INNKALLING,
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 06.12.2013
Saksbehandler: Jon Hoem

Referanse: 13/10463-11

Sted:

Midtre Gauldal kommune, Kulturhuset – se kart:

Tidsrom:

Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – ca kl 1400. Det serveres lunsj.

Innkalt:

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

Kopi:

Varamedlemmer

Dato 02. desember 2013

Ordfører i Midtre Gauldal kommune, Erling Lenvik ønsker velkommen
TR 34/13

Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 20.09.2013

Vedlegg 1: Referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013
Vedlegg 2: Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013
Forslag til vedtak:
Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013 tas til etterretning.

TR 35/13
Sak:

Ansettelse ny daglig leder
Rådmannen i Trondheim har i samsvar med styret for Trondheimsregionens vedtak 21.06.2013
lagt fram utkast for AU til tilsettingssak for daglig leder i Trondheimsregionen etter gjeldende
åremåls utløp, se vedlagt tilsettingssak. Forslaget er i utarbeidet i samråd med representanter fra
rådmannsforum.
Rådmannen utarbeidet først kvalifikasjonskrav, stillingen ble så utlyst bredt. Etter søknadsfristen er det benyttet eksternt byrå og tatt direkte kontakter for å utvide vurderingsgruppen. Totalt
25 personer har vært med i rekrutteringsprosessen, 9 ble innkalt til 1. gangs intervju, 4 gikk videre til 2. gangs intervju, en av disse har i etterkant trukket søknaden.
Det tilrås følgende tilsetting (prioritert rekkefølge):
- Kandidat 1: Bård Eidet
- Kandidat 2: Milda Lunde Stene
Alle som har deltatt i prosessen gir full tilslutning om tilsettingsforslaget. AU sluttet seg i møte
20.11.2013 til tilsettingssaken fra rådmannen i Trondheim og at saken i henhold til styrets vedtak 21.06.2013 legges fram for endelig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet i møte
06.12.2013.

Vedlegg 3: Særutskrift, styrevedtak 01/13, ordførermøte 21.06.2013
Vedlegg 4: Tilsettingssak, daglig leder for Trondheimsregionen
AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Bård Eidet tilsettes i stilling som daglig leder for Trondheimsregionen, åremål 2014-2017,
med mulighet til forlengelse.
Dersom Bård Eidet ikke tar stillingen tilbys stillingen til Milda Lunde Stene.
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TR 36/13

Logistikknutepunkt: Rapportering/involvering angående regional prosess for tilrettelegging/lokalisering

Sak:

Trondheimsregionen-regionrådet vedtok i møte 26.04.2013 følgende:
- Trondheimsregionen slutter seg til at STFK igangsetter regionalt utredning for å avklare lokalisering av logistikknutepunkt i god tid før neste NTP.
- Trondheimsregionen forutsetter at Trondheimsregionen/berørte kommuner involveres tett
prosessen.
STFK har etter dette gjennomført arbeidsseminar og behandlet organisering og framdrift i fylkesutvalget, det vises til vedlegg.
STFK redegjør for arbeidet med prosjektet.

Vedlegg 5: Overordnet prosjektplan
Vedlegg 6: Saksframlegg for fylkesutvalget
Vedlegg 7: Saksprotokoll fylkesutvalget
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

TR 37/13
Sak:

Revisjon av samferdselspolitisk fundament ut fra framlagt NTP 2014-23
Det er viktig at Trondheimsregionen nå raskt blir proaktiv i forhold til samferdselstiltak i ny
NTP, både for å komme i inngrep med ny regjering/stortingsgrupper og at vi følger opp handlingsplaner både for JBV og SSV, som nå foreligger og er ute til høring, jf. egen sak – TR
XX/13. Jeg viser til 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
På bakgrunn av konkrete drøftinger i rådmannsforum, ordførermøte og AU ut fra gjeldende
samferdselspolitisk fundament legges det nå fram forslag til revidert utgave, vedlegg 8. AU
ønsker at det tas en gjennomgang i Trondheimsregionen-regionrådets møte for innspill, og at
forslag justert etter regionrådsmøtet sendes kommunene for gjennomsyn. Innspill fra kommunene skal danne grunnlag for endelig utkast som legges fram for vedtak i Trondheimsregionen i
møtet 14.02.2014.
Dette er en viktig sak for Trondheimsregionen å bli enig om, fundamentet vil ha stor betydning
for nasjonale gjennomslag for våre saker, vi må derfor få fram det vi står sammen om. Da blir
det viktig at eventuelle meningsnyanser mellom kommunene ikke oppdimensjoneres i den videre prosessen. Derfor oppfordrer AU til at det utvises gjensidig fleksibilitet.

Vedlegg 8: Revisjon samferdselspolitisk fundament, utkast justert 27.11. 2013
Forslag til vedtak:
Utkast til revidert samferdselspolitisk fundament legges fram for innspill fra medlemskommunene før endelig vedtak fattes i møte 14.02.2014.

TR 38/13

Uttalelse handlingsprogram for oppfølging av NTP 2014-17(23) for Statens vegvesen
og Jernbaneverket

Sak:

Handlingsprogram 2014-17(23) for oppfølging NTP 2014-23 er framlagt for høring, både for
Jernbaneverket og Statens vegvesen (lenker til dokumentene). Høringsfrist er 20.12.2013. Programmene er mest konkret når det gjelder de første fire år (2014-17), men omtaler også innsats
på større prosjekt de siste seks år (2018-23).
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STFK og Trondheim kommune forbereder uttalelser til handlingsplanene. Trondheimsregionen
har samarbeidet med dem for at uttalelsene skal være samstemt og styrke hverandre. Det er
vektlagt at Trondheimsregionens uttalelse er kortfattet, og i samsvar med framlagt forslag til revidert samferdselspolitisk fundament, sak TR 37/13. Det vises til vedlegg 9.
Vedlegg 9: Utkast: Høringsuttalelse fra Trondheimsregionen til handlingsprogram 2014-17(23) Statens
vegvesen og Jernbaneverket
Forslag til vedtak:
Ordlyd i vedlegg 9 vedtas som uttalelse fra Trondheimsregionen til handlingsprogram 201417(23) for Jernbaneverket og Statens vegvesen.

TR 39/13
Sak:

Miljøpakken som suksess
Miljøpakken er en suksess for regionen gjennom forbedringene og veksten i kollektivtrafikken.
Dette blir lagt merke til nasjonalt – og bør framsnakkes av Trondheimsregionen og kommunene
på en aktiv måte. Både utviklingstall og undersøkelser viser at trafikkantene er svært godt fornøyd. Hans Kringstad vil gi en gjennomgang av resultater/brukertilfredshet og faktagrunnlag –
sett i sammenheng med ulike utspill angående ”rettferdighet” etc. Vi må også være i forkant, når
det nå skal utvikles helhetlige bymiljøpakker. Klimavennlig utvikling i byregionen blir et viktig
kriterium for tildeling av midler, da blir det viktig at vi har et omforent virkelighetsbilde.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

TR 40/13

Luftfartsforum TRD - prioriteringer og samfunnsøkonomisk betydning av flyplassen
for regionen.

Sak:

Luftfartsforum ble reetablert i 2010 som et prosjektbasert forum med egne midler. Forumet består av ledere fra 12 offentlige og private organisasjoner. Trondheim kommune har prosjektlederansvar.
Målet for Luftfartsforum TRD er å bidra til bedre rammebetingelser for Trondheim lufthavn
Værnes, for å nå en målsetting på 5 mill passasjerer innen utgangen av 2017.
Nina Jensen, Avinor og Hilde Christin Larssen; Trondheim kommune orienterer.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

TR 41/13
Sak:

Orientering IKAP, befolknings- og boligstatistikk/prognoser
Trondheimsregionen/IKAP har gjennomført møte/workshop i prosjektgruppa 25.10.2013. Tema
var alternativvurdering utbyggingsmønster og oppstart av konsekvensvurdering. Videre er det
klargjort ny boligstatistikk og prognoser for befolkningsutvikling og boligbyggebehov. Dette er
også drøftet i prosjektgruppe hvor alle kommunene deltar. Det er viktig at kommunene er omforent om prognosene som felles grunnlag for planleggingen. Prosjektleder Esther Balvers orienterer.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

TR 42/13
Sak:

