.02.2013

Jon Hoem
daglig leder
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Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen - Handlingsplan 2013-2014
Behandlet næringsrådet 23.01.2013, rådmannsforum 04.02.2013, Trondheimsregionen-regionrådet 01.03.2013
Datert 01.03.2013
Ansvarsforhold/prosess:
Trondheimsregionen-regionrådets reviderte retningslinjer for samordning
mellom det politiske nivået i Trondheimsregionen og Næringsrådet:
1.

2.
3.

4.

Næringsrådet utarbeider forslag til to-årige handlingsplaner for
gjennomføring av tiltak i samsvar med mål og strategier i vedtatt regional
strategisk næringsplan. Forslaget skal bygge pprosess med innhenting av
innspill fra kommunene, næringslivet og FoU-miljøene.
Handlingsplanen legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via
rådmannsforum.
Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionenregionrådet i vedtak av utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering
av prioriterte strategier/prosjekt samt delrammer angis. Bruk av
Trondheimsregionens næringsfond skal avklares og rapporteres til
Trondheimsregionen-regionrådet.
Løpende bearbeiding og samordning av handlingsplanen ivaretas gjennom
at rådmennene i næringsrådet og observatører fra hhv næringslivet og
FoU-miljøene rapporterer begge veger og at det rapporteres regelmessig
om handlingsplanen i Trondheimsregionen-regionrådet.

Rammer fra utviklingsplanen 2013-16:
Utviklingsplanen for Trondheimsregionen 2013-16 fastsetter følgende mål for
programområde P1: Strategisk næringsutvikling:
Gjennom strategisk næringsplan skal Trondheimsregionen sammen med
næringslivet og kunnskapsmiljøene forene hjernekraft og handlekraft. Dette skal
gi vekst og ytterligere attraktivitet for regionen og landsdelen.

I henhold til Utviklingsplanen er det for 2013 avsatt 4,3 mill til arbeidet med
Strategisk næringsplan, med følgende tilleggskommentar: Vedtatt næringsplan
omfatter også strategier for arealutvikling og markedsføring. Det er aktuelt at
budsjett for disse programområdene styrkes fra budsjett næringsutvikling. Det er
avsatt fondsmidler for næringsutvikling som kan benyttes i tillegg til budsjettet.

HANDLINGSPLAN 2013-2014
Handlingsplan for 2013-2014 er basert på innspill fra kommuner, næringsliv og
FoU institusjonene. Ikke avsluttede tiltak for foregående plan er videreført inn i
planen for 2013-2014. Dette er ingen statisk plan. Tiltak evalueres fortløpende og
kan bli tatt ut før utgangen av 2014, samt nye tiltak kan bli tatt inn i løpet av
perioden. I henhold til retningslinjens siste punkt skal slike endringer
rapporteres.

Overordnet mål
Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal tilsvare
vår andel av befolkningen i 2020.

Delmål og tiltak
Det overordnede målet er delt opp i seks delmål. Handlingsplanen består av
konkrete tiltak som skal bidra til måloppnåelse for hvert enkelt delmål. Det er
utviklet indikatorer for hvert tiltak og det angis hvem som er hovedansvarlig for
tiltaket og hvem som er samarbeidspartnere.
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1. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU) og
utdanningsinstitusjonene
Tiltak
Indikator
Ansvarlig
Samarbeidspartner
2013 1.1:
Forskere ut i bedrift

2013 1.2:
Studenter ut i bedrift

2013 1.3:
Legge til rette for å utvikle
klyngeinitiativ med tette koblinger til
FoU miljø
2013 1.4:
Tiltrekke FoU basert virksomhet til
kommunene
2013 1.5:
Øke forståelsen for hvordan næringsliv
og kommuner kan etablere
samarbeidsrelasjoner med våre FoU
miljøer
2013 1.6:
Bidra til realisering av byggeprosjekter
viktige for fremtidig utvikling av våre
FoU miljøer.

FoU institusjonene
Klyngene
Automatiseringsnettverket i Midt-Norge
Næringsalliansen
VRI Trøndelag
Kommunene
FoU miljøene
Næringsalliansen
Ideportalen
VRI Trøndelag
Utviklingsselskaper
Næringsalliansen
FoU institusjonene
Innovasjon Norge
VRI Trøndelag

Bedrifter i alle kommuner har hatt besøk av forskere
med tanke på etablering av FoU prosjekter
4 nye avtaler om langsiktig samarbeid mellom FoU
miljøer og næringsmiljøer/bedrifter i regionen
etablert

Trondheimsregionen

Praksisordning etablert ved HiST og NTNU
Flere oppgaver fra Trondheimsregionen liggende på
Ideportalen.no

Trondheimsregionen

FOU-utgifter og FoU-årsverk i næringsklyngene øker

Trondheimsregionen

Relasjoner fra kommunene til FoU miljøene etablert
Lokale strategier og tiltak for synliggjøring mot
aktuelle virksomheter etablert

