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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 06.11.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/5699-9 Dato: 30.10.2013  
 

Sted: Fylkeshuset, 5. etg: Møterom Kvarts 

Tidsrom: Onsdag 06. november kl 1300-1600 

Innkalt: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kath-
rine Lereggen, Grethe Metliaas, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Reidun Hindrum, Odd Inge Mjøen 

Kopi Steinar Gaustad, Geir Arne Nyeng, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund 
Knutsen 

 

RF 44/13 Referat fra møte 26.08.2013 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 26.08.2013 

Forslag til vedtak: 

Referat/protokoll rådmannsforum 26.08.2013 godkjennes. 

 

RF 45/13 IKAP: orientering om pågående arbeid 

Sak Trondheimsregionen/IKAP har gjennomført møte/workshop i prosjektgruppa 25.10.2013. Tema 

var alternativvurdering utbyggingsmønster og oppstart av konsekvensvurdering. Prosjektleder 

Esther Balvers gir en orientering. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

RF 46/13 Oppdatering av samferdselspolitisk fundament i forhold til framlagt NTP 2014-23 og 

signaler fra ny regjering 

Sak:  Det er viktig at Trondheimsregionen nå raskt blir proaktiv i forhold til samferdselstiltak i NTP, 

etter at handlingsplaner både for JBV og SSV nå foreligger. Jeg viser til tidligere drøftinger i 

rådmannsforum, 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 

 Daglig leder vil spesielt peke på fokus på elektrifisering av Trønderbanen, som er angitt som 

mulig prioritert prosjekt, vi må bidra aktivt til at dette blir fulgt opp og konkretisert. Jeg viser til 

vedlagt forslag til uttalelse fra Jernbaneforum Midt-Norge. Vi kan gi innspill til dette forslaget.. 

 Videre er det viktig at Trondheimsregionen blir involvert STFKs arbeid med logistikknute-

punkt.  

 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 være i forkant i forhold til at det 

nå skal utvikles helhetlige bymiljøpakker. Klimavennlig utvikling i byregionen blir et viktig kri-

terium for tildeling av midler. 
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 Jeg ønsker en drøfting i rådmannsforum både om innhold og prosess for å bearbeidet fundamen-

tet. Også oppfølging/påvirkning for realisering er viktig tema. Vedtatt samferdselspolitisk fun-

dament følger vedlagt. 

Vedlegg 2: Forslag til uttalelse fra Jernbaneforum til JBVs handlingsplan 

Vedlegg 3: Samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 47/13 Mulig videreføring av samarbeidsprosjekt med Ungt entreprenørskap. 

Sak: Prosjektet med UET har nå gått i to år, i henhold til avtalen. UET har utarbeidet en evaluerings-

rapport som er vedlagt. Det er også gjort en spørreundersøkelse til rektorer og lærere om opp-

legget.  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. 

- Rektorer ved grunnskoler som bruker Ungt Entreprenørskap sine programmer er godt for-

nøyd.   

- Flesteparten av de som ikke bruker Ungt Entreprenørskap sine programmer sier de vil bruke 

programmene dersom de skal i gang med pedagogisk entreprenørskap. 

 Børge Beisvåg gir en kort orientering om evalueringen i møtet. 

 Næringsrådet drøftet prosjektet i møte 16.10.2013 og tilrår at avtalen bør videreføres. Rådet 

pekte på at det bør være aktuelt å få til medieoppslag om dette.  Samtidig ble det signalisert at 

en ny avtale med UET kan tydeliggjøre samordning med entreprenørskap i VGS og høgsko-

le/universitetsnivå mer konkret.  

 Daglig leder tilrår at prosjektet videreføres innefor de samme økonomiske kostnadsrammene  

som de to foregående årene: En ramme på 1.100.000 kr per år, hvor Trondheimsregionen dekker 

2/3 og kommunene 1/3 etter fastsatt nøkkel. I forrige periode ble det i rådmannsforum påpekt 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.  

Vedlegg 4: Evalueringsrapport fra Ungt Entreprenørskap Trøndelag, datert oktober 2013. 

Forslag til 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. 

 

RF 48/13 Pågående saker i næringsplanen 

Sak: Det er høy aktivitet i næringsarbeidet. En viktig føring som nå er på plass er definisjonen av 

”Kommersialisering av teknologi” som førende næringsnav for aktiviteten. Børge Beisvåg gir 

en orientering. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

RF 49/13 Verdiskapningsindikatorer i storbyregionene  

Sak: Det er igangsatt et arbeid med å nyutvikle indikatorer for verdiskaping i storbyregioner. Trond-

heim kommune er koblet inn i arbeidet og det er fastsatt flere samlinger mellom storbyene an-

gående dette i løpet av vinteren. Det foreslås nå nye og mer vidtfavnende indikatorer som skal 

fange opp aktivitet både innenfor offentlig og privat virksomhet, og som også skal ivareta sam-

funnskvaliteter. Birger Elvestad  i Trondheim kommune orienterer 
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Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

RF 50/13 Trondheimsregionen som påvirkningsorgan, hvilke saker og hvordan? (Utsatt fra 

tidligere møter) 

Sak Trondheimsregionen gir i en del saker uttalelser/støtteerklæringer for å påvirke til at nasjonale 

beslutninger bidrar til god utvikling i regionen. Et godt eksempel på en riktig sak å ta tak i var 

teknologibygg på HiST i siste møte i Trondheimsregionen-regionrådet (Selv om gjennomslag 

kom før vi rakk å effektuere vår uttalelse). Et annet eksempel er prosess for lokalisering av IOR-

senter (forskningssenter for økt utvinning av olje og gass). Dette har vi valgt å ikke følge opp 

nå, ut fra at andre aktører håndterer dette og at prosessen ikke er på rikspolitisk arena.  