Videreføring av samarbeidsavtale med Ungt entreprenørskap
Prosjektet med Ungt entreprenørskap Trøndelag (UET) har nå gått i to år, som fastsatt i gjeldende avtale. UET har utarbeidet en evalueringsrapport. Det er også gjort en spørreundersøkelse til
rektorer og lærere om opplegget. Under gjengis noen hovedpunkter:
- UET har innenfor kostnadsrammen bidratt med 1,6 årsverk per år samt materiell etc.
- Antall elever som har benyttet seg av Ungt Entreprenørskap sine programmer har økt fra
3000 i 2012 til over 4000 i 2013.
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- Mer enn 500 lærere har vært på informasjonsmøter/kurs.
- Grunnskolerektorer som bruker Ungt Entreprenørskap sine programmer er godt fornøyd.
- Flesteparten av de som ikke bruker Ungt Entreprenørskap sine programmer sier de vil bruke
programmene dersom de skal i gang med pedagogisk entreprenørskap.
Næringsrådet drøftet prosjektet i møte 16.10.2013 og tilrår at avtalen bør videreføres. Samtidig
ble det signalisert at en ny avtale med UET kan tydeliggjøre samordning med entreprenørskap i
VGS og høgskole/universitetsnivå mer konkret. Saken ble tatt opp i rådmannsforum 06.11.2013.
det ble gjort følgende vedtak:
Rådmannsforum tilrår at samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap videreføres for to år
med samme økonomiske rammebetingelser som i inneværende toårsperiode.
Kommunene bistår med finansieringsandel som angitt.
AU tilrår at prosjektet videreføres i henhold til dette: En ramme på 1.100.000 kr per år, hvor
Trondheimsregionen dekker 2/3 og kommunene 1/3 etter fastsatt nøkkel. Næringsrådets signaler
angående VGS og entreprenørskap på høgskole/universitetsnivå bør følges opp. Fordi det er foreslått økonomisk bidrag fra kommunene, legges saken fram for Trondheimsregionenregionrådet.
Vedlegg 10: Evalueringsrapport: Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Oktober 2013.
AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap videreføres for to år med samme økonomiske
rammebetingelser som i inneværende toårsperiode.
Kommunene bistår med finansieringsandel som angitt.

TR 43/13

Orienteringer
GIS-stilling i Trondheimsregionen:
Freek Stelpstra er tilsatt i GIS-stillingen med STFK som arbeidssted og formell arbeidsgiver.
Trondheimsregionen dekker kostnadene for arbeidet med IKAP. I prosessen med opprettingen av stillingen/tilsettingen har det blitt mulighet for samordning av tilsvarende kompetanse i
STFK og fylkesmannen. Daglig leder har utarbeidet et avtaleforslag med STFK angående
dette for nærmere avklaring.
Kampanjen:
Etter vedtak i siste møte i regionrådet har sekretariatet arbeidet med involvering av eiere.
Rådmannen i Trondheim la fram kampanjen i Strategisk samarbeidsforum fredag 08.11.2013
(Politisk/administrativ toppledelse FoU-institusjonene, Trondheim kommune, STFK og
NiT). Det ble gitt positiv tilbakemelding om felles videreføring. Trondheimsregionen har
etablert kontakt med kontaktpersoner hos NTNU, HiST, SINTEF og NiT sine kommunikasjonsansvarlige, og vil jobbe videre med kampanjen sammen med dem.
Trondheimsregionen som politisk verksted
Det er utarbeidet prosjektplan som vedlegg til søknad om skjønnsmidler,

TR 44/13

Eventuelt

Erling Lenvik
leder

Trondheimsregionen 06.12.2013

Jon Hoem
daglig leder
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Vedlegg 1

REFERAT
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 20.09.2013
Referent: Jon Hoem

Referanse: 13/10463-10

Dato 23. september 2013

Sted:

Rissa kommune, Vågen brygge

Tidsrom:

Kl 1000-1400

Til stede:

Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Leif Roar Skogmo
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Knut Sjøvold, Kristian Rolstad
Trondheim kommune: Knut Fagerbakke, Yngve Brox, Morten Wolden, Sigmund Knutsen
Klæbu kommune: Melhus kommune: Skaun kommune: Bjørn Hammer
Orkdal kommune: Grethe Metliaas
Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Harald Rognes, Bodil Alsvik
Rissa kommune: Ove Vollan, Anita Nesset Kristiansen, Randi Solli Denstad, Geir Arne Nyeng,
Olbert Aasan
Leksvik kommune: Einar Strøm, Reidun Hindrum
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Morten Ellefsen, Harald Hegle
Observatører: Fylkesmannen: Jørn Krog, NTFK: Dag Ystad
Transport: SVV: Vigdis Espnes Landheim, JBV: Lise Nyvold
Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Hans Kringstad, Aleksander Dodge
Innledere: Terje Norddal, Knut Røe

Saksdokumenter, presentasjoner og vedtaksprotokoll fra møtet finnes på
www.trondheimsregionen.no/møter
Referent: Jon Hoem
Ordfører i Rissa kommune, Ove Vollan ønsker velkommen
Se presentasjon. Rissa samarbeider med Leksvik og Åfjord om felles plankontor, nå har Rissa
flere sentrumsplaner på gang, og næringsområder – vi samarbeider med NTNU/SINTEF. Vi skal
være med i IKAP. Vi har kontakt med Trondheim havn, ønsker å gå inn i samarbeidet. Vi har et
optimistisk landbruk i kommunen. Vi bygger to nye skoler og to pusses opp. Også idrettshall
og eldreboliger. Vi vil ha på plass Norges flotteste kystkulturmuseum. Hysnes helsefort videreføres til 2015 – her foregår spennende forskning, passer med ”Vi forandrer verden”. Samferdsel: Vi jobber med bru over fjorden. Antall bussavganger øker, pendlingen vokser. Vi har et
omdømmeprosjekt med filmer etc, og vi er aktiv på facebook. eCreate er et EU-prosjekt med
digital presentasjon av kulturminner.

TR 23/13
Votering:

Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 26.04.2013
Enstemming som innstilling:
Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 26.04.2013 tas til etterretning.
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TR 24/13

Orientering: Prosjekt om bru over Trondheimsfjorden

Orientering: Olbert Aasan og Terje Norddal orienterte, se presentasjon. Viktig å tenke store tanker, kommunestyret og næringsalliansen er med sammen med andre samarbeidsparter. Brua vil fjerne
ventetid og øker tilgjengelighet. Kampflybasen har betydning. I dag tar ikke Fosen del i veksten
i Trondheimsregionen. I Bergen har det vært stor vekst når bruer er etablert. Vil Trondheimsregionen takle at Fosen også får vekst? Det tror vi – vi kan avlaste, både med bolig og næring
på konfliktfritt areal. Konsulenter har sett på muligheter for boligutvikling – foreslått nye
”landsbyer” med 5000 innbyggere rundt dyrkajorda, det er samme avstand til Trondheim som
Melhus og Malvik. Vi jobber med å få brua inn i prosjektet fergefri E39, og har siktemål om at
den blir med i NTP 2017. Terje Norddal gikk gjennom tekniske løsninger. Brua skal gå omtrent
der ferga går. 6,7 km flytebru blir verdens lengste. Vi har en undersjøisk fjellrygg utenfor Flakk
som kan fundamentere høybru. Kostnadsestimat: 11,5 mrd. Beregnet nytte baseres på spart
reisetid ca 30 min, miljøgevinst og regionaløkonomiske effekter. Grov beregning gir gevinst på
ca 7 mrd, men reduseres renta kan det bli positiv nytte.
Drøfting:

Knut Fagerbakke: Er det antatt dieselferger? Gass/elektrisitet kan gi store endringer. Terje
Norddal: Det blir det samme, framtidig teknologi bør gi samme effekt på alle transportformer.
Einar Strøm: Det blir bru over Trondheimsfjorden. Vi må etablere tro og vilje. Dette er realiserbart både teknisk og økonomisk. Terje Granmo: Det kreves stor innsats for å få prosjektet
inn i NTP 2017, da må vi stå sammen – og AU må sørge for at Trondheimsregionen tar dette
som sak. Erling Lenvik: Vi må holde kontakten mot prosjektet og tar det opp som sak når dette
er naturlig. Yngve Brox: Dette er viktig for byen: For å få arbeidstakere til byen og for å løse boligtilrettelegging. Jon Hoem: Vi bør nå oppdatere samferdselspolitisk fundament i forhold til ny
NTP 2017, da bør dette vurderes. IKAP har et perspektiv mot 2040 og skal se på utbyggingsmønster og konsekvenser, dette kan være et case.

Saken ble tatt til orientering.

