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INNKALLING,  
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 20.09.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/10463-9 Dato 13. september 2013  
 

Sted: Rissa kommune, NB: Vågen brygge i Råkvåg 
Opplegg for transport: 
Parkering på Flakk, ferge til Rørvik kl 0830. Vi setter opp egen buss fra Rørvik til Råkvåg.  
Retur fra Råkvåg med buss kl 1400, ferge fra Rørvik 1510. Rissa kommune melder at det skal 
være god parkeringskapasitet på Flakk i denne tidsperioden. 

Tidsrom: Kaffe 0930-1000. Møte kl 1000 - 1400. Det serveres lunsj.  

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann 
Observatører 
Ordførere E6-sør 
Deltakere i transportsaker 

Kopi: Varamedlemmer 
 

 

  Ordfører i Rissa kommune, Ove Vollan ønsker velkommen 
 

TR 23/13 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 26.04.2013 

Sak:  Det er avklart i AU at det er korrekt å skille vedtaksprotokoll og referat i Trondheimsregionen-

regionrådet, og at vedtaksprotokollen godkjennes av politisk leder, mens referatet underskrives 

av daglig leder, som er ansvarlig for dette. At det skal føres referat ble fastsatt i tilknytning til 

vedtaksendringen angående stemmerett. Ut fra dette endres praksis i Trondheimsregionen-

regionrådet slik at referat og protokoll nå legges fram til etterretning.  

Vedlegg 1: Referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 26.04.2013 

Vedlegg 2:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 26.04.2013 

Forslag til vedtak:  

Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 26.04.2013 tas til etterretning. 

 

TR 24/13 Orientering: Prosjekt om bru over Trondheimsfjorden:  

Sak: Rissa kommune gir en orientering. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

TR 25/13 Samordning av takstpolitikk for buss og tog mellom Nord- og Sør-Trøndelag  

Sak: Trondheimsregionen har i flere sammenhenger tatt opp at det er avgjørende å få til en samord-

ning av takster og felles kort for tog og buss for hele regionen, jrf. sak TR 03/12 ”NSB – utford-

ringer i Trondheimsregionen”, vedtakets tredje strekpunkt: 

 Trondheimsregionen ønsker en samordning av takstpolitikken og elektroniske kort for tog og 

buss i Trondheimsregionen/Trøndelag.  

 Trondheimsregionen har purret på oppfølging av dette vedtaket i brev til STFK og NTFK datert 

31.05.2012, vedlegg 3.  
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 Fylkestinget vedtok 19.12.2012, sak 134/12 ”Endret rute for Trønderbanen fra desember 2013” 

(vedlegg 4): 

1.  Det søkes etablert et samarbeid med Nord-Trøndelag og NSB om videreutvikling og økt 

samordning av takst- og billetteringssystemer for buss og tog. 

2.  Fylkestinget ber om at togrutene i stedet for å stoppe på Lerkendal forlenges til Melhus. En 

slik ruteendring er ønskelig senest fra og med desember 2013. Detaljer vedrørende ruteløs-

ningen som ønskes, forutsettes avklart i løpet av inneværende år. 

3.  AtB forutsettes å ta hensyn til endringene i togrutene i sin ruteplanlegging og bestilling av 

bussruter. 

4.  FRM bes å arbeide videre med en eventuell overtakelse av lokaltrafikken med tog, hvor over-

takelse av kun inntektsansvaret en alternativ løsning 

 Saken ble tatt opp på nytt i ordførermøtet som ble avholdt 21.06.2013, møtet anmodet om at 

samordning av takstpolitikk for buss og tog mellom Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner 

ble satt på dagsorden i kommende møte i Trondheimsregionen-regionrådet. 

 Trondheimsregionens anliggende i denne sammenhengen er primært strekningen Stjørdal-

Støren. Det er i dag takstsamordning på strekningen Hommelvik-Ler, men ulike takster til 

Stjørdal og Støren. At det går parallelle busser og tog med ulik takst er uheldig for å få til mest 

mulig effektiv og attraktiv transport. Det bør være gunstig å utnytte togenes kapasitet, og der-

med redusere behov for utvidelser av gjeldende anbud for busskjøring, og ikke minst å gi et rea-

listisk trafikkbilde for å dimensjonere framtidig rutestruktur. Å stimulere til togbruk Stjørdal-

Trondheim er også viktig for å etablere miljøvennlig transportadferd i et langsiktig perspektiv, 

fram til elektrifisering og sporutvidelser realiseres – og før det etableres kapasitetsutvidelser på 

E6 på strekningen. 

 Trondheimsregionen ber om en redegjørelse for status, framdrift og mulige løsninger fra STFK 

og NTFK. De vil gi en redegjørelse i møtet.  

Vedlegg 3: Brev til STFK og NTFK datert 31.05.2012 

Vedlegg 4: Fylkestinget protokoll fra møte 19.12.2012, sak 134/12 ”Endret rute for Trønderbanen fra de-

sember 2013” 

Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet ønsker en rask avklaring av samordning av takst- og billette-

ringssystemer for buss og tog, i henhold til Fylkestingets vedtak i sak 134/12. Realisering bør 

være klart for iverksetting i løpet av inneværende år. 

Avklaring i det nære pendlingsområdet Stjørdal-Støren er spesielt viktig for å oppnå mer miljø-

vennlig transport. 

 

TR 26/13 Oppfølging, kommunestyre/bystyrebesøk NTNU/SINTEF 

Sak: Trondheimsregionens politikere og representanter fra administrasjonene besøkte NTNU og 

SINTEF 31.05.2013. I etterkant gjorde Trondheimsregionen en spørreundersøkelse om nytten 

av besøket, se nyhet og bilder på Trondheimsregionens hjemmesider. Daglig leder vil orientere 

kort om undersøkelsen i regionrådsmøtet. 

 Besøket er fulgt opp og drøftet i ordførermøtet i sommer, i rådmannsforum, næringsrådet og 

AU. Det er bred enighet om at kommunene må følge opp. Rådmannsforum gjorde 26.08.2013 

følgende 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 signal 

i spørreundersøkelsen om å utnytte FoU-miljøene bedre. 

- Nye samlinger er aktuelt.  

 Det tas sikte på å koble FoU-kontaktene tett på en slik oppfølging, og at Trondheimsregionen 

bistår med å etablere konkrete kontakter i NTNU/SINTEF-miljøene. Det er bred enighet om at 

det er spesielt viktig å ta studentenes invitasjon om å ”komme på date” på alvor. Ett opplegg 

med å kjøpe studentambassadører, enten en gruppe for hele Trondheimsregionen, eller dedikerte 

http://trondheimsregionen.no/no/aktuelt/336-dommen-over-samlinga-pa-ntnu-vellykket
http://trondheimsregionen.no/no/aktuelt/337-bilder-ntnu-besok
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til hver kommune bør drøftes videre. Hvordan kan vi inspirere hverandre til å ta tak i dette på en 

god og kreativ måte? 

 AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

1. Hver enkelt kommune oppfordres til å utarbeide konkret opplegg for oppfølging, i henhold til 

entydig ønske i spørreundersøkelsen om å benytte FoU-miljøene bedre. 

2. Sekretariatet bistår FoU-kontaktene i kommunene i slik oppfølging. 

3. Nye samlinger for kommunestyrene/bystyret/fylkestinget er aktuelt.  

 

TR 27/13 Ny visjon/kultur/omdømme-undersøkelse og undersøkelse om arbeidsformer i Trond-

heimsregionen. 

Sak: I kommunikasjonsplanen er det fastsatt at måling av visjon-kultur-omdømme, som ble gjennom-

ført i 2011, skal gjentas i 2013 for å avklare eventuelle endringer. Det er nå gjennomført ny 

spørreundersøkelse, og resultatene er under bearbeiding. Røe kommunikasjon presenterer resul-

tatene i møtet. Samtidig er også en del spørsmål fra spørreundersøkelse om arbeidsformer og 

organisering i 2007 gjentatt i en egen undersøkelse, for nærmere evaluering av Trondheimsregi-

onens aktiviteter.  

Forslag til vedtak 

Orienteringene tas til orientering.  

  

TR 28/13 Kampanje for Trondheimsregionen – drøfting. 

Sak: Opplegg for en større kampanje, som fastsatt i utviklingsplan 2013, er drøftet i møter i råd-

mannsforum, AU, næringsrådet og i eget ordførermøte.  

 Røe kommunikasjon har bidratt og deltatt i drøftingene om hvordan en slik kampanje kan inn-

rettes, de har nå utarbeidet et utkast til kampanjeplan. Det er foreslått å utvikle en kampanje ba-

sert på rekruttering ut fra kunnskapsmiljøene i regionen og Trondheim som merkevare, og at vi 

videreutvikler dette gjennom en ”annerledes” kampanjeform. 

 Det er avgjørende at grunnlaget for en slik kampanje forankres godt i deltakerkommunene og 

overfor mulige hovedsamarbeidspartnere. Prosessen så langt har gitt gode avklaringer for dette: 

- Foreslått arbeidstittel ”Vi forandrer verden” er blitt godt mottatt – og står seg. Det er riktig å 

ha et ambisiøst utgangspunkt. 

- Næringsrådet er positiv til videreføring av prosjektet. Representantene fra NTNU, HiST og 

SINTEF signaliserte at det ikke er uaktuelt at de kan delta som partnere.   

- Ordførermøtet ser positivt på at utvikling av en større kampanje videreføres basert på rekrut-

tering ut fra kunnskapsmiljøene i regionen og Trondheim som merkevare.  