 Det kan være noe tilfeldig hvilke saker som blir prioritert. Daglig leder ønsker en drøfting om 

mulige rutiner for mer systematiske innspill om slike engasjement. Rådmennene bør være en 

viktig kilde for å melde inn.  

 Ett konkret eksempel på en viktig sak som vi bør følge opp nå er lokalisering av driftsorganisa-

sjon for oljefeltene Zidane og Maria, hvor Stjørdal er høyaktuell. Stjørdal kommune gir en ut-

dyping av denne saken. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak.  

 

RF51/13 Skisse til videreutvikling av møtene i rådmannsforum (Utsatt fra tidligere møter) 

Sak: I møtet i mars ble det vedtatt at daglig leder legger fram en skisse til videreutvikling av møtene i 

rådmannsforum. Utgangspunktet er at rådmannsforum skal være et møte/arbeidsforum for å set-

te agendaen og forberede politisk arbeid. Rådmannsforum skal også være en kanal for å realise-

re/videreføre viktige saker som IKAP og SNP. 

 Det var også bred enighet om at rådmannsforum er viktig som kollegium og møtested. Det er 

ønskelig å gi bedre ramme i møtene for kollegial diskusjon og erfaringsutveksling om felles ut-

fordringer. At forumet må kommunisere og bygge opp hverandre. 

 Under er det foreslått en skisse til opplegg for møtene, som jeg ber om at blir bearbeidet videre i 

møtet: 

- Rådmannsforum skal være et arbeidsforum for å sette agendaen og forberede politisk arbeid 

med aktuelle saker 

- Rådmannsforum skal ivareta iverksetting/videreføring av viktige saker og interkommunale 

politiske vedtak i kommunene 

- Rådmannsforum skal også være et forum for kollegial diskusjon og erfaringsutveksling: 

o Daglig leder i Trondheimsregionen sender ut forespørsel om drøftings-/erfaringssaker til 

dagsorden ca en uke før møteinnkalling utsendes. 

o Det settes opp en ”Åpen post” på agendaen i hvert møte hvor aktuelle saker kan tas opp 

ad hoc.  

o Erfaringsutvelsling inntas i referatet bare dersom det er enighet om at dette er ønskelig. 

o Ett møte i året gjennomføres som kveldsmøte med påfølgende sosialt samvær/middag.  

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum ønsker at rådmannsforum-møtene videreføres ut fra følgende skisse: 

……………. 

 

 

RF 52/13 Orienteringer 

- Tilsetting daglig leder  
 Prosess pågår. Rådmannen i Trondheim vil redegjøre. 
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- GIS-stilling 
Tilsetting i stillingen pågår. Det tilrettelegges en samordning av GIS-analysekompetansen i 

STFK,FM og Trondheim kommune. Lokalisering i STFK er foreslått.  

- Kampanjen 

Det arbeides med involvering av eiere. Daglig leder orienterer i møtet om status. 

- Ny boligstatistikk og prognoser  

Foreligger i disse dager, er viktig materiale. Vi vurderer presentasjon i Trondheimsregionen-

regionrådet 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. 

 

RF 42/13 Åpen post 

 Jfr sak 40/13. 

 

RF 43/13 Saker til neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet 

Sak: Møtet avholdes i Midtre Gauldal kommune.   

 I tillegg til saker foran er følgende tema meldt inn: 

- Luftfartsforum 

- Orientering om Hauka rekreasjons og fritidssenter 

 
 

 

Jon Hoem 

daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 26.08.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/5699-5 Dato: 28.08.2013  
 

Sted: Leangen gård 

Tidsrom: Mandag 26. august 2013 kl 1730-2000 

Til stede: Knut Dukane, Stein A. Ytterdahl, Kjell Fosse, Olaf Løberg, Kathrine Lereggen, Geir Arne Nyeng 
(for Vigdis Bolås), Odd Inge Mjøen, Grethe Metliaas, Reidun Hindrum, Morten Wolden, Esther 
Balvers, Hans Kringstad, Børge Beisvåg, Jon Hoem, Sigmund Knutsen, under sak 34/13: Anna 
Lindhold og Elisabeth V. Stubbrud. Sak 35/13: Hans Petter Wollebæk. 

Forfall: Kristian Rolstad, Roy Jevard 

Referenter: Jon Hoem/ Sigmund Knutsen 
 

 Stein-A. Ytterdahl ønsket velkommen til Leangen gård. Kort omvisning og orientering om ste-
dets historie.  

 Knut Dukane ledet møtet. 

 Ingen merknader til innkalling og saksliste. 

__________________________________________________________________________________ 

RF 33/13 Referat fra møte 22.05.2013 

Fra møtet: Ingen merknader. 

Vedtak: Referat/protokoll rådmannsforum 22.05.2013 godkjent. 

 

RF 34/13 IKAP: orientering om pågående arbeid 

Orientering: Prosjektleder Esther Balvers og studentene Anna Lindhold og Elisabeth V. Stubbrud orienterte 
om studentarbeider som er utført i sommer og som er framstilt i fire notater/rapporter: Tette-
re tettsteder, attraktivt sentrum, boligpreferanser på 2000-tallet, tettstedsutviklingen i Trond-
heimsregionen 1950-2012. Esther Balvers sørger for at rapportene blir tilgjengelig for kommu-
nene.  