TR 25/13

Samordning av takstpolitikk for buss og tog mellom Nord- og Sør-Trøndelag

Orientering: STFK v/Harald Hegle orienterte, se presentasjon. For å bryte ned ”takstveggen” når vi utvidet
takstsonen rundt Trondheim, ble bussprisene for resten av fylket redusert med 40%. Vi tok
med Stjørdal uten å ha en avtale med NTFK. Det er gjennomført takstsamordning med t-kort
tog/buss på strekningen Ler-Hommelvik. STFK har inntekten med t-kortene, og betaler togpris
for de reisende til NSB. Dette gir STFK en netto kostnad på ca 2,5 mill kr. NSB har en fordel fordi togtrafikken har økt på grunn av lavere pris. Vi mener at gevinsten som NSB får skulle vært
fordelt, men det har NSB ikke anledning til å gjøre med dagens ordning, vi er i ferd med å ta
opp dette med departementet. STFK har hatt dialog med NTFK om takstsamordning med tog
fra Stjørdal, og er villig til å ha felles takst dersom NTFK dekker netto differanse mellom betaling til NSB, fratrekt STFKs gevinst ved å unngå nye busser. Dette er ikke et stort beløp. NTFK
har ikke kommet oss i møte. NSB har tatt opp å samordne takster sør for Trondheim, men her
får STFK ikke gevinst, fordi det er overkapasitet på bussene. STFK vil i 2014 få en stor kostnadsvekst på kollektivtrafikk, som presser totaløkonomien – selv om det er små penger her, så
er det tungt å prioritere.
NTFK v/Dag Ystad, se presentasjon. NTFK har ikke har svart opp forventningene fra STFK. Ønskene er forstått og vi er enig i at dette er viktig. NTFK er i større grad et distriktsfylke, uten en
stor by, med politikk om at avstand må legges til grunn for takst. NTFK har ikke en bymiljøpakke for å redusere takster. Vi har ingen inntektsbase for kollektivtrafikken, dermed heller ingen
penger å sende til Stjørdal. Vi har gjort henvendelser til departementet om midler spesielt for
Stjørdal, og har fått som svar at NTFK kan klargjøre et søknadsgrunnlag, som STFK kan bruke på
vegne av Stjørdal. Trondheimsregionen/STFK kan altså være nøkkelen. Vi jobber med ungdomskort, vi må betales differansen til NSB: NTFK må slik prioritere strengt mellom gode formål. Busstrukturen i Nord-Trøndelag baseres på mating inn til Trønderbanen, som er en bemerkelsesverdig suksess, hoveddelen av kollektivtrafikken går med tog mellom byene. LerTrondheimsregionen 20.09.2013
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Hommelvik har ikke hoveddelen på tog. Det blir spesielt dersom takst Stjørdal-Trondheim er
på et annet nivå enn mellom byene i Nord-Trøndelag.
Drøfting:

Harald Rognes: Dette bør staten ta samfunnsansvar for. Ove Vollan: Kan fylkeskommunene bli
med på park&ride? Harald Hegle: P&R er i stor grad miljøpakkefinansiert, STFK har lite egne
midler. Ole Hermod Sandvik: Det er viktigst å få langpendlerne over på kollektivtrafikk. Det er
provoserende at fylkesgrensen skal være en barriere – her må en se på vannskillet for pendlere, det ligger nord for Stjørdal. Det er 3000-4000 pendlere begge veger Trondheim-Stjørdal ,
her er det gevinst å hente. Dag Ystad: Det er et tidsaspekt: I dag er det full kapasitet på tog
Stjørdal-Trondheim inntil det blir frekvensøkning, mens det er ledig kapasitet nord for Stjørdal.
Terje Granmo: Hommelvik har utfordring med Stjørdalinger som parkerer, da trenger vi ressurs
til å bygge ut parkeringen. NTFK bør tenke hele strekningen Steinkjer-Trondheim som felles arbeidsmarkedsregion. Jon Hoem: Ut fra signaler om at departementet kan bidra til løsning, bør
det tas med i vedtaket at saken også oversendes til dem, gjelder både i forhold til NSB og at
STFK kan søke midler på vegne av Stjørdal. Harald Hegle: Belønningsmidlene er nylig avklart,
Stjørdal kan ev være et tema når de nye bymiljøavtalene skal drøftes.

Votering:

Erling Lenvik: Tillegg angående at samferdselsdepartementet vurderer muligheter foreslås inntatt i vedtaket.

Forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt:
Trondheimsregionen-regionrådet ønsker en rask avklaring av samordning av takst- og billetteringssystemer 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 miljøvennlig transport.
Samferdselsdepartementet bes følge opp denne saken for å klargjøre mulighet for samordning
både mellom fylkeskommunene og mot NSB.

TR 26/13

Oppfølging, kommunestyre/bystyrebesøk NTNU/SINTEF

Orientering: Jon Hoem ga en rask gjennomgang av besøket, se presentasjon. I spørreundersøkelse til deltakerne er det gitt entydig tilbakemelding på at politikere og administrasjon ønsker å bidra til at
kommunene skal utnytte kunnskapsmiljøene bedre, både for å forbedre kommunenes tjenester og for å utvikle kommunenes næringsliv. For å komme videre, foreslås å koble FoUkontaktene på en slik oppfølging, og at Trondheimsregionen bistår med å etablere konkrete
kontakter i NTNU/SINTEF-miljøene. Vi må ta studentenes invitasjon om å ”komme på date” på
alvor. Et opplegg med å kjøpe studentambassadører, enten en gruppe for hele Trondheimsregionen, eller dedikerte til hver kommune bør drøftes videre. Hvordan kan vi inspirere hverandre til å ta tak i dette på en god og kreativ måte? Vi har utfordret rådmann og FoU-kontakt om
dette – dere som politikere bør være utålmodig og ta denne ballen mens den enda er i lufta.
Drøfting:

Terje Granmo: Studenter som presenterte et eget produkt er allerede i gang med å få det i
bruk i Malvik. Dette var en kjempedag. Reidun Hindrum: Kan vi prøve å få til at deltakerne selv
velger ekskusjonssted neste gang? Knut Fagerbakke: Hvorfor bidrar næringslivet vårt mindre
enn bedrifter fra andre landsdeler? Og hvorfor er andre landsdeler mye mer aktiv for å rekruttere studenter? Hvordan er kommunikasjonen mellom Trondheimsregionen, FoU-miljøene og
næringslivet for å forbedre dette? Jon Hoem: Det Trondheimsregionen har gjort, er å koble
næringsliv, FoU og offentlig i næringsrådet, av to grunner: Både at vi har landets mest fremdragende FoU-miljø, og for å motvirke at vi ikke har en organisasjon som Bergen og Stavanger,
hvor næringslivet deltar direkte i selskap: Bergen Business og Greater Stavanger. Vi har valgt
en annen modell, med tettere kobling mot politikere. At bedrifter fra resten av landet kommer
for å rekruttere kan vi ikke stoppe. Vi må bli bedre selv, kampanjen er ett virkemiddel. Morten
Wolden: Det er mange bedrifter i Trøndelag som samarbeider godt med FoU. Trondheimsregionen må sørge for å gjøre resten av næringslivet synlig for studentene, Trøndelagsdagen og ny
stilling i Trondheim kommune er virkemidler vi tar i bruk.
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Votering: Enstemmig som AUs innstilling::
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 Trondheimsregionen.

Orientering: Jon Hoem orienterte om spørreundersøkelse hvor medlemmene i Trondheimsregionenregionrådet er spurt om arbeidsformer og aktiviteter i Trondheimsregionen. Vi sammenligner
svar i 2007 med svar på de samme spørsmålene nå i 2013, se presentasjon:
- Fortsatt så godt som ingen som er uenig i sakstypene – litt flere som er delvis enig.
- Noen flere mener at flere av sakene enn i 2007 er politisk i dag. Noen flere mener likevel at
sakene bør være mer politisk (Ikke bare orienteringer). Politikere bør i større grad innlede.
- Møteavviklingen er grei: Fredager, tidsramme, møteledelsen. Saksdokumentene er bra.
- Det holdes svært få formøter i kommunene. Det er en svak økning i orienteringer til formannskap, kommunestyre og administrasjon etter møtene – men fortsatt lave tall.
Det er flere innspill i undersøkelsen som vi ønsker å ta tak i, spesielt hvis vi klarer å få i gang
prosjektet om Trondheimsregionen som politisk verksted.
Knut Røe orienterte om ny Visjons/Kultur/Omdømmeundersøkelse, en oppfølging av undersøkelsen i 2011, se presentasjon. Leverer Trondheimsregionen varene? Vi måler styrken i historiefortellingene om Trondheimsregionen fra både deltakerne og omgivelsene. I 2011 anbefalte
vi å styrke arbeidet for å få tilslutningen til ideen med Trondheimsregionen. Ambisjonsnivået
er målt i toppledelsen: AU er målt til å være ”passe ambisiøs”. Det er ikke godt nok, andre regioner er bedre. Det er bra at AU nå har toppscore på å se ut over grensene, og at vi opptrer i
tråd med visjonen. Regionrådets holdninger (kulturen) er målt noe svakere i 2013 enn i 2011.
Dette er skuffende og tyder på undertrykk av gode historiefortellinger. Det er følelsemessig
appell og samfunnsansvar som har blitt svakere. Omgivelsenes (øvrige i kommunestyre- bystyrerepresentanter, samt personer utenfor deltakerkommunene) vurdering av Trondheimsregionen er blitt noe bedre. Administrasjonen i medlemskommunene er mer positiv enn politikerne. Det er mange interessante utsagn i fritekstfeltene. det er flere kommentarer enn i 2011,
det er positivt.
Drøfting:

Jon Hoem: Kan et sannsynligvis høyere ambisjonsnivå nå enn i 2011 bidra til at regionrådet er
mer utålmodig – og derfor mindre fornøyd? Knut Røe: Det er mulig at en er blitt modnere,
også at det er kulturtrøtthet. Einar Strøm: Forventningene til Trondheimsregionen har økt, da
kan vurderingen bli mer kritisk. Vi er fortsatt sultne på å nå mål, og ikke apatisk. Terje Granmo:
At lojaliteten til felles vedtak ikke har vært så god som forventet kan ha skuffet flere. Hvordan
har vi oppfattet det vi var enig om? Når undersøkelsen gikk, var det kontroverser mellom
kommunene, dette har nok virket inn. Derfor er resultatene ikke overraskende. Framover må
vi ha felles forståelse om hva vi er enig om. Trondheimsregionen har store muligheter, saker
som vi må lykkes med sammen. Dette stiller krav til AU framover. Vi kommer til å løfte oss etter denne downen. Knut Røe: Svarene i 2013 er mer polarisert: Flere som er positiv og flere
som er negativ, det er større strekk i laget. Morten Wolden: Vi skal ikke være skuffet. Det er
bra at kommunestyrerepresentantene er mer positiv. De som er tett på kan nok preges av de
tunge sakene vi har hatt med konflikt. Viktig at vi løpende kommuniserer og dokumenterer.
IKAP er fortsatt viktig, og det er positiv utvikling i næringsarbeidet. Einar Strøm: Strekk i klaget
er ikke negativt. Vi har bestemt oss for en del prinsipper IKAP – som nødvendigvis blir tøffe i
hverdagen. Det må vi finne oss i, og fortsatt bryte meninger for å komme videre. Erling Lenvik:
Vi ønsker oss flere politiske saker, det betyr at vi ikke kommer ikke til å være enig i alt – men
det er viktig at Trondheimsregionen tar opp politiske saker som drøftes i kommunene.

Orienteringene ble tatt til orientering.
Trondheimsregionen 20.09.2013
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TR 28/13

Kampanje for Trondheimsregionen – drøfting.

Orientering: Knut Røe orienterte, se presentasjon. I kommunikasjonsplattformen var vi var enig om at vi etter 2013 skulle rigge en form for historiefortelling ut i verden. Røe kommunikasjon Har utarbeidet et kampanjeutkast. Alle regioner skal gjøre det samme – rekruttering og kampen om de
beste hodene. Vi står i utgangspunktet sterkt, med best omdømme og et FoU-miljø i særklasse.
En slik kampanje kan vi ikke gjøre alene. For første gang i historien har vi tro på å få til en felles
kampanje hvor NTNU, SINTEF, HiST og næringslivet går sammen. En sterk region gir et sterkt
universitet. Vi skal ikke ha sjølskryt, naturbilder eller Norge i miniatyr, men som er dønn konkret og nøkten om hva som skjer her å nå. Å løfte fram små og store saker som bidrar til at ”vi
forandrer verden”. Det blir en form for nyhetsredaksjon som forteller historier og lager en
logg i presens. Dette skiller seg fra andre tilsvarende kampanjer. Et hovedmål vil rette seg mot
å få flere studenter til å bli i Trondheimsregionen. Kostnad over tre år kan bli 12-8 mill kr. Videreføringen er å invitere de aktuelle med, og så gå ut og hente inn de beste for å levere en slik
kampanje.
Drøfting:

Jon Hoem: Prosessen til nå har vært grundig i alle våre organer for å få god forankring. Entusiasmen øker, ingen har uttrykt skepsis til mulig deltakelse så langt. Å få med flere eiere dreier
seg ikke bare om penger, like mye å få med kompetanse og organisasjon. Så kan eierskapet i
fellesskap gå til andre som kan sponse mer direkte. Trondheimsregionen legger nå noen penger på bordet i utviklingsplanen. Det er viktig at vi er enig om innretningen: Teknologimiljøet og
storbyen Trondheim som merkevare. Dette gir indirekte satsing på mye mer. Å fokusere på
hendelser gir mange positive effekter, både synliggjøring og sammenkobling. Knut Fagerbakke:
Registrerer at entusiasmen er på plass. Hvordan er dette finansiert – må kommunene bidra?
Jon Hoem: Utgangspunktet er å klare dette med den ressurstilgangen vi har, sammen med tilskudd fra andre. Det er ikke lagt opp til å øke kommunens bidrag. Vi har opparbeidet betydelige fond som vi nå kan bruke. Morten Wolden: Det er både logisk og rett at næringslivet bidrar,
det vil komme dem til gode, vi skal ikke forvente store pengebidrag fra FoU-aktørene. Knut
Røe: Bergen og Bodø har store sponsorinntekter, og disse har økt ut over forventningene. Terje
Granmo: En slik kampanje vil løfte i fellesskapet i Trondheimsregionen. ”Vi forander verden” er
en merkevare som er fantastisk. Stå på! Grethe Metliaas: Dette er den viktigste investeringen
Trondheimsregionen kan gjøre. Her kan vi etablere entusiasme og stolthet. Vi må følge opp
dette i møtene våre. Einar Strøm: Dette er en krevende kampanjeform, derfor bra. Den er interaktiv og kan gi store ringvirkninger. Det vil kreve mye av oss alle sammen å få solgt inn kampanjen. Knut Sjøvold: Hvordan vil dette virke i forhold til landbruket? Husk matproduksjon og
jordvern. Harald Rognes: Vi må passe på at vi ikke blir for svulstig. Det er uheldig at grundere
selger ut bedrifter. Erling Lenvik: Vi har forandret verden – tenk på mobiltelefonene. Yngvar
Brox: Vi forandrer mer enn noen annen region i Skandinavia, vi nå tørre å si det selv. Vi konkurrerer med Øresundregionen og flere. Dette er et bra startskudd. Men vi må tenke en permanent dugnad ut over tre år for regionen vår. Ikke minst skal vi bidra til videreutvikling i Norge
etter oljen. Jon Hoem: Vi har dekning for å si ”Vi forandrer verden”. Så skal vi ivareta videreføringen av kampanjen med profesjonell bistand.

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

TR 29/13 Forsker ut i bedrift.
Orientering: Børge Beisvåg orienterte. 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. Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal har startet opp. Vi har vært tilbakeholden i Trondheim i starten,
vi tilbyr dette først i randkommunene. Mandag ligger det en epost til rådmennene og næringsTrondheimsregionen 20.09.2013
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konsulentene i de kommunene som ikke er i gang, med oppfordring om å ta dette i bruk. Dette
fungerer! Vi dytter på nå for at dere skal komme i gang. Ta kontakt dersom det er behov.
Saken ble tatt til orientering.

TR 30/13

Utviklingsplan 2014-17

Vedlegg 6: Forslag til utviklingsplan 2014-17, datert 12.09.2013
Orientering: Jon Hoem redegjorde, se presentasjon (ble ikke vist pga tidsmangel). Utgangspunktene er i stor
grad avklart gjennom tidligere behandlede saker:
- P1, Næringsutvikling: Vedtatt handlingsplan 2013-14 for Strategisk næringsplan
- P2, IKAP/Andre utviklingsoppgaver: Planprogram IKAP og vedtak om bruk av MD- ressurser
- P3, Profilering/kommunikasjon/påvirkning: Sak om kampanjen i dag.
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 IKAParbeidet. Det ligger inne 500.000 kr med skjønnsmidler fra fylkesmannen. Tilskuddet fra kommunene er uendret fra 2010.
Votering: Enstemmig som AUs innstilling:
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

Fra møtet: Daglig leder orienterte om at det ikke var innkommet kommentarer til utsendt møteplan 2014.
Votering: Enstemmig som AUs innstilling:
:
Framlagt forslag til møteplan datert 15.08.2013 vedtas.

TR 32/13

AU 36/13

Orienteringer

Fra møtet:

Prosess tilsetting av daglig leder.
- Morten Wolden orienterte – rådmannen i Trondheim fører saken fram til innstilling i AU:
Saken er utlyst fordi åremålet går ut. Signalene fra sittende daglig leder er at han ikke søker.
Har dere kandidater i kommunene, så oppfordre dem til å søke. Dette er en spennende og
viktig stilling. Det hjelper ikke med planer og strategier dersom vi ikke har en daglig leder
som er kommunikativ og skjønner balansegangen mellom politikk og administrasjon og som
har et godt forhold til politikere, og ressurspersoner også utenfor Trondheimsregionen, og
vedkommende må ha handlekraft.
De øvrige orienteringene ble det ikke tid til å gå gjennom, det vises til innkallingen.
- Erling Lenvik orienterte om at neste møte blir i Midtre Gauldal 06. desember 2013.