- I stedet for ”generell skryting” er det foreslått å vektlegge å løfte fram hendelser/arrangement 

som skjer. En slags krønike. En slik kampanje bør bli billigere, og vil skille seg ut ved å være 

annerledes. Det er ikke kjent at noen andre har gjort noe tilsvarende tidligere. 

- Vi bør sikte mot de unge, at nyutdannede blir eller kommer tilbake. Uansett vil kampanjen 

virke ut over denne målgruppen, også for intern omdømmebygging.  

- Kampanjen skal ikke handle om studentrekruttering til NTNU og HiST, men spisses mot re-

kruttering av arbeidskraft innenfor kunnskapssektoren og etablering av kompetanse-basert 

næringsutvikling. Dette vil både direkte og indirekte ha stor betydning for FoU-miljøene. 

- Det vil være svært viktig å få opp en aktiv kampanjeorganisasjon med de rette personene.  

- Rådmannsforum vedtok i møte 26.08.2013: Rådmannsforum tilrår at opplegg for større 

kampanje legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet, med sikte på å videreføres i 

henhold til kampanjeplan.  

 Kostnader kan bli i området 4-1,5 mill kr per år. Det anbefales at kampanjen bør gå over mini-

mum tre år. Deltakelse og finansieringsopplegg med partnere og sponsorat skal avklares. Det fo-

rutsettes at det innhentes anbud på bistand til gjennomføring av kampanjen. I forslag til utvik-

lingsplan 2014 er delfinansiering fra Trondheimsregionen foreslått. Se sak TR30/13. Røe kom-

munikasjon presenterer forslag til kampanjeplan i møtet. 

Vedlegg 5:  Notat, Røe kommunikasjon: Utkast til kampanjeplan, datert 15.08.2013 
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AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at opplegg for større kampanje videreføres i henhold til 

kampanjeplan, vedlegg 5. 

 

 TR 29/13 Forsker ut i bedrift. 

Sak: En av de store satsingene i næringsplanen er ”Forsker ut i bedrift”. Vi gir næringslivet bistand 

fra kunnskapsmiljøet i regionen, uten at taksameteret begynner å gå, med sikte på etablering av 

FoU prosjekter for videreføring av virksomheten i bedriftene. Prosjektet er nå startet opp i sør-

delen av regionen og vi ønsker nå at flere kommuner aktiviserer seg for å få opp interesserte be-

drifter. Børge Beisvåg orienterer kort om resultater så langt og hvordan flere bedrifter kan kob-

les på. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

TR 30/13 Utviklingsplan 2014-17 

Sak: Vedlagt følger forslag til Utviklingsplan 2013-17. Utviklingsplanen er utarbeidet i samme form 

som tidligere. Utgangspunktene er i stor grad avklart gjennom konkrete saker: 

- Programområde P1, Næringsutvikling: Vedtatt handlingsplan 2013-14 for Strategisk 

næringsplan (Vedtatt sak TR 07/13, 01. mars 2013) 

- Programområde P2, IKAP/Andre utviklingsoppgaver: Vedtatt planprogram (Vedtatt sak TR 

15/13, 26. april 2013) og vedtak angående bruk av tilførte ressurser fra Miljøverndeparte-

mentet (Vedtatt sak TR 16/13, 26. april 2013).  

- Programområde P3, Profilering/kommunikasjon/påvirkning: Sak som nå legges fram angå-

ende større kampanje.  

 For første gang baseres budsjettet på å ta i bruk fondsmidler. Dette gir rom for å bidra inn i 

beskrevet kampanje for Trondheimsregionen i det første året med ca 2 mill kr, som vår andel. I 

tillegg er budsjettet eskalert ved at 1,4 mill tilføres fra Miljøverndepartementet til IKAP-

arbeidet, jfr sak TR 16/13.  

Vedlegg 6: Forslag til utviklingsplan 2014-17, datert 12.09.2013 

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

1. Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til Utviklingsplan 2014-17, vedlegg 5. 

2. Det forutsettes at medlemskommunene innarbeider tilskudd til Trondheimsregionen i sine 

økonomiplaner for perioden. 

    

TR 31/13 Møteplan 2014 

Sak: Vedlagt forslag er basert på 5 møteserier i løpet av året for Trondheimsregionen-regionrådet, 

AU og rådmannsforum, 6 møter for næringsrådet.  

Vedlegg 7: Forslag møteplan 2014 datert 15.08.2013 

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Framlagt forslag til møteplan datert 15.08.2013 vedtas.  

 

TR 32/13 AU 36/13 Orienteringer 

Prosess tilsetting av daglig leder. 
- Daglig leders åremål går ut ved årsskiftet 2013/14. Ordførermøtet som styre har besluttet 

at Trondheim kommune v/rådmannen gjennomfører tilsettingsprosess. Forslag til tilsetting 
gjøres i samråd med rådmannsforum og oversendes AU som innstiller til Trondheimsregio-
nen-regionrådet. Trondheim kommune v/ Morten Wolden redegjør for prosessen. 
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Trondheimsregionens deltakelse i arrangementet SIKT2013.  
- Trondheimsregionen er medsponsor i konferansen SIKT2013 om fremtidens Norge, som i år 

arrangeres for første gang. Det er kongehuset som er initiativtaker, kronprinsen leder kon-
feransen, som retter seg mot ca 140 unge ledertalenter (20-40 år) fra hele landet. Trond-
heimsregionen har involvert seg fordi innretningen på konferansen stemmer godt med vår 
næringsplan, og ikke minst fordi det tydelig uttrykkes (kongehusets presseansvarlige) at 
denne første konferansen arrangeres i Trondheim fordi dette er den mest innovative regio-
nen hvor det skjer mest for positiv utvikling i landet. Se: www.sikt2013.no  og 
www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=116754&sek=26939  

Prosjekt med ungt entreprenørskap evalueres  
- Evalueringen legges fram for næringsrådet, og gjennomføres med sikte på eventuell videre-

føring av samarbeidsavtale.  
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. Det er 12 søkere.  
Høring KVU for fremtidig campus NTNU/ 
Politisk sak i Trondheim kommune  om helhetlig campus- og byutvikling 
- Trondheimsregionen-regionrådet har tidligere blitt orientert angående campussaken. 
- Konsulent engasjert av kunnskapsdepartementet har invitert til å komme med innspill til 

konseptvalgsutredning, spesielt ang. begrunnelser for ev. samlokalisering på Gløshaugen.  
- Trondheim kommune legger uavhengig av dette fram egen politisk sak i bystyret om helhet-

lig campus- og byutvikling.  
Miljøverndepartementet har sendt ut til høring ny planbestemmelse for kjøpesentre og han-
del samt nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
- Dette er juridiske retningslinjer som vil ha stor betydning for arealutviklingen i Trondheims-

regionen. Kommunene har fått disse som høringsinstans, høringsfrist er 25. oktober. Er det 
ønskelig med innspill fra Trondheimsregionen i denne saken?  

 

TR 33/13 Eventuelt 

 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder 

 

 

 

http://www.sikt2013.no/
http://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=116754&sek=26939
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/planbestemmelse-kjopesentre-handel.html?id=734894
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/spr-bolig-areal-transport.html?id=734871
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REFERAT  
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 26.04.2013  
Referent: Jon Hoem Referanse: 13/10463-4 Dato 29. april 2013  
 

Sted: Skaun kommune, Rådhuset - Kommunestyresalen 

Tidsrom: Kl 0900-1200 

Til stede: Stjørdal kommune: Johan Arnt Elverum, Joar Håve, Leif Roar Skogmo 
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kristian Rolstad 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Sigmund Knutsen 
Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kirsti Tømmervold, Olaf Løberg  
Melhus kommune: Jorid Jagtøyen 
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen 
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, Knut Even Wormdal, Steinar Gaustad  
Midtre Gauldal kommune: Knut Dukane 
Rissa kommune: Anita Nesset Kristiansen, Per Kristian Skjærvik, Geir Arne Nyeng 
Leksvik kommune: Einar Strøm, Hauk Paulsen  
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Gaute Dahl, Torbjørn Finstad 

 Observatører: Fylkesmannen: Alf Petter Tenfjord, NTFK: Dag Ystad 
 Transport: Wollert Krohn Hansen 

Sekretariat: Jon Hoem, Esther Balvers, Hans Kringstad 

 

  Saksdokumenter, presentasjoner og vedtaksprotokoll fra møtet finnes på 
www.trondheimsregionen.no/møter 

  Referent: Jon Hoem 
 

  Ordfører i Skaun kommune, Jon P Husby, ønsker velkommen 

 Se presentasjon. Vi har størst vekst i regionen, kan ikke vokse raskere enn det vi gjør. Det må 
tilrettelegges skole og barnehager, ny barneskole og idrettshall vil koste 180 mill kr. Vi vil være 
en god bokommune. Nå etterspørres enklere boformer foran eneboliger. Har jobbet med pro-
sjekt om mestring/sluttføring av VGS – er viktige tiltak. Vi stolt av Rogna som kommuneblomst. 

  

TR 13/13 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 01.03.2013 

Votering: Enstemming som innstilling:  

Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 01.03.2013 godkjennes. 

 

TR 14/13 Nasjonal transportplan 2014-23: Orientering om mulig oppfølging. 