Fra møtet: Flere uttrykte at undersøkelsene var interessante. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

_________________________________________________________________________________ 

RF 35/13      Rekruttering daglig leder Trondheimsregionen  

Daglig leder Jon Hoem fratrådte. 

Orientering: Notat utsendt 22. august 2013 forelå. Utgangspunktet er at daglig leders åremålsstilling utlø-
per etter årsskiftet 2013-2014. Morten Wolden og Hans Petter Wollebæk fra Trondheim kom-
mune orienterte. Trondheimsregionen med politiske og administrative strukturer er nå etab-
lert, og stillingens innhold og leders kvalifikasjoner bør vurderes ut fra dette. Gjennom ar-
beidsbeskrivelsen og utlysning skal viktigste oppgaver, lederegenskaper og strategiske ferdig-
heter klargjøres. Ordførermøtet 21.6.2013 (Som styre i hht vedletkens §3) har vedtatt at råd-
mannen i Trondheim gjennomfører tilsettingsprosessen i samråd med rådmannsforum, og at 
forslag oversendes AU, som innstiller til regionrådet. 

  

jmj
Tekstboks
Rådmannsforum 06.11.2013Vedlegg 1
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Fra møtet:  Om kvalifikasjoner: 
- Dette er en krevende lederstilling med relasjon til mange aktører i og utenfor kommunene, og 

til mange politiske organ. Evne til samarbeid med andre aktører meget viktig. 
- Stillingen krever en annen form for ledelse enn i et hierarki, apparatet er ikke til stede på 

samme måte som i en kommune.  
- Daglig leder skal være en inspirator og motivator. Ildsjelrollen viktig – motivere til nytt og for-

sterket samarbeid.  
- Skal vi ha en leder som er lik oss eller først og fremst en som vil se og tilføre nye impulser, f 

eks med bakgrunn fra universitet/forskning eller person med markedskompetanse? 
- Personlige egenskaper viktigere enn formell utdanning. Engasjement helt nødvendig, en me-

get viktig personlig egenskap.  
- Daglig leder må være en sterk pådriver. Kommunestrukturen er til debatt og regionen vil end-

re seg.  
- Formidling og kommunikasjon blir viktig framover. Daglig leder skal både kommunisere innad 

og være merkevarebygger utad. 
- Hvilket rom er vi som rådmenn og politisk ledelse villig til å gi daglig leder? Som rådmenn tåler 

vi mye engasjement fra daglig leder, men dette må balanseres mot politikernes roller.  

Annonsen:  
- Forslaget er bredt og ambisiøst mht oppgaver. 
- Utlysning både internt og eksternt. 
- Annonsen bør være åpen for kandidater med ulike kvalifikasjoner.  
- Annonse i Adressa og andre regionale aviser i en samlet pakke bør vurderes, samt sosiale me-

dier og kommunenes hjemmesider.  
- Prosessen bør også fange opp personer som ikke er på aktiv jobbjakt og som ikke leser stil-

lingsannonser for tiden.  
- Mulig å kontakte personalkonsulentfirma før eller etter utlysning, men å bruke rådmennenes 

kontaktflate kan være like aktuelt. 

Prosessen:  
- Dersom ansettelse skal skje i regionrådet er første mulighet 6.12.2013. Flere uttrykte at dette 

er for sent. Hans Petter Wollebæk avklarer om regionrådet kan delegere ansettelse til AU for 
å spare tid. KS-samling 24. oktober er en mulighet til å samle AU. 

- Trondheim kommune som vertskommune følger vanlig prosesdyre for tilsettinger. Ansatte-
representant skal med i intervjuingen. Intervjugruppe 1. runde: Hans Petter Wollebæk, en til-
litsrepresentant, en fagperson. 2. intervjurunde: de samme og i tillegg kommunaldirektør 
Morten Wolden.  Innstilling gjøres til AU. 

Vedtak:  Trondheim kommune som vertskommune fører prosessen videre i henhold til signalene i mø-
tet og styrets vedtak. Prosessen avklares med politisk leder/AU.     

   

RF 36/13 Oppfølging, kommunestyresak/bystyrebesøk NTNU/SINTEF 

Orientering: Daglig leder viste bilder og oppsummerte fra samlingen 31.5.2013. Quest-backundersøkelsen 
er oppsummert i saksframlegget. Kommunene utnytter ikke kunnskapsmiljøene godt nok i sine 
tjenester. Så godt som alle ønsker å bidra til en bedring av dette. Spørsmålet er hvordan dette 
kan skje. Det samme gjelder næringslivets kontakt med kunnskapsmiljøene. Hvordan skal den 
enkelte kommune ta tak i dette? Hvordan knytte kontakt med studentene? Skal kommunene 
ha studenter som ambassadører/kontaktpersoner ved NTNU og HiST?  

Fra møtet: Knut Dukane opplyste at Næringsselskapet sør er etablert med kommunene Midtre Gauldal, 
Melhus og Klæbu. Lager nå strategisk næringsplan, skal snart arrangere temadag. Olaf Løberg 
informerte om at selskapet har hatt en nyttig studietur til Øygarden og Fjell, og sett på 
næringsutvikling i samarbeid med SINTEF, som kompetansemegler. Morten Wolden: Ut fra 
plan for helhetlig studentpolitikk frigjør Trondheim kommune nå ressurser for en stilling med 
oppgaver i feltet studenter-næringsliv. Stillingen bør ses i sammenheng med kommunenes ar-
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beid for å øke kontakten med studentene. Flere mente det er interessant å etablere student-
kontakter for utveksling av informasjon begge veier, evt etablere en gruppe med studentkon-
takter for å agere på tvers av strukturene.  Børge Beisvåg: Kommunenes deltakere på samling-
en bør snakke med egen FoU-kontakt, som kan følge opp overfor NTNU/HiST via sekretariatet i 
Trondheimsregionen.      