TR 33/13

Eventuelt

Fra møtet: Ingen saker til eventuelt.

Jon Hoem
daglig leder

Trondheimsregionen 20.09.2013
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Trondheimsregionen 06.12.2013
Vedlegg 2

VEDTAKSPROTOKOLL
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 20.09.2013
Sekretariat: Jon Hoem

Referanse: 13/10463-11

Dato 23. september 2013

Sted:

Rissa kommune, Vågen brygge

Tidsrom:

Kl 1000-1400

Til stede:

Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Leif Roar Skogmo
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Knut Sjøvold, Kristian Rolstad
Trondheim kommune: Knut Fagerbakke, Yngve Brox, Morten Wolden, Sigmund Knutsen
Klæbu kommune: Melhus kommune: Skaun kommune: Bjørn Hammer
Orkdal kommune: Grethe Metliaas
Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Harald Rognes, Bodil Alsvik
Rissa kommune: Ove Vollan, Anita Nesset Kristiansen, Randi Solli Denstad, Geir Arne Nyeng,
Olbert Aasan
Leksvik kommune: Einar Strøm, Reidun Hindrum
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Morten Ellefsen, Harald Hegle
Observatører: Fylkesmannen: Jørn Krog, NTFK: Dag Ystad
Transport: SVV: Vigdis Espnes Landheim, JBV: Lise Nyvold
Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Hans Kringstad, Aleksander Dodge
Innledere: Terje Norddal, Knut Røe
Saksdokumenter, presentasjoner og referat fra møtet finnes på
www.trondheimsregionen.no/møter

TR 23/13

Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 26.04.2013

Forslag til vedtak:
Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 26.04.2013 tas til etterretning.
Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013:
Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 26.04.2013 tas til etterretning.

TR 24/13

Orientering: Prosjekt om bru over Trondheimsfjorden

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013:
Saken tas til orientering.

TR 25/13

Samordning av takstpolitikk for buss og tog mellom Nord- og Sør-Trøndelag

Forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Trondheimsregionen-regionrådet ønsker en rask avklaring av samordning av takst- og billetteringssystemer for buss og tog, i henhold til Fylkestingets vedtak i sak 134/12. Realisering bør
være klart for iverksetting i løpet av inneværende år.

Trondheimsregionen 26.04.2013
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Avklaring i det nære pendlingsområdet Stjørdal-Støren er spesielt viktig for å oppnå mer miljøvennlig transport.
Erling Lenvik foreslo i møtet følgende tilleggspunkt:
Samferdselsdepartementet bes følge opp denne saken for å klargjøre mulighet for samordning
både mellom fylkeskommunene og mot NSB.
Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013:
1 Trondheimsregionen-regionrådet ønsker en rask avklaring av samordning av takst- og billetteringssystemer for buss og tog, i henhold til Fylkestingets vedtak i sak 134/12. Realisering bør være klart for iverksetting i løpet av inneværende år.
2. Avklaring i det nære pendlingsområdet Stjørdal-Støren er spesielt viktig for å oppnå mer
miljøvennlig transport.
3. Samferdselsdepartementet bes følge opp denne saken for å klargjøre mulighet for samordning både mellom fylkeskommunene og mot NSB.

TR 26/13

Oppfølging, kommunestyre/bystyrebesøk NTNU/SINTEF

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.
Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013:
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 Trondheimsregionen

Forslag til vedtak
Orienteringene tas til orientering.
Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013:
Orienteringene tas til orientering.

TR 28/13

Kampanje for Trondheimsregionen – drøfting

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at opplegg for større kampanje videreføres i henhold til
kampanjeplan, vedlegg 5.
Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013:
Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at opplegg for større kampanje videreføres i henhold
til kampanjeplan, vedlegg 5.

TR 29/13 Forsker ut i bedrift
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013:
Saken tas til orientering.
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TR 30/13

Utviklingsplan 2014-17

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.
Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013:
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

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:
Framlagt forslag til møteplan datert 15.08.2013 vedtas.
Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013:
Framlagt forslag til møteplan datert 15.08.2013 vedtas.

TR 32/13

AU 36/13

Orienteringer

Det ble ikke fattet vedtak i saken

TR 33/13

Eventuelt

Det var ikke saker til eventuelt

Erling Lenvik
leder

Trondheimsregionen 26.04.2013
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Trondheimsregionen 06.12.2013
Vedlegg 3

STYRESAK 1/13:
ORDFØRERMØTE 21.06.2013
Referanse: 13/10463-08

Dato 25. juni 2013

Styresak 1/13 Oppdrag tilsetting av daglig leder.
Daglig leders saksfremlegg:
Det er her lagt til grunn at ordførermøtet har funksjon som styre for den interkommunale driften
av Trondheimsregionen, og at ordførermøtet som styre kan fatte beslutning i denne saken.
I tilsetting av daglig leder i 2010 er det fastsatt: ”Stillingen gjelder perioden 2010-13, med mulighet for forlengelse. Fast tilsetting i Trondheim kommune gjelder etter eventuell fratredelse.”
Jon Hoem tiltrådte stillingen 15.02.1010, da utgår funksjonstiden enten 31.12.2013 (kalenderår)
eller 15.02.2014 (4 års åremål).
I 2009-2010 gjennomførte rådmannen i Trondheim utlysning, prosess og tilsetting – i samråd
med rådmannsforum. Rådmannen i Trondheim var da leder av rådmannsforum.
Etter dette er det vedtatt ny vedtekt for Trondheimsregionen som avklarer diverse forhold som
angår ny tilsetting:
 §3: Ordførerne utgjør styret for samarbeidet i henhold til kommunelovens §27.
 §8: Trondheim kommune er vertskommune, med ansettelses-, lønns- og personalansvar for
ansatte.
Siste punkt er i samsvar med kommunelovens § 28b som fastsetter at faste ansettelser for ansatte i interkommunal virksomhet kan delegeres til rådmannen i vertskommunen.
I samsvar med vedtekten kan rådmannen i Trondheim tilsette daglig leder for Trondheimsregionen etter funksjonstidens utløp. Det bør likevel avklares om ordførermøtet som styre for Trondheimsregionen ønsker å gi eventuelle føringer for tilsettingen av den administrative lederen for
Trondheimsregionen.
Sittende daglig leder vil understreke at det er ønskelig med en tydelig avklart formell og reell
prosess.
Vedtaksprotokoll fra ordførermøte (som styre for Trondheimsregionen) 21.06.2013:
Forslag til vedtak:
Rådmannen i Trondheim gis fullmakt til å gjennomføre tilsetting av daglig leder for Trondheimsregionen etter åremålsfunksjonstidens utløp 31.12.2013/15.02.1014.
Vedtak:

Rådmannen i Trondheim gis i oppdrag å gjennomføre prosess for tilsetting av daglig leder for
Trondheimsregionen etter åremålsfunksjonstidens utløp 31.12.2013/15.02.1014. Forslag til
tilsetting gjøres i samråd med rådmannsforum og oversendes AU som innstiller til Trondheimsregionen-regionrådet.

Rita Ottervik
fungerende leder
(sign)
Utskrift:

Rådmannen i Trondheim

Trondheimsregionen 26.04.2013
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Trondheimsregionen 06.12.2013
Vedlegg 4

1

Tilsettingssak, daglig leder for Trondheimsregionen
-utarbeidet av rådmannnen i Trondheim kommune
I henhold til styret i Trondheimsregionens vedtak 21.06.2013 legger rådmannen i Trondheim
kommune frem forslag til innstilling av ny daglig leder i Trondheimsregionen til
Arbeidsutvalget den 20.11.2013.

1. Rådmannens forslag til AU om innstilling daglig leder
Trondheimsregionen :
Kandidat 1: Bård Eidet tilsettes i stilling som daglig leder for Trondheimsregionen, åremål
2014-2017, med mulighet til forlengelse.
Kandidat 2: Milda Lunde Stene tilbys stillingen til dersom Bård Eidet ikke tar stillingen.