Orientering: - Rita Ottervik ga en gjennomgang ut fra departementets forslag, se presentasjon. Et høyt 
nivå ligger til grunn, 50%. Gir gode muligheter til å få gjort mye av det vi ønsker. Noen be-
vilgninger er i generelle pakker, der må vi posisjonere oss for å få størst mulig andel.  26 
mrd til bymiljøpakker gir oss mulighet til friskere satsing i Miljøpakken, vi har mye gryteklart 
og innretningen i NTP passer. Vi kan investere mer, eller unngå økte takster. Ikke avklaring 
om godsterminal, det kommer nasjonal utrening, signal at godsløsninger må knyttes til sjø. 
Havnesamarbeidet vårt bør gi muligheter for nasjonal havn.  For Værnes er det vi ønsker på 
plass. Elektrifisering av Trønderbanen ligger litt langt ut i perioden, vi må se på forskutte-

http://www.trondheimsregionen.no/møter
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR__Jon_P_Husby.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_14-13_NTP.pdf
jmj
Tekstboks
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ring. Midler til E39 er en positivt. Det er mange tiltak på E6/Rv3 sørover. Miljøpakken har 
fått mer enn foreslått, og det er betydelige programmidler til trafikksikkerhet og 
gang/sykkel. Tunnelene på E6 til Stjørdal ligger inne ut fra EU-kravene. Fire-felt forutsetter 
bruk av bompenger som ikke er vedtatt lokalt, dette må avklares. Alle kommunene i Trond-
heimsregionen bør være mer offensiv på gang/sykkelsatsing, her er det betydelige midler i 
pakker. Vi bør arbeide for å binde regionen sammen med sammenhengende sykkelveger.  

Drøfting: - Johan Arnt Elverum: Pplanlegging av fire-felt Trondheim-Stjørdal kan starte, forutsetter for-
lengelse av bompengeperioden på ca 8 år. Det er store trafikktall for Værnes, en dobling fra 
4 til 8 mill i 2020. Jorid Jagtøyen: Trondheimsvegen er fornøyd. Samarbeidet i Midt-Norge 
og Trondheimsregionen gir resultater! Jobben er ikke ferdig, vi må fortsatt stå på for å få 
inn verbalformuleringer inn i NTP, også med sikte på høstens valg. Einar Strøm: Trond-
heimsregionen bør ha et vedtak i saken, ut fra at mye er bra. Med trykk på planlegging, 
samordning og tidsplan/i gangsetting.  

 Einar Strøm la fram følgende forslag til vedtak: 
 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 

Votering: Einar Strøms forslag enstemmig vedtatt 

 

TR 15/13        Fastsetting av planprogram IKAP-2. 

Orientering: - Esther Balvers orienterte, se presentasjon. Alle kommunene har behandlet planprogram-
met i formannskap eller kommunestyrer, flere andre parter har gitt innspill. Vi er meget 
godt fornøyd med innspill og merknader. Mye er spesifisering, noen signaler angående kre-
vende prosesser, som logistikknutepunktet. Det foreslås noen nye utredningstema og sam-
arbeidsparter. Ingen merknader utfordrer det vi har tenkt å gjøre. Behovsberegning av 
næringsareal er presisert ut fra de viktige strukturendringene fra industri til kompetanse-
næringer. For de enkelte merknadene vises til katalogen.  

Drøfting: - Rita Ottervik: AU har drøftet at prosessen må gjøre oss omforent om hva som er binding-
er/forpliktelser og hva er bakgrunnsmateriale. Kommunene må diskutere dette i den kom-
mende prosessen. Det kan også skje endringer i kommunene, planen må ikke bli for rigid. 
Terje Granmo: Når endelig plan vedtas av alle kommunestyrer, innebærer det stor grad av 
forpliktelse, slik det er presisert i gjeldende plan.  Det må gås runder i kommunene om det-
te nå, slik at vi unngår at nabokommuner kommer med innsigelser ut fra vedtatte retnings-
linjer, jfr. Malviks innsigelse til arealdel for Trondheim. Enten større fleksibilitet, eller tydeli-
ge forpliktende retningslinjer. Rita Ottervik: Malvik har redusert avsatt næringsareal som vi 
har vært enig om og vedtatt, hvordan håndterer vi slike saker? Vi må diskutere forpliktelse i 
forhold til kommunenes eget handlingsrom. Jon P Husby: Også regional stat og fylkeskom-
munen må avklare sin rolle. Det vi er enig om i IKAP må være retningsgivende for dem.  Sig-
naler om uenighet fra kommunene må komme før vi vedtar IKAP. Jon Hoem: Rådmannsfo-
rum har i sin drøfting uttrykt at vi må fastholde at IKAP er forpliktende. Da må vi drøfte og 
avklare hva som er forpliktende. Vi kan nå få en enda bedre dialog/kommunikasjon, jfr. 
opplegg for ”politisk verksted”. Regionale myndigheter blir koblet enda tettere sammen i 
denne prosessen. Terje Granmo: Arealplanene og IKAP må samkjøres. Det er en realitet at 
kommunestyrene ikke er helt samstemt – dette bedres med gode prosesser i forkant med 
formannskapene og kommunestyrene.  

Votering: Enstemmig som AUs innstilling: 

Trondheimsregionen-regionrådet fastsetter utkast datert 18.04.2013 som planprogram for 

IKAP-2. 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_15-13_IKAP-Planprogram.pdf
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TR 16/13 Tildeling fra Miljøverndepartementet over statsbudsjettet til samordnet bolig-, areal- 

og transportplanlegging i Trondheimsregionen 0940-1000 

Orientering: - Esther Balvers orienterte, se presentasjon. Midlene fra MD støtter det vi har lagt opp til i 
planprogrammet. Vi er enig med STFK om at 60% av midlene går til IKAP, 30% til regional 
utrening om logistikknutepunkt. Midlene gjør at vi kan se grundigere på langsiktige areal- 
og transportløsninger, det starter med et seminar i neste uke. Vi vil utarbeide framtidsbil-
der for 2040, arkitektfirmaer kan hjelpe oss. Vi skal utvikle ny metodikk for næringsarealbe-
hov. Politisk forankring skal ivaretas. Flere arbeider fortsetter inn i 2014 og senere. Vi øns-
ker å se på årlig statsrapportering for de regionale målene vi har satt oss, ut fra kommune-
nes disposisjoner. Vi kan utdype handelslokalisering. Kunnskapsformidling kan utvikles 
gjennom gode arealbaser og temakart.  

Drøfting: - Jon Hoem: Punktet om statusrapportering om måloppnåelse i forhold til regionale mål kan 
innebærer at vi vil se kommunene litt nærmere i kortene. Jeg vil gjerne at kommunene gir 
tilbakemelding på om det er OK at vi starter en slik årlig metodikk. Jarle Martin Gundersen: 
Dette er helt greit. Det er ikke bestandig at vi får den utviklingen som vi forventer, da er det 
greit å få slik vurdering.  

Votering:  Forslag til vedtak enstemmig vedtatt: 

Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at det søkes om midler fra Miljøverndepartementet i 

2013 ut fra satsingsområdene som er angitt i dette saksfremlegget.  

 Organisering av arbeidet drøftes videre sammen med STFK, fylkesmannen og Trondheim kom-

mune.  

 

TR 17/13 Oppfølging logistikknutepunkt.  

Fra møtet . Gaute Dahl orienterte, se orientering. Mange parter er problemeiere, og de har ikke bare 
bidratt til at vi får en løsning. Flere parter må kanskje gå et skritt tilbake for å vurdere på 
nytt. Regjeringen ønsker å utrede det strategiske valget om samlet eller delt løsning. KS1 
stiller også spørsmål som må tas videre. STFK kan ikke vente på en utredning fra Staten. Vi 
vil starte en videre planlegging som tar med alle parter for å forankre en beslutning. Vi må 
ikke vente på neste NTP. STFK ønsker i samarbeid med IKAP å gjøre tilleggsutredninger. Det 
kan for eksempel bety å se på hvordan en delt løsning kan driftes funksjonelt. Vi får elektri-
fisert Meråkerbanen, hva innebærer det? KVU-en har også gode utredninger som må tas 
videre, det behøver ikke nødvendigvis gjøres ny KVU. Vi kan gå videre med juridisk regional 
plan, men vi trenger ikke nødvendigvis det. Eventuelt kan en eller flere kommuner ta plan-
ansvaret. Vi må våge å si at vi er åpen for flere utfall. Vi kan heller ikke kreve at alle blir 
enig, det kan bli nødvendig med et overordnet regionalt vedtak. Vi vil drøfte dette med 
NTFK. det er et mål å ikke lage en større prosess enn det vi må, det er viktig å snarest mulig 
komme over på konsekvensutredning og planlegging av konkrete løsninger. Kommunal 
medvirkning er ikke fastsatt, det avhenger av hvilken planform det legges opp til.   

Drøfting:  - Rita Ottervik: Trondheim kommune har vedtatt at STFK skal kjøre prosessen, det krever 
samspill med kommunene. Prosjektet trenger i ikke binde seg til framdriften på IKAP.  
Terje Granmo: De berørte kommunene må delta, også transportaktørene. Noen kommune-
styrer har gått nye runder, Malvik har tilrådd sammen med sør-kommunene å legge delt 
løsning sør for Trondheim, med havn i Orkdal. Gunnar Lysholm: Dette kan vi takke oss selv 
for, vi klarte ikke å bli enig. Fremtiden er at mer må over på havn. Orkdal forventer sterkt å 
være med videre. Dag Ystad: NTFK drøfter dette med STFK. Trafikktyngdepunktet er Trond-
heimsregionen. Vi får moderne jernbane mellom Trondheim og Steinkjer, også Meråkerba-
nen er vi glad for. NTFKs perspektiv: Knutepunktet er regionalt, dermed ikke bare for 
Trondheimsregionen. Vi er glad for initiativet og drøfter dette med STFK. Fint at IKAP foku-
serer sterkere på sjøtransport.  Jorid jagtøyen: Melhus starter prosess i mai med STFK i for-

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_16-13_MD-midler.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_17-13_Logistikknutepunkt.pdf
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mannskapet, kanskje kommer vi med en tredje løsning.  Lars Arne Pedersen: Skeptisk til at 
STFK skal gjøre dette alene, Trondheimsregionen må være med. 