Vedtak: - Oppfølging av samling NTNU/SINTEF må skje både i hver enkelt kommune og i Trond-
heimsregionen-regionrådet.  

- Hver enkelt kommune utarbeider konkret opplegg for oppfølging i henhold til entydig sig-
nal i spørreundersøkelsen om å utnytte FoU-miljøene bedre. 

- Nye samlinger er aktuelt. 
 

RF37/13 Kampanje for Trondheimsregionen - drøfting   

Orientering: Daglig leder orienterte. Forutsetningen er at kampanjen gjennomføres med dagens tilgjengeli-
ge ressurser. Fra å ha vekten på intern formidling og markedsføring går vi nå mer ut til omver-
denen: Bidra til rekruttering og vise betydningen av kunnskapsmiljøene. Motto: ”Vi forandrer 
verden”. Skal ikke være en skrytekampanje. Vi skal lage gode fortellinger om det som skjer lø-
pende av utvikling i regionen. NTNU, HiST og SINTEF er aktuelle som partnere, og opplegget 
stemmer godt med STFKs kommunikasjonsvinkling. Det foreslås tre års varighet. Ramme 4 mill 
kr første år, ev noe mindre i de påfølgende årene. Det skal innhentes anbud på konsulentbi-
stand videre.    

Fra møtet: Hans Kringstad: Det er svært viktig at NTNU deltar aktivt videre, de gode fortellingene finnes 
her. Tre formål for kampanjen: rekruttering, bygge merkevaren Trondheimsregionen utad og 
innad. NTNU har motto som ”Det skapende universitet” og ”Kunnskap for en bedre verden”, 
og dette passer godt med opplegget. Visjonen vil bli konkretisert i flere lag under overskriften. 
Andre synspunkter:  
-  Vi må jobbe for å skape forståelse for slagordet i kommunene.  
- Er opplegget for smalt for bedrifter og investorer? Heller spisse mer mot studentene?  
- NTNU og SINTEF er det unike for regionen, HiST og andre høyskoler er viktige, men ikke 

unike.  
- Det er viktig med tydelig avsender for kampanjen (begrenset antall på øverste nivå)  
- Regionen som godt bosted er viktig å framheve, vise helhet i aktivitet og kvalitet i regionen.  
- Kampanjen skal ikke handle om rekruttering til NTNU og HiST. Men økt kompetansebasert 

næringsutvikling har stor betydning for FoU-miljøene. Det er viktig for kunnskapsinstitusjo-
nene å ha et aktivt næringsliv rundt seg. 

- Regionen er også et viktig kommunikasjonssenter innen- og utenlands.  

 Odd Inge Mjøen foreslo at det orienteres om kampanjen i strategisk samarbeidsforum. 

Vedtak: Rådmannsforum tilrår at opplegg for større kampanje legges fram for Trondheimsregionen-
regionrådet, med sikte på videreføring i henhold til kampanjeplan, vedlegg 2. Saken drøftes 
også med Strategisk samarbeidsforum.  

 

RF 38/13 Utviklingsplan 2014-2017 

Orientering: Daglig leder orienterte om skisse til utviklingsplan. Bygger på samme lest som tidligere utvik-
lingsprogram, med de samme fire programområdene.  Miljøverndepartementet støtter nå det 
interkommunale planarbeidet med 2 mill kr årlig i fem år framover (2013-2017). 60% går til 
Trondheimsregionen, 40 % til STFK  (logistikk-knutepunkt). Dette gir ekstra handlefrihet. 
Skjønnsmidler er de mest usikre midlene. Vi har i dag nært 9 mill i næringsfondet og ca 3 mill i 
driftsfond. Budsjett 2014 baseres for første gang å ta i bruk fondsmidler, for å realisere vår del 
av kampanjen. Det er dette som er den tiltenkte muligheten med fondsmidlene, å utjevne i 
forhold til ulike aktivitetsnivå. Næringsfondsmidlene består av regionale næringsfondstilde-
linger og tilsvarende kommunale egenandeler. 
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Fra møtet: Esther Balvers opplyste at spørsmålet om IKAP som forpliktende versus retningsgivende for 
kommunene vil bli tydeliggjort og konkretisert i rulleringen av IKAP.  

Vedtak: Presentert skisse bearbeides videre gjennom arbeidsgruppa med sikte på vedtak i Trond-
heimsregionen-regionrådet 20.09.2013.  
 

RF 39/13  Møteplan 2014  

Orientering: Daglig leder viste til utsendt forslag til møteplan. 

Fra møtet:  Tirsdag 14.1.2014 og tirsdag 19.8.2014 kolliderer med formannskap i Trondheim kommune og 
fylkesutvalg i STFK dersom de tas tidlig på dagen. Oppstart forutsettes kl 1400. 

Vedtak: Framlagt forslag til møteplan legges fram for vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet 
20.09.2013. 
 

RF 40/13 Trondheimsregionen som påvirkningsorgan, hvilke saker og hvordan? 

Vedtak: Saken utsatt. 