2. Rådmannens vurdering av kandidatene
Kandidatene ble vurdert i forhold til følgende kvalifikasjonskrav:
 målrettet og systematisk med stor gjennomføringsevne
 god på samarbeid og vedlikehold av nettverk
 dyktig på formidling og kommunikasjon
 høyere utdanning, fortrinnsvis masternivå.
Vi så etter en person med engasjement, lederegenskaper og strategiske ferdigheter. Det ble
også vurdert som en fordel om kandidaten har kjennskap til planarbeid, offentlig forvaltning
og forståelse for samarbeid med politiske organer.
Viktige oppgaver som daglig leder skal ivareta:
 bidra til profilering og markedsføring av byregionen sammen med andre viktige
samfunnsaktører
 være pådriver for Trondheimsregionens interesser regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 være administrativ og faglig leder for arbeidet i Trondheimsregionen, ivareta og lede
sekretariatsfunksjonen (5 medarbeidere) og følge opp vedtak i regionrådet
 forberede/utrede/legge fram saker for politisk behandling. Saker utarbeides av daglig
leder, egne medarbeidere eller andre på oppdrag
 utarbeide forslag til utviklingsplan med prioriterte arbeidsområder og budsjett
 følge opp rutiner for budsjettering, regnskap og rapportering
 bidra til å utvikle den strategiske tenkningen rundt samarbeidet i regionen og styrke
Trondheimsregionens rolle som samfunnsutvikler
 sikre god ressursdisponering og organisering av samarbeidet i regionen
 videreutvikle relasjonene til eksterne samarbeidspartnere som:
- ulike virksomheter, næringslivets organisasjoner og offentlig myndigheter lokalt og
regionalt
- NTNU, høgskolene, SINTEF og andre fou-institusjoner
- andre lokale og regionale samfunnsaktører
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Kandidat 1: Bård Eidet
Bård Eidet er 50 år og bosatt i Trondheim. Han innehar i dag stillingen som enhetsleder ved
kulturenheten i Trondheim kommune. Eidet er utdannet samfunnsplanlegger (cand.mag)
med tilleggsfag innen geografi, offentlig forvaltning og politikk.
Eidet har meget relevant yrkeserfaring, både som leder og som fagperson. Fra 2008 og frem
til i dag har han ledererfaring fra stillingen som enhetsleder for en kulturenhet med ca. 120
ansatte. Fra 2002 til 2008 fikk han politisk og administrativ erfaring i stillingen som leder for
fylkesordførerens stab. Han har også planfaglig kompetanse som
spesialkonsulent/planlegger i fylkesrådmannens stab.
Gjennom sin yrkeserfaring mener vi Eidet har tillagt seg bred ledererfaring og god kjennskap
til/kompetanse på følgende områder:
 Hvordan være bindeleddet mellom politisk og administrativ ledelse i kommunene,
mellom kommunene og mellom ulike samfunnsaktører og Trondheimsregionen.
 Gjennomføring av regionale, politiske og administrative prosesser - spillereglene
 Regionalpolitiske spørsmål
 Næringsliv og FoU miljøene
 Planstruktur og planprosesser
 Kommunal forvaltning
 De forvaltningsreformer som er meldt fra ny regjering
 Hvordan de ulike aktørene i Trondheimsregionen tenker og agerer
 Nettverk med flere relevante samfunnsaktører
Både våre samtaler og personlighetstest viser at Eidet også har gode personlige egenskaper
til rollen som daglig leder. Han er en person som kan skape engasjement.
Referanse beskriver Eidet som meget faglig dyktig, at han kjenner rollen godt og har god
kjennskap til regional politikk, næringsutvikling, arealplanlegging og FoU. Han har autoritet
gjennom personlig og faglig dyktighet. Eidet er en kontaktskapende og trygg person med stor
gjennomføringskraft.
Eidet kan vise til gode resultater som sekretariatsleder for fylkesordføreren og som
enhetsleder for kulturenheten i Trondheim kommune.
Kandidat 2: Milda Lunde Stene
Milda Lunde Stene er 58 år og bosatt i Trondheim. Hun er i dag ansatt i konsulentselskapet
Faveo Prosjektledelse AS, hvor hun er prosjektleder for endringsledelse og
utviklingsprosjekter i offentlige og private virksomheter, og teamleder for fagområdet
organisasjonsutvikling. Stene er utdannet lærer, med tilleggsutdanning innen organisasjon
og mange ulike sertifiseringer innen prosjektledelse, risikovurdering og kvalitetsledelse.
Stene har mange års erfaring fra konsulentbransjen. I årene 2001-2009 arbeidet hun som
rådgiver, prosjektleder og administrasjonssjef i KPMG med særlig ansvar for offentlig sektor.
Stene har også vært ansatt som rådgiver i rådmannens fagstab, Trondheim kommune.
Gjennom sin tid i Trondheim kommune og som konsulent har hun kompetanse/kjennskap til:
 Skjæringsfeltet politikk og administrasjon
 Det å jobbe i en demokratisk organisasjon, de politiske reglene
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Gjennomføring av strategiprosesser
Planprosesser og saksbehandlingsregler
Næringsliv, gjennom engasjement for næringsforeningen og oppgaver for
næringslivet som konsulent.

I våre samtaler fremstår Stene som opptatt av det regionale perspektivet og det arbeidet
som utføres av Trondheimsregionen. Hun har også en god forståelse for rollen som daglig
leder.
Referansene beskriver Stene som faglig dyktig, spesielt god på endrings- og strategiprosesser
og kjennskap til offentlig sektor. Hun beskrives som en person med stor arbeidskapasitet,
strukturert og analytisk, tydelig, teamorientert og motiverende. Hun er lojal og utadvendt,
hun motiverer og er flink til å bygge nettverk.
Oppsummering
Gjennom en samlet vurdering av de to kandidatene er de begge faglig, personlig og
erfaringsmessig kvalifisert for stillingen. Eidet er imidlertid den av kandidatene som fyller de
fleste av våre krav til stillingen, og spesielt gjelder dette faglig kompetanse og
erfaringsbakgrunn. Han har best kjennskap til regionalt utviklingsarbeid, næringsutvikling og
arealpolitikk og har mest ledererfaring. Han vil raskt sette seg inn i rollen som daglig leder og
de oppgavene som ligger i Trondheimsregionen.

3. Beskrivelse av rekrutteringsprosessen
Utvalg av søkere til stillingen
Vi har vurdert 25 personer til stillingen.
a) 3 fra Trondheim kommune
b) 8 kvinner
c) 17 menn
d) Ingen fra andre kommuner i regionen
Totalt 9 personer ble tatt med til 1. gangs intervju. 4 gikk videre til 2. gangs intervju. Den ene
av kandidatene trakk seg, da han fikk tilbud om annen stilling. Av de tre gjenværende
kandidatene ble to personer innstilt til stillingen.
Arbeidsprosessen
Rådgiver Hans Petter Wollebæk fra rådmannens fagstab har tilrettelagt og gjennomført
rekrutteringsprosessen i samarbeid med rådgiver Sigmund Knutsen og oppdragsgiver
kommunaldirektør for kultur og næring, Morten Wolden. Tillitsvalgt, Frank Grønås har
bistått og overvært prosessen i dialog med rådgiverne.
Stillingsbeskrivelse og annonse ble utarbeidet med innspill fra rådmannsforum og AU.
Endelig innstilling ble drøftet med rådmennene i Melhus og Skaun, som var oppnevnt av
rådmannsforum.
Stillingen ble annonsert fra 19.09 til 12.10.2013.
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Overordnet plan for regional prosess for effektiv og miljøvennlig
godstransport og lokalisering av terminalfunksjoner - organisering og milepæler
TIDSPLAN

Innstilling
til rullering
NTP 20182027

Selv om 2015 kan virke langt fram i tid, vil det bli krevende å oppnå tilfredsstille framdrift.
Særlig når det kommer til forankring og samstemte vedtak i politiske organer kan både valg
av løsningsprinsipp og lokalisering ta tid. Milepælene er derfor inntil videre løst definert med
årstall. Prosjektet må konkretisere innhold og tidspunkt for beslutninger og milepæler tidlig,
og ha mulighet til å justere detaljer i framdriftsplanen.
En stram tidsplan er ønskelig fordi muligheten for påvirkning av utfallet av
rulleringsprosessen til NTP 2018-2027 er bedre jo tidligere Trøndelags innstilling er klar.
Tidlig og velbegrunnet Trøndersk enighet kan også utløse planleggingsmidler til
transportetatene over Statsbudsjetter i forkant av rulleringen.
ORGANISERING