 Rita Ottervik og Lars Arne Pedersen foreslo følgende tillegg i vedtaket:   
Trondheimsregionen forutsetter at Trondheimsregionen/berørte kommuner involveres tett 
prosessen. 

Votering: Forslag til vedtak og tilleggsforslag enstemmig vedtatt: 

Trondheimsregionen slutter seg til at STFK igangsetter regionalt utredning for å avklare lokali-

sering av logistikknutepunkt i god tid før neste NTP.  

 Trondheimsregionen forutsetter at Trondheimsregionen/berørte kommuner involveres tett pro-

sessen. 

 

TR 18/13 Sør-Trøndelag fylkeskommune: Framtidsmuligheter i kollektivtrafikken.  

Orientering: - Torbjørn Finstad orienterte, se presentasjon. NTPs mål er å få all vekst i trafikken i storby-
områdene miljøvennlig. Dette krever at vi må redusere vår bilbruk i takt med veksten: 2% 
årlig redusert bilbruk innebærer 20% i løpet av ti år - en bilfri dag i uka. Gang/sykkel må 
overta for bil på korte reiser, kollektivtrafikk for de lengre reisene. Dette er krevende når bi-
lens konkurranseevne gjennomgående styrkes. Tog i Trøndelag vil få 5 mrd kr, en stor sat-
sing som vi må få realisert raskest mulig. Fylkestinget ba i desember om gjennomgående 
tog mot sør til Melhus, realistisk kan vi starte dette i 2014. NSB ser på nye rutetilbud med 
forlengelse mot sør og økt frekvens, gode løsninger krever 1-2 flere togsett enn i dag. Vikti-
ge omstillingspunkt er Melhus, Heimdal, Marienborg, Trondheim S, Leangen, Ranheim/Gril-
stad, Hommelvik og Værnes. Forsøk med bruk av periodekort på buss på tog i indre sone 
har gitt stor effekt, med dobling av faste trafikanter, vi er billigst i landet. Det er aktuelt å 
fortsette og utvide dette. Fylkeskommunene burde kjøpe ”inntektsansvaret” fra Trønder-
banen. Vi kan videreutvikle takstområdene med kommunene som takstsoner. Det kan bli 
vanskelig å øke intern kollektivtrafikk i de enkelte kommunene.    

Drøfting: - Rita Ottervik: Vi bør opprettholde noen av tog til Lerkendal for pendlere, dette ser det ut 
som kan løses. Trondheim har også ønske om omstillingspunkt på Sluppen for buss. Lars 
Arne Pedersen: Reisevanene har nok endret seg de siste årene. Får vi nyere data? Jon 
Hoem: Gjennomgående tog til Melhus er et skritt på vegen, men Trondheimsregionen øns-
ker t-kort med samme pris på tog som for buss til Stjørdal og sørover i fylket. Jarle Martin 
Gundersen: Takk for støtten vi har fra Trondheimsregionen til fv.704, her må vi forbedre 
sykkeltilbudet. Jon P Husby: Håper at takstsonene ikke endres for indre sone. Torbjørn Fin-
stad: Takstmodellen endres ikke for Skaun. Miljøpakken vurderer nye reisevanedata.  

Saken ble tatt til orientering. 

  

TR 19/13 Folkehelseprosjekt LEV-VEL i Malvik kommune 

Orientering: Terje Granmo orienterte, se presentasjon. Ser på folkehelsen for de som har det godt. Det er 
gjennomført en forskningsbasert levekårsundersøkelse med 350 spørsmål, ganske inngående 
på noen felt. Mye av resultatene bør være relevant for andre randkommunene. Vi oppfordrer 
våre politikere til å bruke dette materialet. Malvikinger er godt fornøyd. Vi har sola mot oss og 
fantastisk utsikt. De siste 8% som ikke er fornøyd skal trives bedre: Kulturtilbud, gang/sykkel og 
kollektivtrafikk, idrettsanlegg og jobbmulighet er faktorer som er framhevet. Gratis folkebad er 
en suksess, ble enklere å gjennomføre når billettøren likevel gikk av med pensjon. Utemiljø og 
fritid vektlegges, vi har gangveg gjennom kommunen. Ladestien-Stjørdal blir mulig når toget 
legges om. Eldre kan nå bo i enklere boliger i kommunene. Vi satser på ny undersøkelse hvert 
4. år. Den dagen NRK presenterte undersøkelsen var min beste dag på jobben. 

Saken ble tatt til orientering. 

 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_18-13_Kollektivtrafikk.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR__19-13_LEV_VEL.pdf
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TR 20/13 Årsmelding Trondheimsregionen 2012 

Fra møtet: - Det ble vist til utsendt forslag til årsmelding.  

Votering: Enstemming som AUs innstilling: 

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregionen 

2012. 

 

TR 21/13 Orienteringer:  

Møtedager i Trondheimsregionen høst 2013 
- Daglig leder har sett på mulighet for å flytte møtene i høst til torsdager, det er ikke mulig på 

grunn av politiske møter i kommunene. Flere presiserte at fredager er en god dag – en må 
ikke akseptere noe annet enn at fredag er en normal arbeidsdag. 

Politikerbesøk på NTNU 31. mai 2013: Samling av kommunestyrene/bystyret og fylkestinget  
- Daglig leder viste til utsendt innbydelse og oppfordret til deltakelse. Den skal forstås som 

en innkalling. Viktig at kommunene melder inn korrekt deltakelse innen fristen 3. mai slik at 
det kan deles inn grupper. 

Større markedsføringskampanje: 
- Trondheimsregionen arbeider med opplegg for en større kampanje for Trondheimsregionen 

på slutten av 2013, som fastsatt i utviklingsplanen. AU mente at det trengs god involvering 
og forankring før vi går bredt ut. Det er aktuelt å starte slik drøfting i et ordførermøte. 

 

TR 22/13 Eventuelt 

Uttalelse om teknologibygget på HiST: 
 - Lars Arne Pedersen tok opp at Trondheimsregionen må uttrykke bekymring for at teknolo-

gibygget ved HiST enda ikke har finansiering og dermed ikke har en endelig tidsplan for fer-
digstillelse. Ved inntaket til høyskolene i år er det en markant økning til ingeniørfagene. 
HiST har et tak på inntak - som skyldes plassbegrensning. Dersom den positive trenden med 
økt søkning på ingeniørfagene ikke følges opp med økt kapasitet på utdanningen, vil vi fort-
satt mangle ingeniører til arbeidslivet. Allerede i dag opplever vi et lite antall søkere på stil-
linger og mangelfull kompetanse blant søkerne. Det er et stort underskudd på ingeniører 
såvel i det offentlige som i det private. 

Votering: Lars Arne Pedersens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt:  

Trondheimsregionen retter en skriftlig henvendelse til regjeringen for å sette søkelyset på beho-

vet for at finansieringen må komme på plass raskt.   

 Outlaws i Klæbu 
- Jarle Martin Gundersen orienterte om at Outlaws prøver etablering i Klæbu, i et nærings-

bygg på Tulluan. Lensmannen deltar for å avvege dette. Trenger vi hjelp så tar Klæbu kon-
takt.  

 

  

 

 

Jon Hoem 
daglig leder 
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VEDTAKSPROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 26.04.2013  
 Referanse: 13/10463-5 Dato 29. april 2013  
 

Sted: Skaun kommune, Rådhuset - Kommunestyresalen 

Tidsrom: Kl 0900-1200 

Til stede: Stjørdal kommune: Johan Arnt Elverum, Joar Håve, Leif Roar Skogmo 
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kristian Rolstad 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Sigmund Knutsen 
Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kirsti Tømmervold, Olaf Løberg  
Melhus kommune: Jorid Jagtøyen 
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen 
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, Knut Even Wormdal, Steinar Gaustad  
Midtre Gauldal kommune: Knut Dukane 
Rissa kommune: Anita Nesset Kristiansen, Per Kristian Skjærvik, Geir Arne Nyeng 
Leksvik kommune: Einar Strøm, Hauk Paulsen  
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Gaute Dahl, Torbjørn Finstad 

 Observatører: Fylkesmannen: Alf Petter Tenfjord, NTFK: Dag Ystad 
 Transport: Wollert Krohn Hansen 

Sekretariat: Jon Hoem, Esther Balvers, Hans Kringstad 

 

Saksdokumenter, referat og presentasjoner fra møtet finnes på www.trondheimsregionen.no/møter   
 

TR 13/13 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 01.03.2013 

Forslag til vedtak:  

Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 01.03.2013 godkjennes. 

Vedtak: Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 01.03.2013 godkjennes. 

 

TR 14/13 Nasjonal transportplan 2014-23: Orientering om mulig oppfølging. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Einar Strøm la fram endret forslag til vedtak: 
 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 

Vedtak: Nasjonal transportplan 2014-23 representerer et løft for Trondheimsregionen, og regionrå-
det 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 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
jmj
Tekstboks
Trondheimsregionen 30.09.2013Vedlegg 2
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TR 15/13        Fastsetting av planprogram IKAP-2 

AUs tilrådning til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet fastsetter utkast datert 18.04.2013 som planprogram for 

IKAP-2.  

Vedtak: Trondheimsregionen-regionrådet fastsetter utkast datert 18.04.2013 som planprogram for 
IKAP-2. 