 

RF41/13 Skisse til videreutvikling av møtene i rådmannsforum 

Vedtak: Saken utsatt 

 

RF 42/13 Orienteringer 

Fra møtet: Rektormøtene:  
- Litt treg påmelding fra rektorene. Daglig leder avklarer med rådmennene hvem som blir 

med fra kommuneledelsen. Avtalen med UET går ut i år, vi må ta stilling til evt videreføring. 
Intenasjonale skole:  
- Formannskapet i Trondheim har bedt om sak vedrørende en evt ny internasjonal grunnsko-

le og evt barnehage i Trondheim. Det er ønskelig å avklare om det er behov for slike tilbud i 
Trondheim også i pendlingskommunene? 

Omdømmeundersøkelsen og undersøkelse om arbeidsformer: 
- Er nå utsendt. Alle oppfordres til å besvare. 
Innkjøpssamarbeid e-handel i SørTrøndelag: 
- Alle kommuner har fått henvendelse fra STFK, anmodes om å vurdere deltakelse. 
GIS-stilling:  
- To-årig engasjement lyses ut denne uka, i samarbeid med STFK, hovedtema GIS-analyser i 

sammenheng med transport. Stillingen kan evt plasseres fysisk i STFK. 
Intensjonsavtale Sveberg: 
- Møte i neste uke, Eierskapenheten i Trondheim kommune deltar.  
SIKT2013: 
- Trondheimsregionen er med som sponsor for SIKT2013, en nasjonal konferanse angående-

kompetanseutvikling for unge ledere. Kongehuset ved HM kronprinsen er arrangør.  Den 
første konferansen arrangeres i Trondheim.    
 

RF 43/13 Åpen post 

 Jfr sak 40/13.  

Vedtak: Saken utgår. 

 
  



 

Rådmannsforum  26.08.2013 
 

 Side 5 av 5 

 

RF 44/13 Saker til neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet 19.9.2013 

 Fra møtet: Møtet avholdes i Råkvåg i Rissa kommune. Felles transporttilbud vil bli ordnet. Møte kl 10-14. 
Parkering på Flak, ferja over, evt hurtigbåten. Buss videre. Aktuelle saker: 
- Orientering om bru over Trondheimsfjorden 
- Samordning takstpolitikk for buss og tog mellom NT og ST 
- Omdømmeundersøkelsene 
- Kampanjen 
- Oppfølging NTNU/Sintef-besøket 
- Utviklingsplan/møteteplan 2014 

__________________________________________________________________________________________ 

RF 45/13 Eventuelt 

Fra møtet: Ingen saker ble tatt opp. 

  

 

 

Knut Dukane  Jon Hoem 
leder rådmannsforum daglig leder  

 



 
 
 
 
 
 
 
Jernbaneverket, Pb 4350, 2308 Hamar 
Samferdselskomiteen, Stortinget, 0026 Oslo 
Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo 
Trøndelagsbenken ved representant Ingvild Kjerkol, Stortinget, 0026 Oslo 
 
Jernbaneforum Midt-Norge sin uttalelse til 
jernbaneverkets handlingsplan for 2014-2023 
 
Satsing i Trøndelag 
Jernbaneforum Midt-Norge var meget fornøyd med NTP og satsing på modernisering av 
Trønderbanen og Meråkerbanen. De arbeidene som er satt i gang med dobbeltspor mellom Værnes 
og Hell inkludert bru over Stjørdalselva er en god start på det videre arbeidet. 
 
Forpliktende bevilgninger og tidsplaner 
I handlingsprogrammet omtale av korridor 7 er det ført opp beløp til fornying i første og andre 
periode, men det følger ikke en tidsplan år for år for hvordan beløpene skal fordeles. Vi ber om en 
konkretisering av hvilken årlig fordeling midlene skal ha. Vi anmoder at det budsjetteres med 
planleggingsmidler av elektrifisering allerede i 2014, slik at anleggsarbeidene kan starte opp i 2017.  
 
Prosjektorganisering 
Det må sikres at transportløsningene som beskrives i vedtatt i KVU mellom Trondheim og Steinkjer 
får en forpliktende finansiering og organiseres som et prioritert prosjekt. Det bør defineres en 
«Trønderpakke» med fastsatte delmål og trinnvis utbyggingsrekkefølge. Elektrifisering av 
Trønderbanen og Meråkerbanen innen 2019 må være et av de første forpliktende delmålene.  En 
samordnet effektiv og kostnadsoptimal planlegging og gjennomføring oppnås ved samtidig 
finansiering av delstrekningene på veg og bane.  
 
Samordning ferdigstillelse elektrifisering og innkjøp av togmateeriell 
Dagens 30 år gamle togmateriell er av slik forfatning at NSB vil ha vansker med å holde disse togene i 
gang. Jo lengre tid som går før nye elektriske togsett kan tas i bruk, jo større utfordringer vil NSB ha 
med å kunne opprettholde et stabilt togtilbud til passasjerene. Det må gis klarsignal for bestilling av 
nye elektriske togsett nå. Togenes forfatning er også en hovedgrunn for at elektrifisering av 
Trønderbanene og Meråkerbanen må ferdigstilles så fort som mulig. 
 
Vedlikeholdsetterslep 
Det konstateres at midler som er avsatt til drift og vedlikehold i første NTP-periode ikke er nok til å ta 
igjen etterslep. Detter er bekymringsfullt siden etterslepet i mange tilfeller er en direkte årsak til at 
jernbanen stenges. Ofte stengt jernbane forringer tilliten godsleverandører har til jernbane.  Og 
denne tendensen motvirker de nasjonale målsetningene om å få mer gods fra bil til bane og sjø.   
 