PROSJEKTETS AKTIVITET OG LEVERANSER
Prosjektet skal produsere faktagrunnlag og analyser, politiske verksteder ogkonkrete forslag
til vedtak i politiske organer.
Aktuelle utredningstema:
- Fakta om eksisterende og potensielle godsstrømmer til, fra og gjennom Trøndelag
o sammenfatte, oppdatere og supplere kunnskap fra tidligere utredninger
- Mulige trendbrudd
o beskrive mulige trendbrudd, både transportmåter og transportbehov
o beskrive faktorene som påvirker ønsket trendbrudd (mer gods på sjø og bane)
- Bærekraftige distribusjonsløsninger
o beskrive mulige distribusjonsløsninger ved ulike knutepunktsløsninger (en
integrert løsning, varianter av geografisk funksjonsdeling)
- Miljøkonsekvenser
o sammenligne miljøkonsekvenser ved ulike løsninger
Fase 1 – 2014 Valg av løsningsprinsipper
Utredningene i fase 1 innrettes mot å besvare spørsmål som:
 Kartlegge hvilke kommuner som sier seg villig/uvillig til å huse en ny godsterminal.
 Er samlokalisering på ett sted en nødvendig forutsetning for å skape ønsket
trendbrudd (mer transport på sjø og bane)?
o Hva slags type(r) gods har størst potensial og behov for omlasting båt-tog?
o Hvilke transportkorridorer er mest interessante i så måte?
o Hvor store godsvolumer kan det dreie seg om, og hvor store arealer trengs for
å håndtere omlastingen og evt. knoppskyting/støttefunksjoner?
 Hva slags, og hvor stort hinder mot ønsket trendbrudd vil en jernbaneterminal uten
tett havnetilknytning sør for Trondheim være (analysere risiko for feilinvestering)?
 Hva skal til for at ett logistikknutepunkt øst for Trondheim skal bli tatt i bruk og
faktisk gi den den store godskonsentrasjonen som tenkes utløse økonomisk og
miljømessig gevinst (analysere risiko for feilinvestering)?
Milepæl:
Politisk enighet om løsningsprinsipp - politisk styrt samlokalisering eller
dynamisk utvikling av funksjonsdeling og transportnettverk?
Skal prosjektet videreføres som frivillig politisk prosess, iverksette regional
planprosess for lokaliseringsvalg eller avsluttes?
Fase 2 – 2015 Valg av lokaliseringer
Utfallet av fase 1 vil avgjøre hvordan utredning og analyse innrettes i fase 2:
Hvis politisk styrt samlokalisering velges som strategi:
 På hvilke lokaliteter kan et integrert logistikknutepunkt realiseres?
 Er det en lokalisering som peker seg ut som klart best (rangere/prioritere)?
Hvis dynamisk utvikling av funksjonsdeling og transportnettverk velges som strategi:
 Hvilke funksjoner må styrkes, hvor og hvordan kan disse funksjonene styrkes for å
bidra til trendbrudd, miljøvennlig og kostnadseffektiv godstransport i Trøndelag?
 Hvilke lokaliteter er best egnet til omlasting båt-tog, og hva skal til for å utvikle slik(e)
terminalfunksjon(er) som et tillegg til en jernbaneterminal sør for Trondheim?
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201317162-10
Gaute Rolv Dahl

Saksgang
Samferdselskomiteen
Fylkesutvalget

Møtedato
15.10.2013
18.10.2013

Regional prosess for effektiv og miljøvennlig godstransport og
lokalisering av terminalfunksjoner
FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Fylkesrådmannen gjennomfører en prosess for lokalisering av framtidige
godsknutepunktløsninger i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og i
samråd med kommunene og andre aktører.
2. Overordnet prosjektplan er retningsgivende for organisering og framdrift.
3. Fylkesrådmannen oppnevner representanter til styringsgruppe og arbeidsgruppe
4. Som Sør-Trøndelag fylkeskommunes representant i referansegruppen for
prosessgjennomføringen oppnevnes: ………………………… og
…………………………(vara).
5. Utredninger, medvirkning og prosjektledelse finansieres av tilskudd fra
Miljøverndepartementet.
VEDLEGG:
Nummererte vedlegg som følger saken:
1. Overordnet prosjektplan med organisering og milepæler.
2. Gruppearbeid og kommentarer i plenum 24. august 2013
Andre refererte dokumenter i saken:
1. Brev fra MD om finansiering av utredningsarbeidet
2. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i
Trondheimsregionen (KS1)
3. Regionaløkonomisk studie av korridoren Trondheim - Sundsvall (NECL II, engelsk)
GJELDENDE FORUTSETNINGER:
Transportplanleggingen i Norge består av en nasjonal transportplan (NTP), som omfatter
statlig transportinfrastruktur (vedtas av Stortinget), og ulike former for regionale
transportplaner (RTP, FTP), som omfatter fylkeskommunenes transportinfrastruktur (vedtas
av fylkestingene). Innenfor samferdselsområdet blir fylkesgrensen ofte en lite hensiktsmessig
grense for å løse viktige utfordringer med sikte på å fremme fylkets og regionens interesser i
samfunnsutviklingen.
Det er signalisert stor behov for samordning og effektivisering av godstransportene i
Trøndelagsregionen. Det både med bakgrunn i konkurranseevne, miljøhensyn og
arealutvikling og nasjonale målsetninger om å overføre gods fra veg til sjø og bane.
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En løsning for ny godsterminal for jernbanen, eller et logistikknutepunkt er ikke omtalt i
gjeldende NTP for 2014-2023. Staten har ansvaret for jernbaneinfrastrukturen og kan i
prinsippet ta beslutninger på tvers av, eller uten regional og lokal politisk enighet. Slik enighet
er imidlertid stimulerende for statens engasjement og investeringsvilje, og ofte påkrevd for at
kostnadskrevende infrastrukturtiltak blir tatt opp i NTP.

BAKGRUNN:
Jernbaneverket avsluttet i januar 2012 en konseptvalgutredning som anbefalte videre
planlegging av en ny godsterminal sør for Trondheim. Samferdselsdepartementets eksterne
kvalitetssikring (KS1) tar utgangspunkt i at «hovedgevinsten ligger i transporten mellom Oslo og
Trondheimsregionen» og støttet anbefalingen om en «delt løsning sør», som
«kan driftes som en integrert løsning, så fremt det fins effektive transportløsninger mellom
terminal og havn, samtidig som disse har integrerte IKT systemer for drift. Samlokalisering er
dermed ikke en forutsetning.
Dersom en samlokalisert integrert løsning fortsatt er ønsket basert på lokale prioriteter og
overordnede politiske målsetninger, anbefaler KSG at I1a Være og I2a Midtsandan utredes
videre. Disse alternativene kommer godt ut i de kvantitative samfunnsøkonomiske analysene,
samtidig som de tekniske og naturgitte forhold er ukomplisert med god tilgang til
trafikknutepunkter. De ikke-kvantifiserte lokale ulempene, spesielt knyttet til miljø, er
imidlertid betydelige, og KSG ser ikke denne løsningen som attraktiv i forhold til delt sør.»

I Trøndelag har lokale ulemper vært utslagsgivende for kommunene, mens potensialet for
internasjonal godstransport til / fra Sverige har vært det dominerende perspektivet for
fylkeskommunene.
Som forarbeid til NTP for 2018-2027 har staten iverksatt en «Nasjonal analyse av
godstransporten» som skal være ferdig sommeren 2015. En slik analyse kan påvirke statlige
strategier om godskonsentrasjon i retning funksjonelle nettverk for godstransport, men ikke
forberede og forankre mulige lokaliseringsvalg i vår region.
Fylkestinget i Sør-Trøndelag har i sak 37/13 «Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-2023»
gitt sin støtte til prosjekt GODSTRANSPORT 2018 som:
«Vil søke å etablere effektive og sikre godsruter, samt etablere gode alternativer til transport
pr bil. Både stimulerende og prohibi-tive tiltak kan vurderes her. Videre arbeid knyttet til
logistikknutepunkt(er) og ny godsterminal for jernbane vil være en naturlig del av dette.»

Lignende er nedfelt i Utfordringsdokument til Strategiplan 2014 – 2017 (sak 69/13 s.63):
«Fylkeskommunen bidrar i en rekke prosesser og områder innen samferdsel som ligger
utenfor fylkeskommunens direkte ansvarsområde. Det gjelder utvikling av regional og nasjonal
infrastruktur (riksveg, jernbane, lufthavner, havn og knutepunkter for person/ godstransport).
Og det gjelder utvikling og samordning av regionale transportløsninger innen kollektiv (buss,
tog, fly, båt, ferje, bil) og godstransport.»