 

TR 16/13 Tildeling fra Miljøverndepartementet over statsbudsjettet til samordnet bolig-, areal- 

og transportplanlegging i Trondheimsregionen 

Forslag til vedtak:   

Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at det søkes om midler fra Miljøverndepartementet i 

2013 ut fra satsingsområdene som er angitt i dette saksfremlegget.  

 Organisering av arbeidet drøftes videre sammen med STFK, fylkesmannen og Trondheim kom-

mune.  

Vedtak:  Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at det søkes om midler fra Miljøverndepartementet i 
2013 ut fra satsingsområdene som er angitt i dette saksfremlegget.  

 Organisering av arbeidet drøftes videre sammen med STFK, fylkesmannen og Trondheim 
kommune.  

 

TR 17/13 Oppfølging logistikknutepunkt.  

AUs tilrådning til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

AU slutter seg til igangsetting av et regionalt planarbeid for å avklare lokalisering av logistikk-

knutepunkt i god tid før neste NTP. 

Rita Ottervik og Lars Arne Pedersen foreslo følgende tillegg i vedtaket:    
Trondheimsregionen forutsetter at Trondheimsregionen/berørte kommuner involveres tett pro-
sessen. 

Vedtak: Trondheimsregionen slutter seg til at STFK igangsetter regionalt utredning for å avklare loka-
lisering av logistikknutepunkt i god tid før neste NTP.  

 Trondheimsregionen forutsetter at Trondheimsregionen/berørte kommuner involveres tett 
prosessen. 

 

TR 18/13 Sør-Trøndelag fylkeskommune: Framtidsmuligheter i kollektivtrafikken.  

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

  

TR 19/13 Folkehelseprosjekt LEV-VEL i Malvik kommune 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
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TR 20/13 Årsmelding Trondheimsregionen 2012 

AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregionen 

2012. 

Vedtak: Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregio-
nen 2012. 

 

TR 21/13 Orienteringer:  

Møtedager i Trondheimsregionen høst 2013 
Politikerbesøk på NTNU 31. mai 2013: Samling av kommunestyrene/bystyret og fylkestinget  
Større markedsføringskampanje: 

 Det ble ikke fattet vedtak i saken 
 

TR 22/13 Eventuelt 

Lars Arne Pedersen la fram følgende:  

Uttalelse om teknologibygget på HiST 

 - Trondheimsregionen er bekymret for at teknologibygget ved HiST enda ikke har finansiering 
og dermed ikke har en endelig tidsplan for ferdigstillelse. Ved inntaket til høyskolene i år er 
det en markant økning til ingeniørfagene. HiST har et tak på inntak - som skyldes plassbe-
grensning. Dersom den positive trenden med økt søkning på ingeniørfagene ikke følges opp 
med økt kapasitet på utdanningen, vil vi fortsatt mangle ingeniører til arbeidslivet. Allerede 
i dag opplever vi et lite antall søkere på stillinger og mangelfull kompetanse blant søkerne. 
Det er et stort underskudd på ingeniører såvel i det offentlige som i det private. 

  Forslag til vedtak:  
Trondheimsregionen retter en skriftlig henvendelse til regjeringen for å sette søkelyset på 
behovet for at finansieringen må komme på plass raskt. 

Vedtak:  Trondheimsregionen retter en skriftlig henvendelse til regjeringen for å sette søkelyset på 
behovet for at finansieringen må komme på plass raskt.  

  
 Outlaws i Klæbu 

- Jarle Martin Gundersen orienterte om at Outlaws prøver etablering i Klæbu. 
 

  

 

 

Rita Ottervik  
fungerende leder (sign)  

 

 



 

 

 

 

Trondheimsregionen 
 

Postboks 2300 Sluppen 
7004 TRONDHEIM 

 

 
E-post: postmottak@trondheimsregionen.no 
Telefon:+47 95 26 34 85  

Organisasjonsnummer: NO 989 091 409 

 

Side 1 

Trondheimsregionens møte 17.02. 2012: Vedtak om prioritering av tog i 

Trondheimsregionen 

 
I møte i Trondheimsregionen-regionrådet 17.02.2012 ble NSB – utfordringer i 

Trondheimsregionen tatt opp til behandling i sak TR 03/12. Det vises til referat fra møtet og 

øvige saksdokumenter/presentasjoner på www.trondheimsregionen.no/møter. I saken ble det 

fattet følgende vedtak: 

Trondheimsregionen-regionrådet viser til vedtatt samferdselspolitisk fundament: 
- Innkjøp av nytt elektrisk togmateriell må samkjøres med elektrifisering Trondheim-Steinkjer og 

Meråkerbanen. 
- NSB oppfordres til å bidra med beslutningsgrunnlag og påvirkning for å tilrettelegge til infrastruktur i 

Trondheimsregionen som gir grunnlag for høy frekvens for intercityløsning nord og sør for Trondheim.   
- Trondheimsregionen ønsker en samordning av takstpolitikken og elektroniske kort for tog og buss i 

Trondheimsregionen/Trøndelag. 

 
I tilknytning til behandling av uttalelser til forslag til NTP 2014-23 sender vi vedtaket til 

fylkeskommunene til orientering. Det vil også bli utarbeidet egen uttalelse fra 

Trondheimsregionen-regionrådet til NTP.  

 

Vi viser også til vedtakets 3. strekpunkt. Etter det vi er kjent med har avklaringer av dette så 

langt ikke ført fram. Trondheimsregionen anser at dette er uavklart som uheldig for samlet 

regional utvikling og ber om at saken videreføres med sikte på en løsning. 

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Erling Lenvik 
leder 

 
 
Vedlegg: NSB Trøndelag, ref Asle Nordbotten 

 
 

 

 

 

Sør Trøndelag fylkeskommune, postmottak 

Nord-Trøndelag fylkeskommune, postmottak 
 

 

 

    

Vår Saksbehandler Vår ref.  Deres ref. Dato 

    Jon Hoem 12/1743-5 

(118441/12) 

oppgis ved alle henv. 

 31.05.2012 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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SAKSPROTOKOLL 

Endret rute for Trønderbanen fra desember 2013. 

 

Arkivsak-dok. 201218784 
Saksbehandler Torbjørn Finstad 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Samferdselskomiteen 05.12.2012 78/12 
2 Fylkestinget 19.12.2012 134/12 

 
 

 
INNSTILLING: 

1. Det søkes etablert et samarbeid med Nord-Trøndelag og NSB om videreutvikling og 
økt samordning av takst- og billetteringssystemer for buss og tog. 
 

2. Fylkestinget ber om at togrutene i stedet for å stoppe på Lerkendal forlenges til 
Melhus. En slik ruteendring er ønskelig senest fra og med desember 2013. Detaljer 
vedr. ruteløsningen som ønskes, forutsettes avklart i løpet av inneværende år. 
 

3. AtB forutsettes å ta hensyn til endringene i togrutene i sin ruteplanlegging og 
bestilling av bussruter. 
  

4. FRM bes å arbeide videre med en eventuell overtakelse av lokaltrafikken med tog, 
hvor overtakelse av kun inntektsansvaret en alternativ løsning 

 
 
 
 
Fylkestinget har behandlet saken i møte 19.12.2012 sak 134/12 
 
Protokoll 
 
Forslag fremmet av Odd Skavern (H) på vegne av Høyre 
 
Alternativ til pkt. 4: 
Fylkesrådmannen bes om å gå dialog med NSB med mål om å få til en bedre harmonisering 
av ruteopplegg og takstsystem.   
 
 
Votering 
Innstillingens punk 1-3 ble enstemmig vedtatt  
Forslag fra Odd Skavern fikk 14 stemmer (H, FrP, V) og falt 
Innstillingens punkt 4 fikk 23 stemmer (A, Sp, SV, Krf, Rødt) og ble vedtatt  
 
Vedtak 

1. Det søkes etablert et samarbeid med Nord-Trøndelag og NSB om videreutvikling og 
økt samordning av takst- og billetteringssystemer for buss og tog. 
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2. Fylkestinget ber om at togrutene i stedet for å stoppe på Lerkendal forlenges til 
Melhus. En slik ruteendring er ønskelig senest fra og med desember 2013. Detaljer 
vedr. ruteløsningen som ønskes, forutsettes avklart i løpet av inneværende år. 
 

3. AtB forutsettes å ta hensyn til endringene i togrutene i sin ruteplanlegging og 
bestilling av bussruter. 
  

4. FRM bes å arbeide videre med en eventuell overtakelse av lokaltrafikken med tog, 
hvor overtakelse av kun inntektsansvaret en alternativ løsning 

 
 
 
 
 



Utkast til kampanjeplan

Vi forandrer verden
En nyhetsdrevet kampanje

for Norges mest nyskapende region

Rapport fra for-forprosjektet
Trondheim 15. august 2013

Om rapporten

• Det interkommunale samarbeidsorganet Trondheimsregionen (TR) vil at regionen skal hevde seg i 
toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og innen tjenester til befolkningen. Gjennom tett 
samarbeid skal Trondheimsregionen få en sterkere utvikling i en nasjonal og internasjonal 
konkurransesituasjon. Trondheimsregionen skal være det beste stedet å utvikle eksisterende næringsliv og å 
starte nye bedrifter.

• TR ser de unike kunnskapsmiljøene og storbyen Trondheim som regionens fremste fortrinn. 
Hjernekraften ved NTNU, SINTEF og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) representerer formidable muligheter 
for et nyskapende næringsliv som ønsker tettere samarbeid med kunnskapsmiljøene. 