Forlengelse av Trønderbanen sør om Lerkendal  
En forlengelse av Trønderbanen på sørsida av Trondheim vil gjøre Trønderbanen mye bedre 
rustet til å betjene en stor andel av det transportbehovet befolkningsveksten i 
Trondheimsregionen genererer. Handlingsprogrammet må konkretisere hvilke tiltak på spor 
og stasjoner som må til for å oppnå en slik forlengelse.  
 
Saksbehandler: Sidsel Bryne, sekretariat for Jernbaneforum Midt-Norge 

Postadresse:  Besøksadresse: Telefon: +47 74111188  E-postadresse:sidsel,bryne@ntfk.no 

Postboks 2560 
7735 Steinkjer  

Fylkets hus 
Seilmakergata 2 
 

       Postmottak@ntfk.no 
Internett: 
www.ntfk.no 
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Jernbaneforum Midt-Norge består av valgte fylkespolitikere i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag og 
konsultative medlemmer fra Trondheim kommune og Steinkjer kommune, Trondheim regionråd, 
Jernbaneverket (JVB), Norges Statsbaner (NSB), CargoNet, Norges Hovedorganisasjon NHO, 
Landsorganisasjonen (LO), samt administrasjonen i de to fylkeskommunene.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tor Erik Jensen        Geir Jarle Sirås 
 
Leder          Nestleder 
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Statlig bidrag til  
E6 Sør Tonstad-Jaktøyen 

 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.  

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.  
 

Til forsiden 



Nytt knutepunkt for godstransport 

 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. 

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. 

Til forsiden 



Videre kollektivsatsing i Miljøpakken 

 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. 

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. 

Til forsiden 



Trønderbanen skal ha dobbeltspor  
til Stjørdal og elektrisk drift 

 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. 

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. 

Til forsiden 



Trondheim-Oslo første strekning  
med høyhastighetstog 

 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. 

Strekningen Trondheim-Oslo skal være første høyhastighetsbane i Norge, 
uansett hvilket konsept som velges. 

Til forsiden 



Meråkerbanen må få svensk standard 

 I dag må materiell skiftes på 
grensen.  

 Mer effektiv godstransport: Et 
jernbanenett som gir nye 
muligheter. 

 Persontrafikk: Trondheim-
Sundsvall/Stockholm. 

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

Til forsiden 



Bedre hovedveger sørover  
til Sør-Norge/Europa: E6/rv 3.  

 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. 

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”. 

Til forsiden 



Utbedring av E39 i Orkdal 

 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. 

E-39 Harangen-Gjølme må realiseres for å oppnå sammenhengende 
vegstandard fra Trondheimsregionen mot vest. 

Til forsiden 



Flere utenlandsruter fra Værnes 

 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. 

Satsingen i Trondheimsregionen krever gode internasjonale flyforbindelser. 

Til forsiden 



Bedre hurtigbåt  
mellom Fosen og Trondheim 

 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.  
 
 

Hurtigbåtsambandet fra Fosen er en del av det regionale kollektivtrafikktilbudet 
i Trondheimsregionen og skal prioriteres. 

Til forsiden 



Kommunene skal bidra til  
økt kollektivbruk 

 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. 

Kommunene i Trondheimsregionen skal tilrettelegge for økt kollektivtrafikk 
gjennom arealpolitikken. Innfartsparkering og kollektivtrafikknutepunkt må 

utvikles. 

Til forsiden 



Bedre veg til Klæbu 

 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.  

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

Til forsiden 
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Forord 

 

 Samarbeidet mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen har 

gitt gode resultater. Vi er stolte av at alle kommunene har hatt aktivitet lokalt, og vi ser at 

dette bare er begynnelsen på et viktig arbeid for entreprenørskap i utdanningen i hele 

regionen. Forankring er viktig, og vi har sterk tro på at det grunnarbeidet som nå er gjort vil 

gi enda større effekt på lengre sikt, dersom trykket videreføres. Næringslivet i regionen har, 

og må fortsatt spille, en viktig rolle i arbeidet og dette samspillet vil gi elevene nyttig og 

verdifull lærdom for framtida. Gode eksempler og inspirerte lærere og elever er den beste 

markedsføringen for ytterligere aktivitetsøkning i den enkelte kommune og på den enkelte 

skole. Det er med stolthet vi presenterer rapporten på arbeidet i prosjektperioden. Og 

tilslutt så minner vi om at forskning viser at undervisning i entreprenørskap bidrar til økt 

trivsel, selvtillit og skolemotivasjon (Østlandsforskning 2007). 

 

Anne Marit Igelsrud 

Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag 
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1. Bakgrunn 

 

Det er dagens elever og studenter som skal skape fremtidens verdier og arbeidsplasser 

(St.meld. nr. 44).  

 

Pedagogisk entreprenørskap er en læringsstrategi som har fokus på å lære unge å tenke 

nytt og skape verdier. Pedagogisk entreprenørskap viser seg å ha en positiv effekt på 

etablering av egen bedrift. Av de som har jobbet med Ungdomsbedrift er det 50 % større 

sannsynlighet at de oppretter egen bedrift enn øvrige i samme aldersgruppe 

(Østlandsforskning ØF-notat nr. 17/2011). Videre viser forsking at undervisning i 

entreprenørskap kan utvikle ungdoms kreativitet, selvfølelse, evne til samarbeid og 

ansvarlighet (Europakommisjonen, 2004/6). Østlandsforskning (2007) viser at pedagogisk 

entreprenørskap bidrar til økt trivsel, selvtillit og skolemotivasjon.  