Trondheimsregionen

Kommunene
Innovasjonssenter Gløshaugen
FoU institusjonene

Etablere felles arenaer for å diskutere konkrete
prosjektsamarbeid

Trondheimsregionen

FoU institusjonene
Kommunene
Næringsalliansen

Felles regional enighet og påtrykk for realisering av
større byggeprosjekter viktig for FoU miljøenes
utvikling

Trondheimsregionen

FoU institusjonene
Kommunene
Næringsalliansen
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2. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige myndigheter (Triple Helix) på
områder hvor det er betydelige marked
Tiltak
Indikator
Ansvarlig
Samarbeidspartner
2013 2.1:
Etablere lokale triple helix forum som
har fokus på næringsutvikling
2013 2.2:
Etablere en halvårlig felles møteplass
for næringsapparat i kommunene,
næringsforeningene lokalt og FoUmiljøene med fokus økt samhandling
om Strategisk næringsplan
2013 2.3:
Få til bedre samordning i regionen av
bransjevise satsinger Mange aktører
jobber med de samme tingene, uten at
en nødvendigvis vet hva de andre gjør.
2013 2.4:
Trondheimsregionen skal bidra til å få
mer aktive næringsforeninger i
regionen
2013 2.5:
Utvikle et tettere samarbeid i
næringsforeningene om felles
næringspolitiske saker av
regional/nasjonal betydning
2013 2.6:
Posisjonere regionens landbruk inn
mot større midtnorsk satsing på
bioøkonomi i VRI Trøndelag
2013 2.7:
Igangsette prosjekt ”Smartere
bygging” med formål å effektivisere
byggeprosessen

Næringsforeningene
Utviklingsselskaper
Ressursentre VGS
Trondheimsregionen

Operative Triple Helix forum etablert i alle
kommuner

Kommunene

Møteplass etablert og gjennomført halvårlig

Trondheimsregionene

Kommunene

Kun en aktør som tar førerposisjon pr satsing, i
samarbeid med øvrige aktører
Faste informasjons/kommunikasjonsrutiner er
etablert.

Trondheimsregionen

Flere foreninger er etablert med operative ressurser

Næringsalliansen

Bransjeorganisasjonene
Acess Mid-Norway
MOLGA
VRI Trøndelag
Trondheimsregionen
Kommunene

At felles næringspolitiske saker for perioden er
avklart med plan for gjennomføring

Næringsalliansen

Konkrete prosjekter med deltagelse fra regionene
etablert

Trondheimsregionen

Prosjekt etablert og igangsatt

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen
Kommunene

FoU institusjonene
VRI Trøndelag
Kommunene
Landbruksorganisasjonene
Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Byggenæringen
Kommunene
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FoU miljøene
2013 2.8:
Bidra til tettere koordinering av
regionens aktører for å få
næringsmessig effekt av regional og
nasjonal satsing på velferdsteknologi.
2013 2.9:
Utvikle samarbeid med relevante
aktører om næringsutvikling knyttet til
kampflybase Ørland
2013 2.10:
Trondheimsregionen skal bistå FoU
miljøene med å koble regionale
næringsaktører inn mot de
utdanninger hvor det ønskes regionale
koblinger

Igangsatt konkrete prosjekter i regionen med mål
om å utvikle nye løsninger med lokale leveranser.
Kommunene deltar som levende laboratorier for å
få opp et kunnskapsgrunnlag og for utprøving av nye
teknologi/løsninger

Trondheimsregionen

At konkrete prosjekt sammen med Fosen er etablert

Trondheimsregionen

At regionale koblinger er etablert

Trondheimssregionen

3. Delmål: Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne i Norge
Tiltak
Indikator
Ansvarlig
2013 3.1:
Politikere ut i bedrift

Kommunestyrepolitikere på bedriftsbesøk minst 1
gang pr år

Kommunene

4. Delmål: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle og starte en bedrift
Tiltak
Indikator
Ansvarlig
2013 4.1:
Få ned saksbehandlingstid
bygge/reguleringssaker
2013 4.2:
Kompetanseheving 1. linje
tiltaksapparatet
2013 4.4:
Entreprenørskapstilbud til elever og

Alle kommuner skal være blant de 25% beste av
sammenlignbare kommuner

Trondheimsregionen

Medarbeidere som har deltatt i
kompetansehevingstiltak.

Trondheimsregionen

Andelen elever/studenter som har tilbud øker

Kommunene

Helseklyngen
MedITNOR
Kommunene
Næringsalliansen
Kommuner på Fosen
Næringsliv på Fosen
Næringsalliansen
FoU miljøene
HNOs leverandørutviklingsprosjekt
FoU miljøene

Samarbeidspartner
Trondheimsregionen
Næringsforeningene

Samarbeidspartner
Kommunene
Fylkesmannen
NTNU
BI
Forskningsrådet
Trondheimsregionen
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studenter
2013 4.5:
Flere lærere tar videreutdanning i
entreprenørskap
2013 4.5:
Rullering av Interkommunal arealplan
2013 4.6:
Få på plass selskapsetableringer som
skal videreutvikle avklarte IKAP
områder
2013 4.7:
Studentkonkurranse videreutvikling
eksisterende virksomhet
2013 4.8:
Støtte opp om det studentdrevne
initiativet Vektorprogrammet, hvor
frivillige realfagsstudenter fra NTNU
stiller som mattehjelp
2013 4.9:
Etablere et tett samarbeid med NHOs
leverandørutviklingsprosjekt