• TR har allerede utviklet en interkommunal arealplan og en strategisk næringsplan der et eget 
næringsråd er styringsgruppe for arbeidet. Næringsrådet har tre representanter fra næringslivet, én fra hver 
av FoU-institusjonene NTNU, SINTEF og HiST, og tre representanter fra kommunene/fylkeskommunen.

• For å trekke mer hjernekraft og handlingskraft til Trondheimsregionen ønsker TR (inklusive STFK), nå 
å få i stand en større rekrutteringskampanje i tett samarbeid med NTNU, SINTEF og HiST og næringslivet. 
3. mai 2013 ba TR Røe Kommunikasjon foreslå hvordan en slik kampanje kan legges opp når det gjelder 
eierskap, mål, hovedbudskap, form, budsjett og innretning av anbudskonkurranse. 

• Denne rapporten er Røe Kommunikasjons beste forslag til opplegg for en slik kampanje.

Trondheim 15. august 2013
Knut Røe

daglig leder Røe Kommunikasjon  

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
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Sammendrag
En nyhetsdrevet kampanje 
Røe Kommunikasjon anbefaler:
•Kommunene, NTNU, SINTEF, HiST og næringslivet går sammen om en 3-årig 
rekrutteringskampanje for Trondheimsregionen med hovedbudskapet «Vi forandrer verden».
•Kampanjen gir folk med hjerne- og handlekraft lyst til å komme til Trondheimsregionen, bo her og 
samarbeide om å utvikle et nyskapende næringsliv. Et viktig delmål er å få flere NTNU- og HiST-
studenter til å bli i regionen etter studiene. 
•Kampanjen blir en krønike om forskningsprosjekt, konferanser, doktordisputaser, utredninger, 
patenter, politiske vedtak, etableringer, investeringer, planer, men også prisutdelinger og 
relevante kulturbegivenheter. I seg selv virker den enkelte nyheten kanskje ikke så spesiell. Men i 
kampanjen får de betydning av den rammefortellingen de settes inn i, en rammefortellingen med 
tre temaer: 

1. Trondheimsregionens styrke: Storbyen Trondheim og FoU-miljøene
2. Det regionen allerede har gitt verden i form av nyskapende løsninger
3. Regionens ambisjon om å forandre verden.

•Det  løpende kampanjearbeidet blir for en stor del redaksjonelt: Å finne, vurdere, produsere og 
publisere historier som viser at Trondheimsregionen forandrer verden

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

Bakgrunn
Februar 2012: TRs kommunikasjonsplattform 

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

For å sikre oppslutning fra 
partene i det interkommunale 
samarbeidet valgte TR i 2012 
å legge legge like mye vekt på 
den interne kommunikasjon 
om  fordelene ved TR-
samarbeidet som på den 
eksterne kommunikasjonen 
om Trondheimsregionens 
fortrinn.    

Med tilstrekkelig intern 
oppslutning på plass, skal TR i 
2013 legge størst vekt på å 
kommunisere utad 
Trondheimsregionens fortrinn.     



Bakgrunn
Februar 2012: TRs kommunikasjonsplattform

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

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

Analysen bak veivalget om nødvendigheten av samarbeid med andre aktører:
TR vil fort kunne kjøpe seg til fant på å promotere regionen på egen hånd. For å 
oppnå den ønskede rekrutteringseffekten, var eneste farbare vei å forene krefter 
med NTNU, SINTEF og HiST som alle er med i TRs næringsråd, og som må ha 
sammenfallende interesser med TR: Sterke FoU- miljøer er avhengige av en sterk 
storbyregion. Et nyskapende  næringsliv i Trondheimsregionen er bra for NTNU, 
SINTEF og HiST.  

Bakgrunn
TRs utviklingsplan 2013 - 2016

«..(det) vurderes en større medieprofilering andre halvår 
2013, ev i samarbeid med flere.»

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

Oppfølging av utviklingsplanen
• Januar 2013 TR bestilte kampanjeskisse fra Røe Kommunikasjon
• Januar 2013 Røe Kommunikasjon la fram kampanjeskissen
• Februar 2013 TRs arbeidsutvalg drøftet kampanjeskissen
• Mars 2013 TRs rådmannsforum drøftet kampanjeskissen
• Mai 2013 TR bestilte utkast til kampanjeplan fra Røe Kommunikasjon
• Mai 2013 TRs næringsråd drøftet arbeidet med planutkastet
• Juni 2013 Ordførermøtet i TR drøftet 1. utkast til kampanjeplan
• August 2013 Røe Kommunikasjon legger fram endelig utkast til kampanjeplan



Fase Mål Hva
Jan. - apr. 2013
Skisse

Vurdere innretning av 
planarbeidet

• Handlingsrom for en eventuell kampanje
• Definere hovedtema i en kampanjeplan

Febr. – aug. 2013
Utkast til plan
(«For-
forprosjekt»)

«skaffe grunnlag for 
forankring og videre valg 
av samarbeidsparter»

• Mål og budskap
• Eierskap og invitasjonsbrev
• Volum og budsjett
• Forankring i Trondheimsregionen

Sept- okt.  2013
Plan
(«Forprosjekt»)

Kampanjeplan • Invitere/avklare eierskap og samarbeidspartnere
• Utvikle endelig kampanjeplan, inklusive mål, 

hovedbudskap, budsjett og organisasjon
• Forberede anbudskonkurranse

Nov. –des.  2013
Anbuds-
konkurranse

Finne beste eksterne 
leverandør for utvikling og 
gjennomføring av 
kampanjen

• Offentlig anbudskonkurranse

2014 – 2016
Utvikling og drift

Rekruttere hjerne- og 
handlekraft til 
Trondheimsregionen

• Eierne og samarbeidspartnerne i samarbeid med 
ekstern leverandør: Løpende kampanjearbeid

• Salg av sponsorater

Fasene i arbeidet med kampanjen

Målgrupper, mål og hovedbudskap
Målgrupper
Folk i Norge som synes det er attraktivt å være en del av et nyskapende næringsliv.
I tillegg kan det være aktuelt å rette kampanjen også mot folk i utvalgte byer/regioner i utlandet.
Mål
Folk med hjerne- og handlekraft kommer til Trondheimsregionen, bosetter seg her og utvikler et nyskapende 
næringsliv i samarbeid med FoU-miljøene. 
Delmål
Flere NTNU- og HiST-studenter bosetter seg i Trondheimsregionen etter studiene.
Hovedbudskap
«Vi forandrer verden»

Om valg av målgrupper, mål og hovedbudskap
• Tett knyttet til TRs mål
• Bygger primært på ett av regionens unike fortrinn, FoU-miljøene, men også på regionens sterke, 

framtidsrettede næringsliv, den attraktive storbyen Trondheim og at kommunene legger forholdene til rette 
for et nyskapende næringsliv og kommunale tjenester på høyeste nivå . 

• Gir godt grunnlag for at
– TR, NTNU, SINTEF  og HiST kan eie kampanjen sammen: På dette feltet har de sammenfallende 

interesser. 
• I drøftingen av utkastet til kampanjeplan i Næringsrådet i mai 2013 var signalene positive fra alle de foreslåtte eierne.  

Ordførermøtet i TR i juni  2013 så også positivt på mulighetene for en større rekrutteringskampanje ut fra 
kunnskapsmiljøene i regionen og Trondheim som merkevare, og med en form med vekt på aktuelle hendelser og 
arrangement.

– de viktigste bransjene og hovedsammenslutninger i nærings- og arbeidsliv i regionen blir med som 
samarbeidspartnere

– og teknologibedrifter som partnere. 
• Kampanjen vil også bidra til omdømmebygging, - en  kjærkommen tilleggsverdi. 

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



Nyhetsdrevet kampanje vs tradisjonelle 
rekrutteringskampanjer
• Tradisjonelle kampanjer for regioner  og byer forteller gjerne suksesshistorier om resultater som allerede er 

oppnådd, og om regionens unike fordeler, naturgitte eller menneskeskapte. Dette kjennetegner også de 
aktuelle kampanjene  for Bergensregionen, («Vekstlandet») og for Bodø  («Bodø i vinden»).
En nyhetsdrevet  kampanje, som er den formen vi anbefaler for Trondheimsregionen, er aktuell og 
framtidsrettet. Den forteller om det som skjer i regionen her og nå, mer enn om det som har skjedd. 
Kampanjen formidler nyheter som har det til felles at de bidrar til at Trondheimsregionen befester posisjonen 
som den mest nyskapende i landet: Regionen som forandrer verden. 

• Kampanjen blir en krønike om forskningsprosjekt, konferanser, doktordisputaser, utredninger, patenter, 
politiske vedtak, etableringer, investeringer og planer, men også prisutdelinger og relevante 
kulturbegivenheter. I seg selv virker de enkelte nyhetene kanskje ikke så merkelige. Men i kampanjen får de 
betydning av den rammefortellingen de settes inn i, en rammefortellingen med tre temaer: 

1. Trondheimsregionens styrke: FoU-miljøene og storbyen Trondheim
2. Det regionen allerede har gitt verden i form av nyskapende løsninger
3. Regionens ambisjon om å forandre verden.

• Det  løpende kampanjearbeidet blir for en stor del redaksjonelt: Å finne, vurdere, produsere og publisere 
historier som viser at Trondheimsregionen forandrer verden. 

• Én tilleggsverdi ved en nyhetsdrevet kampanje er at den vil virke selvforsterkende.  Nyhetsstrømmen 
om innovasjonsdrivende begivenheter i Trondheimsregionen vil inspirere næringsliv, politikere og FoU til nye 
tiltak og initiativ som i sin tur gir grunnlag for enda flere nyheter. 