 

Dette er viktige faktorer for om ungdommene ønsker å fortsette sin utdanning inn i 

videregående opplæring. Nordisk ministerråd (2011) viser til at elever som deltar i denne 

type undervisning har mindre risiko for å slutte i videregående opplæring. Det er også vist at 

elever som har deltatt i UE sine programmer har høyere ønske om å bosette seg på 

hjemplassen etter endt utdanning (Østlandsforskning, 2008). 

 

1.1.  Bakgrunn for prosjektet 

 

Felles fylkesplan for Trøndelag 2009 – 2012 har flere mål som understreker viktigheten av å 

fokusere på entreprenørskap og innovasjon i utdanningen; 

 Trøndelag skal være et fyrtårn for teknologi og kunnskap 

 Forsterke samhandlingen i regionen mellom næringsliv, utdannings- og 

forskningsinstitusjoner og offentlig virksomhet 

 Øke verdiskapningen gjennom entreprenørskap og markedskompetanse. 
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Trondheimsregionen har i sin handlingsplan følgende delmål: 

1. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på utvikle og starte bedrifter basert på 

forskings og utviklingsmiljøene (FoU) og utdanningsinstitusjonene.  

4. Delmål: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle 

og starte en bedrift. 

 

Ungt Entreprenørskap Trøndelag (UE Trøndelag) er et fylkeslag i Ungt Entreprenørskap 

Norge og bygger på deres mål og strategier. UE Trøndelag er en ideell organisasjon og skal 

ikke drive kommersiell virksomhet. Formålet er – i samspill med skoleverket, privat og 

offentlig yrkesliv og andre aktører – å: 

 Utvikle barn og ungdoms kreativitet og tro på seg selv 

 Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskapning og nyskapning i 

yrkeslivet 

 Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet 

 Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet 

 Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene 

 Stimulere til samarbeid over landegrensene 

 Inspirere til framtidig verdiskapning i en sosial, kulturell og økonomisk 

sammenheng. 

 

1.2 Førende dokumenter 

 

"Best procedures" Project on education and training for entrepreneurship. 

Europakommisjonen (2004/6) 

 

Eide, TH. og Johansen, V. 2007. Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et 

forprosjekt om entreprenørskapsopplæringen blant elever og studenter. 

Østlandsforskningen. 
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Johansen, Vegard, 2011. Ungdomsbedrift og entreprenørskap. ØF – notat nr: 17/2011. 

Østlandsforskningen. 

 

Johansen, Schanke og Lauritzen, 2008. Hovedkonklusjoner – UE og regional utvikling. 

Østlandsforskningen.   

 

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden. Nordisk 

ministerråd, 2011. 

 

Kreative Trøndelag – her alt e mulig – uansett. Felles fylkesplan 2009 – 2012. 

 

Strategisk næringsplan Trondheimsregionen, 2011. 

 

Utdanningslinja. St. meld. Nr. 44 (2008-2009) 
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2. Prosjektets formål 

 

Prosjektets formål ble avtalefestet med følgende tekst: 

  

"Samarbeidsavtalen omfatter et prosjekt med finansiell medvirkning fra Trondheimsregionen 

for å øke satsningen på entreprenørskap i utdanning for alle grunnskolene i 

Trondheimsregionen. UE skal samordne dette med entreprenørskap i det videregående 

skoleverket og høgere utdanning slik at dette fremstår som et prioritert samlet engasjement i 

Trondheimsregionen. Trondheimsregionen skal ivareta at dette koordineres med annen 

aktivitet i regionen. Alle parter skal bidra til å realisere dette best mulig gjennom 

nytenkning/samordning og felles engasjement." 

 

2.1 Samarbeidsforpliktelser 

 

 Følgende forpliktelser ble avtalefestet ved inngåelse. 

  

Regionen gjennom sine kommuner forplikter seg til å jobbe aktivt for at egne skoler blir 

aktive brukere av UE's programmer, kurs og aktiviteter. 

 

Kommunen har ansvar for at skoler og lærere registrerer aktivitet og gir tilbakemelding til 

UE Trøndelag innenfor de rammer og tidsfrister som til enhver tid er gjeldene. 

 

Regionen arrangerer rektormøter en gang i året, hvor alle skoler har møteplikt. Det ses som 

hensiktsmessig å dele opp kommunene i tre, slik at reiseavstandene blir overkommelige. 

Kommunenes skoleansvarlige inviteres til disse møtene.  

  



    

6 
 

3. Prosjektorganisering 

 

3.1 Prosjektledelse 

 

Det ble opprettet en prosjektgruppe bestående av daglig leder i Trondheimsregionen, Jon 

Hoem, prosjektleder næringsplan i Trondheimsregionen Børge Beisvåg, daglig leder i UE 

Trøndelag, Anne Marit Igelsrud og prosjektansvarlig i UE Trøndelag, Morten Sørlie. 

Deltagere i arbeidsgruppen har også bestått av representant fra Sør-Trøndelag 

fylkeskommune, Siv Heidi Ruud, Trondheim kommune, Berit Kirksæther, Stjørdal 

kommune, Liv Bente Resell og Midtre-Gauldal kommune, Bodil Alsvik.  

 

3.2 Målgruppe 

 

Målgruppen i prosjektet har vært ansatte i grunnskolen. UE Trøndelag har hele 

undervisningssektoren i Trøndelag som målgruppe i sin handlingsplan, men innenfor 

prosjektets rammer ble grunnskoleansatte valgt som målgruppe.  