FoU institusjonene

Ungt Entreprenørskap

Kurstilbud utvikles og gjennomføres årlig

Kommunene

HiST
Trondheimsregionen

Plan rullert
Tilstrekkelig næringsareal avklart

Trondheimsregionen

Kommunene
Næringsalliansen

Utviklingsselskaper for avklarte IKAP arealer etablert

Kommunene

Trondheimsregionen
Private eiendomsaktører

Konkurranse etablert

Trondheimsregionen

Ideportalen
FoU institusjonene

Vektorprogrammet er veletablert med forutsigbar
finansiering

Kommunene

Vektorprogrammet
Kommunene

Samarbeid om konkrete prosjekter etablert

Trondheimsregionen

NHO
Kommunene

5. Delmål: Trondheimsregionen skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 internasjonale kunnskapsnav
Tiltak
Indikator
Ansvarlig
2013 5.1:
Regionens potensielle rolle i de
nasjonale kunnskapsnavene olje/gass,
maritim og marin skal avklares og det
skal legges en langsiktig plan for
hvordan styrke Trondheimsregionens
posisjon
2013 5.2:
Det skal identifiseres spissinger innen
området ”Kommersialisering av
teknologi” hvor regionen bør kunne ta

Samarbeidspartner

Rolle avklart og strategi for styrking av regionens
posisjon er lagt

Trondheimsregionen

FoU institusjonene
MOLGA
Bransjeorganisasjoner
Kommunene

Spissinger avklart og strategi for styrking av
regionens posisjon er lagt

Trondheimsregionen

FoU institusjonene
Kapitalmiljøene
Kommunene
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posisjon nasjonalt/internasjonalt, samt
legge plan for hvordan regionen skal
oppnå dette

6. Delmål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen I Norge
Tiltak
Indikator
2013 6.1:
Øke oppslutning om Trøndelagsdagen
som koblingsarena for studenter og
regionens næringsliv
2013 6.2:
Trondheimsregionen skal ha en
velfungerende lavterskel
informasjonstilbud til
arbeidsinnvandrere

2013. 6.3:
Et tilpasset norskundervisingsopplegg
for partnere til høykompetente
arbeidsinnvandrere etableres i løpet av
høsten 2013
2013 6.4:
Sikre topp kompetente innvandrere
relevante stillinger via programmet
Global Trainee
2013 6.5:
Det igangsettes arbeid med en
mediekampanje våren 2014, for å øke
bo-, etablerings- og investeringslyst i
Trondheimsregionen.

Ansvarlig

Samarbeidspartner
Trondheimsregionen
Næringsalliansen
FoU institusjonene
Studieby1
Kvalifiseringssenter for innvandere i TK
Øvrige kommuner
NAV
Voksenopplæringen
Arbeidstilsynet
Skatteetaten
Politiet
IMDi

Dagen etablert som den viktigste regionale
næringslivsdag med bred deltagelse fra FoU og
næringsliv

Næringsforeningen i
Trondheim

Flere utenlandske arbeidstakere velger å bli i
regionen

Trondheimsregionen

Tilbud etablert

Trondheimsregionen

NTNU
NAV
Næringsforeningen

Praksisordning etablert

Trondheimsregionen

NHO

Kampanje igangsatt

Trondheimsregionen

Database er etablert og oppdateres annen hvert år

Trondheimsregionen

Kommunene
STFK
Næringsalliansen
NHO
Private aktører
Omliggende regionråd/programmer

2013 6.6:
Database/måleindikatorer på status
for arbeidet med Strategisk

Næringsalliansen
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næringsplan
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Trondheimsregionen
Kampanje 2013-2014
RKs anbefaling

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

TR kommunikasjonsplattform
Veivalg 8
TR må i samarbeid med andre aktører profilere
regionen som Norges beste storbyregion
1.

Utvikle felles kampanje: TV-reklame, film,
aviser/bilag, nett, sosiale medier, bruke
etablerte arenaer som kongresser, seminar
etc

2.

Utvikle intensjonsavtale om prosjektbasert
samarbeid om blant annet beredskap for
mediekontakt når nyhetsbildet gir
mulighetsrom for utspill

3.

Utvikle felles budskapsbank: hovedbudskap,
argumenter, eksempler

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

RK forslag til prosjektplan
Konseptutvikling

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

Planlegging

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

Gjennomføring

Oktober – november 2013: Kampanje
Vinner av konkurransen i samråd med partnerskapet utvikler
kampanjeplan
November 2013 – Juni 2014
Vinner av konkurransen i samråd med partnerskapet
gjennomfører kampanjen

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

21. November 2013: Kampanjestart
-men for tidlig å si hvem som har hvilke roller…

- for å få te nå’ stort
Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