• En annen tilleggsverdi ved en nyhetsdrevet kampanje er at den er skreddersydd for spredning og 
forsterking på sosiale medier .  

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

Varighet og budsjett
Ettersom de færreste flytter på impuls, må rekrutteringskampanjer for regioner og byer vare lenge for å virke. De 
aktuelle kampanjene «Vekstlandet» og «Bodø i vinden» går begge over 3 år. Også tilsvarende kampanjer i andre 
land varer gjerne mellom 2 og 4 år.
3 års kampanje
Røe Kommunikasjon foreslår at rekrutteringskampanjen for Trondheimsregionen går over 3 år, fra januar 2014 til 
desember 2016.
Budsjettoverslag
•Hvor mye penger er det lurt å bruke på en rekrutteringskampanje? Å se på hva konkurrentene betaler for sine 
kampanjer, kan gi en pekepinn, men ikke et sikkert svar. 
•«Vekstlandet» og «Bodø i vinden» har begge et budsjett på rundt 5 millioner per år i 3 år, det vil si en samlet 
kostnad på 15 millioner.
•Av dette bidrar det offentlige med drøyt 1/3  av «Vekstlandets» budsjett, nærmere bestemt 5,7 millioner.
•«Vekstlandet» opplyser at de kan komme til å bruke mer enn 15 millioner, om de får sponsorpartnere nok. 
•En nyhetsdrevet rekrutteringskampanje for Trondheimsregionen  kan bli rimeligere enn en tradisjonell 
rekrutteringskampanje.  Det forutsetter en smart koordinering av kommunikasjonsressursene som eierne og 
samarbeidspartnerne allerede rår over. Det vil gi en betydelig ressurs for redaksjonelt søk etter  relevante 
nyhetssaker, som jo er kampanjens viktigste råstoff. 
•Men også en nyhetsdrevet kampanje vil måtte kjøpe annonser, filmer og seminar. Og også en nyhetsdrevet 
kampanje trenger en kampanjeledelse.
•Ut fra disse resonnementene og et faglig skjønn presenterer Røe Kommunikasjon sine budsjettoverslag  for 
kampanjen i to format, slik TR har bedt om:
1.En omfattende kampanje: 4 millioner  per år i 3 år: 12 millioner
2.En mindre omfattende kampanje: 4 millioner  år 1, 2 millioner  år 2 og 3: 8 millioner   



Eierskap, partnerskap og sponsorer

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

Eiere

Trondheimsregionen
NTNU

SINTEF
HiST

Samarbeids-
partnere

De viktigste 
bransjene og 
hovedsammen-
slutninger i nærings-
og arbeidsliv i 
regionen

Sponsorpartnere

Andre bedrifter og 
organisasjoner

• Trondheimsregionen (inkl STFK), NTNU, SINTEF og HiST eier kampanjen.
• De viktigste bransjene og hovedsammenslutningene i nærings- og 

arbeidslivet i regionen knyttes til kampanjen som samarbeidspartnere.
• Andre virksomheter  tilbys  å kjøpe  sponsorpakker.

Etablering av eierskap og partnerskap:
Forslag til prosess

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

1. Førstehånds diskusjon i Næringsrådet (gjennomført i mai 2013)
2. Forankring i ordførermøte (gjennomført juni 2013
3. Forankring i rådmannsforum, AU og Trondheimsregionen-regionrådet  (august-september)
4. Invitasjonsbrev sendes ut (tekstforslag vedlagt) til øverste leder i HiST, SINTEF og NTNU.
5. Lederne inviteres til møte med TRs Arbeidsutvalg og daglige leder. Målet med møtet er 

avklare vilje til sameierskap, foreløpig budsjettramme og andre føringer for sameierskapet 
og det videre arbeidet. 

6. Fellesmøte for eiernes kontaktpunkt: Planlegge rådslag med samarbeidspartnerne og 
utvikle invitasjonsbrev.

7. Samarbeidspartnerne inviteres til rådslag
8. Iverksetting av anbudskonkurranse for ekstern leverandør

Skisse til opplegg for rådslag med samarbeidspartnere:
Mål: Samarbeidspartnerne  ønsker å være med på kampanjen

Dagsorden: 1. Velkomst ved TR
2. Hovedinnleder (ekstern) om endrede betingelser for innovasjon
3. Samtale mellom NTNU/ SINTEF/ HiST



 

 

 

 

 

TR-Plandokument 
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Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen 
Utviklingsplan 2014-17 er utarbeidet i tråd med signaler fra Trondheimsregionens organer og rele-
vante saker behandlet i Trondheimsregionen-regionrådet.    

1 Mål for Trondheimsregionen  

Likelydende vedtak i alle kommunene i sak om Trondheimsregionen 2011: 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon 
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-
Norge.    

 

         
 Klæbu – Trangfossen.   Malvik – Hommelvik sjøside. 

2 Programområder: 

Inndelingen av virksomheten i fire programområder opprettholdes: 

 P1: Strategisk næringsutvikling 

 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 

 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning  

 P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid 

2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 

Mål (Uendret):  
Gjennom strategisk næringsplan skal Trondheimsregionen sammen med næringslivet og kunn-
skapsmiljøene forene hjernekraft og handlekraft. Dette skal gi vekst og ytterligere attraktivitet for 
regionen og landsdelen. 

Utdyping: 
Strategisk næringsutvikling, basert på strategisk næringsplan, er sammen med kampanje beskre-
vet i programområde 3 en viktig satsing for Trondheimsregionen i perioden. To-årig handlingsplan 
for næringsplanen ble vedtatt i mars 2013. Budsjett 2014 opprettholder aktivitetsnivået fra 2013.  

Utkast 12.09.2013 
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Side 2 

Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til at vi har en stor by i regionen. Kommunene 
har ulike fortrinn og dette mangfoldet gir økt felles slagkraft. Vi viderefører den etablerte organisa-
sjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet og kunnskapsmiljøene. Næringsrå-
det styrer arbeidet ut fra rammene i utviklingsplanen. God kontakt mellom næringsrådet og Trond-
heimsregionen-regionrådet er ivaretatt gjennom retningslinjer som er revidert i 2013. Koblingen 
mot næringslivet og kunnskapsmiljøene fungerer positivt og er en viktig suksessfaktor. 

 
Tiltak som pågår: 

- Forsker ut i bedrift: Kostnadsfri bistand til 
bedriftene, med sikte på nye FoU-prosjekt. 

- Studenter ut i bedrift: Praksisordning mot 
industrien er etablert for HiST-studenter. 

- Politikere ut i bedrift: Årlig bedriftsbesøk for 
hele kommune-/bystyret. 

- Bidra til etablering av aktive næringsfore-
ninger i regionen. 

- Tilrettelegging for næringsklynger.. 
- Avtale inngått med Ungt Entreprenørskap 

om prosjekt mot grunnskolene evalueres og 
vurderes videreført i 2014. 

- Prosjekt ”Smartere bygging” med formål å 
effektivisere byggeprosessen. 

- Følge opp samferdselspolitisk fundament for 
Trondheimsregionen. 

- Bidra til å realisere viktige byggeprosjekt for 
FoU-institusjonene. 

- Kortere saksbehandlingstid for plan- og byg-
gesaker: Situasjonsavklaring. 

- Realisering av næringsareal i IKAP. 
- Etablere et godt mottaksapparat for interna-

sjonale eksperter til våre bedrifter.  
 
 
 
 
 

 

Nye oppgaver/fokusoppgaver i 2014: 

- Tiltrekke FoU-basert virksomhet til kommu-
nene: Kampanje 2014-17 vil være et viktig 
bidrag, se programområde 3.  

- Styrke kunnskapsnav og utvikle satsing på 
kommersialisering av teknologi. 

- Forum med ”FoU-kontaktene” (næringsmed-
arbeidere) i kommunene skal utvikles videre. 
Oppfølging av NTNU/SINTEF-besøket er et 
viktig tema. Vi skal fastsette konkrete mål og 
mandat for FoU-kontaktenes arbeid.  

- Posisjonere regionens landbruk i forhold til 
bioøkonomi, jfr satsing i VRI-Trøndelag 

- Næringsarealbase på plass. 

 
Trondheim – elva i sentrum. 

 

Budsjett for strategisk næringsutvikling 2014: 4,7 mill kr. 

Det er avsatt fondsmidler for realisering av prosjekt i henhold til næringsplanen, som ved behov 
kan benyttes i tillegg til budsjettet. 

2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 

Mål (Justert fra 2013): 
Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur – til-
passet morgendagens behov og utfordringer. Trondheimsregionen skal være rollemodell for attrak-
tivt og bærekraftig regionalt utbyggingsmønster.  

Utdyping: 
IKAP ble utarbeidet med stort engasjement fra kommunene og næringslivet, og ble vedtatt i 2010. 
Kommunestyrene/bystyret har sluttet seg til gjensidig forpliktende retningslinjer. Som fastsatt i ret-
ningslinjene er rullering igangsatt. IKAP har fått tildelt midler fra Miljøverndepartementet til styrking 
av regionalt planarbeid for miljøvennlig areal- og transportutvikling i byregionen. 



 

 

 

 

Side 3 

Flere kommuner har utarbeidet nye kommuneplaner etter at IKAP ble vedtatt i 2010. Hovedbildet 
er at IKAP er lagt til grunn, men noen utfordringer foreligger. Det er enighet i Trondheimsregionen-
regionrådet om at IKAP fortsatt skal være forpliktende, og at dette forutsetter en tydeliggjøring av 
hva som er forpliktende. Det legges opp til god kommunikasjon med kommunene både på politisk 
og administrativt nivå. IKAP vil være et konkret case for å videreutvikle Trondheimsregionen som 
”politisk verksted”. 