 

3.3 Aktiviteter rettet mot målgruppen 

UE's aktiviteter har vært ulike pedagogiske tilbud til skolene i regionen. UE ga følgende 

tilbud til skolene: 

 Kurs og samlinger for undervisningspersonell 

 Tilbydd deltagelse i alle UE's program 

 Gjennomført flere arrangementer årlig, herunder blant annet Fylkesmessa for elev- og 

ungdomsbedrifter og Gründercamper 

 Kick-off for elever på ungdomsskoler 

 Informasjonsmøter for rektorer og undervisningspersonell 
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4 Ressursrammer og økonomi 

 

Det ble avtalefestet et årlig samarbeidsbidrag på kr. 1 100 000.  

 

4.1 Prosjektbudsjett og reelle kostnader 

 

Tabell 1: Prosjektets budsjettramme og reelle kostnader.  

 Budsjettramme Reelle kostnader 
2012 

Reelle kostnader 
2013 

1 årsverk 750 000 894 153 993 140 

Reisekostnader 100 000 50 000 50 000* 

Materiell 100 000 130 000 120 000* 

Møter, kurs og 
arrangement 

150 000 120 217 110 000* 

Totalt 1 100 000 1 194 370 1 273 140 

* Basert på foreløpige tall.  

 

Tabellen viser budsjettrammen som var gitt i avtalen. Reelle kostnader viste seg å forløpe 

ved at kostnadene ved materiell ble høyere enn forventet. Dette antagelig grunnet at 

materiell var gratis.  

 

Rammen for UEs bidrag i prosjektet var satt til ett årsverk. Imidlertid har etterspørsel og 

aktivitet i skolen medført at UE har vurdert det som nødvendig å gå inn med en større 

innsats. Estimert til 1.6 årsverk. Trondheimsregionen har ikke blitt belastet kostnadene som 

har gått over budsjettrammen. Dette har blitt sett på som en egeninnsats fra UE sin side.   

  



    

8 
 

5 Aktiviteter og resultater 

 

5.1. Aktiviteter 

 

De overordnede målene i avtalen er vist til i punkt 2.1 og 2.2. Det vil vises til hvordan UE har 

løst forpliktelsene i avtalen som går på leveranse av opplæring/kompetanseheving for 

lærere i pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi. Forpliktelsene har blitt løst 

gjennom:  

 kurs og nettverkssamlinger for lærere 

 arrangementer for elever og lærere 

 oppfølging av undervisningspersonell 

 gitt tilbud om deltagelse i alle UE T sine programmer for grunnskolen 

 

5.2. Resultater  

 

Undervisningspersonell: Gjennom prosjektperioden så har 433 ansatte i grunnskolen deltatt 

på ulike kurs, nettverkssamlinger og informasjon i regi av UE Trøndelag.  Ansatte fra til 

sammen 53 skoler i Trondheimsregionen har deltatt i disse aktivitetene. 
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Elever: 

Elevaktiviteter innebærer aktiviteter som elever har deltatt på gjennom programmer 

og/eller arrangementer.  

 

Tabell 2: Kommunevis elevaktivitet 2012 – 2013. Elevaktivitet omfatter her:  

Kommune 2012 2013* 

Stjørdal 512 790 

Malvik 154 507 

Trondheim 2323 2399 

Klæbu 0 98 

Melhus 15 35 

Skaun 5 97 

Orkdal 0 45 

Midtre Gauldal 0 35 

Rissa  10 75 

Leksvik 10 15 

Total elevaktivitet  3029 4096 

*Total elevaktivitet for 2013 er ikke nøyaktig, og vil antagelig bli høyere innen årsslutt da ikke alle 

regelmessige aktiviteter kan føres opp før de er avholdt. 

 

Det er gjennom prosjektperioden blitt en økning i total elevaktivitet på 35,2 prosent.  

 

Økningen i antall elevaktiviteter skyldes antagelig at kurs har resultert i lærere som kan 

bruke pedagogisk entreprenørskap som læringsstrategi, UE har hatt økt tilstedeværelse ute 

i skolene og gratis materiell.  

 

 

 



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 kom-
munene. 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. Den-
ne 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 kommu-
nene.  

Trondheimsregionens organer har tatt opp disse utfordringene i flere sammenhenger, spesielt knyttet til planpro-
gram 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 sent-
rale spørsmål i utviklingsarbeidet. Da bør en utvikle politiske arbeidsformer med ulik kompetanse, feks samfunns-
vitenskap, 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. 
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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 kom-
munene. Ekstern bistand er helt nødvendig, særlig innenfor områdene samfunnsvitenskap, kommunikasjon, psy-
kologi, dialog, prosessledelse.  

Følgeforskning: Høgskolen i Lillehammer har igangsatt et prosjekt om styringsformer for interkommunalt samar-
beid, og har Trondheimsregionen og Gjøvikregionen som konkrete cases. De har signalisert at de i egen regi øns-
ker 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 kommu-
ner/regionråd. 

1 Analyse av status.  
1.1 Identifisering og beskrivelse av eksisterende konfliktsaker 
1.2 Historikk om hvordan disse sakene har blitt konkret behandlet i kommunene og Trondheimsregionens 

organer, vurdering av gode/dårlige hendelser.  
1.3 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.  

1.4 Sammenfatning i rapport. 

2  Planfaglig analyse av registreringer av status registrert i 1. 
2.1 Eksterne ressurser innenfor samfunnsvitenskap, kommunikasjon, psykologi, dialog, prosessledelse drøfter 

mulige tiltak ut fra status 
2.2 De eksterne ressursene gir konkrete forslag til arbeidsformer/metodikk.  
2.3 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, Trondheimsregionen-
regionrådet.   
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: 
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