Pågående arbeid i henhold til planprogram/ 
MD-tildeling: 

- Klimavennlig regionforstørring 2040: 
o Utbyggingsmønstre 
o Fremtidige kollektivsystemer. 

- Dimensjonering og lokalisering av fremtidige 
store næringsareal 
o Behovsanalyse ut fra strukturendring 

- Boligpolitikk/senterutvikling  
o Felles prognosearbeid videreføres 
o Analyse arbeidsinnvandrere, konse-

kvenser for boligpolitikk 
- Behov for offentlig infrastruktur  

(Jfr. Trondheim 2030) 
- Aktuelle områder for massedeponi 
- Samordne med arbeid for logistikknutepunkt 

(STFK har prosjektansvar) 

- Arbeidsgruppe med deltakere fra kommune-
ne skal delta aktivt 

 
Andre oppgaver i 2014: 

- Trondheimsregionen skal etablere en samlet 
ekstern markedsføring av tilgjengelige 
næringsareal i regionen på egen hjemme-
side. Denne kan kobles til kommunenes 

hjemmesider. Ajourføring av en slik data-
base blir viktig. 

- Realisere avklarte regionale næringsareal, 
etablere intensjonsavtale om Nye Sveberg 
med sikte på utbyggingsselskap. 

- Det er etablert et 2-årig engasjement for 
GIS-medarbeider sammen med STFK. Stil-
lingen kan også bidra til forbedring av ulike 
databaser for kommunene/fylkeskommunen. 

 

Orkdal – havna og Grønøra.  

 

Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2014: 2,7 mill kr.  

Budsjettet er styrket i 2014, både via MD-tildeling og fordi 2014 er et år med høy aktivitet pga rulle-
ringen. Bemanning/ressursbruk er styrket for statistikk/analyse, registreringsarbeid og bruk av 
GIS/databaser. Resultatene vil komme kommunene direkte til gode.  

2.3 3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning 

Mål (Justert fra 2013): 
Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og hensyntatt gjennom å framstå som et dynamisk sam-
arbeid for å skape positiv utvikling i regionen. Fokus skal være strategisk næringsutvikling ut fra 
våre fortrinn; kunnskapsmiljøene og storbyen.  
For 2014 prioriteres: 
- ”Vi forandrer verden” – En nyhetsdrevet kampanje for Norges mest nyskapende region. 
- Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og mer akseptert blant medlemmene. 

 
Utdyping 

I 2011 ble det vedtatt kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen. Det ble gjennomført en 
omdømmeundersøkelse. Undersøkelsen ga nyttig informasjon om hvordan ulike grupper oppfatter 
Trondheimsregionen, og har vært grunnlag for gode drøftinger i Trondheimsregionens organer. 
Undersøkelsen gjentas nå i 2013. Resultatene vil gi føringer for videre arbeid. 

 



 

 

 

 

Side 4 

    
Stjørdal – Trondheim lufthavn.  Midtre Gauldal – laksefiske i Gaula. 

 
Fram til 2013 har Trondheimsregionen prioritert forankring i egen organisasjon/egne medlemmer. I 
utviklingsprogram 2013 fastsatte vi å utvikle en større kampanje for å gjøre Trondheimsregionen 
mer kjent eksternt. Vi har et meget godt utgangspunkt, fordi Trondheimsregionen som geografisk 
område scorer høyt i ulike omdømme- og kvalitetsanalyser. Det er nå klargjort et utkast til kampan-
jeplan.  
 
Utgangspunkt for en kampanje: 

- Bør baseres på rekruttering ut fra kunn-
skapsmiljøene i regionen og Trondheim som 
merkevare.  

- I stedet for ”generell skryting” foreslås det å 
løfte fram hendelser/arrangement som skjer.. 
En slik kampanje bør bli billigere, og vil skille 
seg ut. 

- ”Vi forandrer verden” er arbeidstittel. Det er 
riktig å ha et ambisiøst utgangspunkt. 

- Næringsrådet, rådmannsforum og ordfører-
møtet er positive.  

- Vi bør sikte mot de unge, at nyutdannede blir 
eller kommer tilbake. Uansett vil kampanjen 
virke ut over denne målgruppen, også for in-
tern omdømmebygging.  

- Kampanjen skal ikke handle om studentre-
kruttering til NTNU og HiST, men spisses 
mot rekruttering av arbeidskraft innenfor 
kunnskapssektoren og etablering av kompe-
tanse-basert næringsutvikling. Dette vil både 
direkte og indirekte ha stor betydning for 
FoU-miljøene. 

- Det vil være svært viktig å få gode partnere i 
kampanjen og å få opp en aktiv kampanjeor-
ganisasjon med de rette personene.  
 

 

Andre oppgaver i 2014: 

- Alle lokalpolitikere og rådmenn får nyhets-
brev i forbindelse med møtene i Trondheims-
regionen. Ordningen skal videreutvikles og 
nye mottakergrupper vurderes. 

- Hjemmesiden og Facebook skal videreutvik-
les for informasjon og kommunikasjon. 

- Ny omdømmeundersøkelse gjennomføres i 
2013. Denne vil danne grunnlag for videre 
prioriteringer. 

- Trondheimsregionens internettside videreut-
vikles som ekstern portal.   

- Videreutvikling av metoder/arenaer for 
Trondheimsregionen som politisk verksted.  

- Konkret lobbyarbeid: Vurderes løpende ut fra 
Trondheimsregionens engasjementer.  

 

 

 

 

 

Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2014: 2,7 mill kr. 

Budsjettet er økt med nært 2 mill kr fra 2013, for å ha rom til Trondheimsregionens andel av en 
oppstart av kampanjen. Det forutsettes bruk av fond, i henhold til at fondene er bygd opp for å iva-
reta ulike aktivitetsnivå.  



 

 

 

 

Side 5 

2.4 P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid 

Mål (Uendret): 
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret i kom-
munens politiske og administrative ledelse, og i samspill med andre samfunnsutviklere. 

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er 
ikke prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregionen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er 
etablerte tjenestesamarbeidsområder. De kommunene i Trondheimsregionen som ikke inngår i 
andre samarbeidsområder i samhandlingsreformen (Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre 
Gauldal) har etablert et eget helsesamarbeid i Trondheimsområdet. 

Reviderte vedtekter for Trondheimsregionen er forankret i kommuneloven (§27). Ordførerne i regi-
onrådet er styre. At Trondheimsregionen er organisert som politisk organ, og ikke som selskap, gir 
styrker og svakheter. Vi ønsker å bygge videre på de fortrinn vi har med en svært tett kobling mot 
kommunenes politiske og administrative styringsorganer. 

Trondheimsregionen vektlegger effektiv ledelse og møtevirksomhet med en ryddig og oversiktlig 
tilrettelegging av saksdokumenter og aktivitet. Personalhåndtering ivaretas gjennom vertskommu-
nens regelverk og apparat for dette.  

Budsjett for ledelse/sekretariat/samarbeid i 2014: 0,7 mill kr. 

 

.    
  Melhus – ut på tur.  Rissa – brygger i Råkvåg. 

 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 

3.1 Ressurstilgang i 2014: 

 Trondheim kommune: 2,0 mill kr 

 Øvrige kommuner: 2,4 mill kr Sum kommuner 4,4 mill kr. 

 ST Fylkeskommune: 2,4 mill kr Som 2013 (Forutsetter 3,0 mill kom. egenandel) 

 Fylkesmannen ST 0,5 mill kr  0,5 mill ikke avklart, må søkes konkret 

 Andel tilsudd fra MD 1,4 mill kr 70% av 2 mill kr/år til regional arealplan 

 SUM 8,7 mill kr  
 

Tilskudd fra kommunene i 2014 er uendret fra tidligere år og fordeles som fastsatt i 2010. Dette er 
inntatt i de respektive kommuners økonomiplaner 2013-17.   



 

 

 

 

Side 6 

Ressurstilgang 2014 fordelt på programområdene: 

 

Budsjettet er tilpasset de justeringene som er beskrevet for programområde P1-P4. Det blir tilført 
1,4 mill kr fra Miljøverndepartementet og det brukes 2 mill kr fra næringsfondet. Vi har lagt til grunn 
at prosjektsøknader kan utløse 0,5 mill kr i skjønnsmidler fra fylkesmannen.  

Da blir budsjettrammen for 2014 10,7 mill kr, mot 7,3 mill kr i justert budsjett 2013. Budsjettet må 
sees i sammenheng med fondsavsetningene.   

 

    
Leksvik – båthavna. Skaun – Grønneset friluftsområde. 

3.2 Fond 

Trondheimsregionen har etablert et fond for å realisere prosjekt i henhold til næringsplanen. Fon-
det bygger dels på etterslep på fylkeskommunal tildeling i forhold til forbruk, dels at det har tatt tid 
å komme opp på et aktivitetsnivå som forutsatt, bygd opp fra 2010. Fra 2012 er situasjonen med 
aktivitetsnivå i tilnærmet samsvar med tilførte midler. Denne utviklingsplanen foreslår en bruk av 
fondet som innebærer en reduksjon fra 8,6 mill til 6,6 mill kr. Driftsfondet opprettholdes med 3,1 
mill kr. 

3.3 Rapportering/revisjon 

Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for Trondheims-
regionen. Økonomistyringen for Trondheimsregionen er i samsvar med inndeling i programområ-
der for virksomheten. 
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