FAKTISKE OPPLYSNINGER:
I samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune gjennomførte STFK et «oppstartsmøte for
en regional prosess for arealavklaring og supplerende godstransportutredning» den 28.
august 2013. Innspill og konklusjoner fra oppstartsmøtet har veiledet prosessen fram til nå.
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Møtet bidro til nyttig avstemming av forventninger og støtte til at fylkeskommunene tar en
ledende rolle.
DRØFTINGER:
Argumentene for at fylkeskommunene styrer en slik prosess kan sammenfattes i følgende:
Resultatet skal være fylkets og Trøndelags innspill til neste rullering av NTP.
Etatenes forslag til NTP for perioden 2018-2027 forventes framlagt vinter 2016, og
innspill som skal få betydning i etatenes forarbeid må komme senest høsten 2015.
Høringsrunden våren 2016 gir også åpning for innspill. Regjeringen vil normalt legge
fram sitt forslag ny NTP vår-vinteren 2017, og Stortinget vedta planen i juni 2017.
Fylkeskommunene har som målsetting å utvikle et konkurransedyktig og
framtidsrettet transportsystem for godstransport. Prosessen vil gi overordna og
strategiske bidrag til fylkeskommunenes arbeid for å nå dette målet.
Omforent vedtak om lokalisering skal danne basis for både nasjonale, regionale og
lokale planer innen samferdsels- og arealplanleggingsområdene. Dette kan f. eks
være fylkesvise fylkestransportplaner, jernbane- og havneplan.
Det regionale nivå er godt egnet til å koordinere en prosess som forutsettes å være
den viktigste arena i den løpende dialog med kommuner og fylkeskommuner,
næringsliv og sentrale myndigheter om godstransport i Trøndelag.
STFK medvirker i arbeidet med rullering av IKAP (interkommunal arealplan for
Trondheimsregionen). Godsprosjektet har tilknytning til og krever koordinering opp
mot IKAP, Trondheimsregionen og andre regionråd.
For å kunne gjennomføre en prosess som er åpen i forhold til innhold, løsningsalternativer og
dialog med mange parter med ulike interesser, vurderes det som viktig og riktig at prosjektet
ikke er bundet eller begrenset av tidligere politiske vedtak. Uavhengig prosjektledelse vil
bidra til større legitimitet og tillit (unngå mistanker om skjult agenda) og begrense faren for at
viktige aktører skal «hoppe av» prosessen. Av samme grunn finner Fylkesrådmannen ikke
grunn til å legge fram detaljert prosjektplan til politisk behandling.

FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON:
STFK bør iverksette prosjektet og være prosjekteier. Prosjektet bør ha en faglig
styringsgruppe og gjennomføres i nært samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og i
samråd med kommunene og andre aktører.
Politisk forankring skjer parallelt gjennom en referansegruppe og gjennom prosjektets
aktiviteter (seminarer, verksteder, orientering/rapportering og oppfordringer/forslag til
politiske vedtak).
Regional plan kan vurderes som et mulig framtidig virkemiddel i prosessen. Slik vurdering er
ikke nødvendig før andre planredskaper viser seg å være mindre tjenlige, for eksempel ved
at ingen kommuner sier seg villig til å huse en ny godsterminal for jernbane.
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SAKSPROTOKOLL
Regional prosess for effektiv og miljøvennlig godstransport og
lokalisering av godsterminaler
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201317162
Gaute Rolv Dahl

Saksgang
1 Samferdselskomiteen
2 Fylkesutvalget

Møtedato
15.10.2013
18.10.2013

Saknr
49/13
277/13

FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Fylkesrådmannen gjennomfører en prosess for lokalisering av framtidige
godsknutepunktløsninger i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og i
samråd med kommunene og andre aktører.
2. Overordnet prosjektplan er retningsgivende for organisering og framdrift.
3. Fylkesrådmannen oppnevner representanter til styringsgruppe og arbeidsgruppe
4. Som Sør-Trøndelag fylkeskommunes representant i referansegruppen for
prosessgjennomføringen oppnevnes: ………………………… og
…………………………(vara).
5. Utredninger, medvirkning og prosjektledelse finansieres av tilskudd fra
Miljøverndepartementet.

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 18.10.2013 sak 277/13
Protokoll
Forslag fra Randi Reese (SV) på vegne av A, Sp og SV:
Endret punkt 4:
Naturvernforbundet og LO har en representant hver i referansegruppen.
Sør-Trøndelag fylkeskommune har to representanter i referansegruppen og en
vararepresentant. Som representanter oppnevnes fylkesordfører og opposisjonens leder.
Som vararepresentant oppnevnes leder for samferdselskomiteen
Votering
Fylkesrådmannens innstilling punkt 1-3 og 5 ble enstemmig vedtatt
Forslag fra Randi Reese punkt 4 ble enstemmig vedtatt
Vedtak
1.
Fylkesrådmannen gjennomfører en prosess for lokalisering av framtidige
godsknutepunktløsninger i samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune og i
samråd med kommunene og andre aktører.
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2.
3.
4.

5.

Overordnet prosjektplan er retningsgivende for organisering og framdrift.
Fylkesrådmannen oppnevner representanter til styringsgruppe og arbeidsgruppe
Naturvernforbundet og LO har en representant hver i referansegruppen.
Sør-Trøndelag fylkeskommune har to representanter i referansegruppen og en
vararepresentant. Som representanter oppnevnes fylkesordfører og opposisjonens
leder. Som vararepresentant oppnevnes leder for samferdselskomiteen
Utredninger, medvirkning og prosjektledelse finansieres av tilskudd fra
Miljøverndepartementet.
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Intercity-Trønderbanen
IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk
Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale
E6/rv 3: Regionalt og nasjonalt viktig
Knutepunkt for godstransport inn i NTP 2018-27






Gode og raske nasjonale og internasjonale
togforbindelser
Sammenhengende standard på E39,
Fosen inn på kyststamvegnettet
Bedre hurtigbåt
mellom Fosen og Trondheim
Flere utenlandsruter fra Værnes

InterCity-Trønderbanen med
el- drift og dobbeltspor til Stjørdal
Elektrifisering til Steinkjer, pendel sør for Trondheim, kvartersfrekvens
Trondheim-Stjørdal og reisetid Trondheim-Steinkjer ned mot en time:
Gir miljøvennlig regionvekst for Trondheimsregionen og Trøndelag.
Meråkerbanen rustes opp og elektrifiseres for gods- og persontrafikk fra øst.
 Politisk enighet i Trøndelag om at
jernbanesatsing TrondheimSteinkjer: Gir høyeste prioritet
 El-utbygging Trondheim-Steinkjer
og Meråkerbanen innen 2018, før
kjøp av nye tog
 Planarbeid for gradvis dobbeltspor
forseres. Rask bygging for økt
frekvens, kapasitet og miljø bør
komme før større vegutbygging
 Må sikres rask, forutsigbar og
kontinuerlig finansiering som
”Særskilt prioritert prosjekt” i NTP
 Etablere gjennomgående InterCity
mot Støren, på lengre sikt Oppdal

Til forsiden
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IKAP: Utbyggingsmønster for redusert
reisebehov og økt kollektivbruk
Kommunene i Trondheimsregionen skal tilrettelegge for redusert klimautslipp
fra reiser gjennom arealpolitikken.
Innfartsparkering, kollektivtrafikknutepunkt og gang-/sykkelnett skal utvikles.
 Gode utbyggingsmønster i
regionen skal gi færre og
kortere reiser
 Vi skal utvikle retningslinjene i
IKAP i pågående rullering:
 Det skal bygges tettere og nært
kollektivårer/knutepunkt
 Kommunene skal forsterke
dagens sentra, ikke utvikle nye.
 God innfartsparkering må
etableres raskt for å oppmuntre
til mer kollektivtransport.
 Gang-/sykkelnett prioriteres

Til forsiden

Videre kollektivsatsing i Miljøpakken,
videreføring til bymiljøavtale
Miljøpakken for Trondheim er viktig for hele Trondheimsregionen,
også ved at kollektivtrafikken får prioritet og rask fremføring i byen.
Kollektivsatsingen skal videreutvikles for å gjøre regionale reiser
enda mer attraktive.
 Siden 2008 har reiser i
regionen økt med over 75 %, i
bysonen over 50 %. Biltrafikk
over bomsnittene er redusert
med ca. 10 % etter 2010.
 Aldri før vært så billig og bra å
reise kollektivt i regionen.
 Resultatene legges merke til
nasjonalt, med stor andel
belønningsmidler fra staten.
 Trondheimsregionen vil at vi
også framover skal være
nasjonalt ledende, gjennom å
være i front med å utvikle nye
bymiljøavtaler 2015-25.

Til forsiden
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E6/rv 3: Regionalt og nasjonalt viktig
E6 sør er stamvegen mellom Nord/Midt-Norge og Sør-Norge/Europa.
E6 Tonstad-Jaktøyen i Miljøpakken må sikres statlig bidrag for oppstart 2015.
E6 Jaktøyen-Oppland grense og rv3 har kommunal enighet om bompenger
som forutsetter en totalpakke for rask og helhetlig utbygging
 Politisk enighet i Trøndelag om
bedre veg Trondheim-Oppland
grense: Gir høyeste prioritet
 E6-sør Tonstad-Jaktøyen må
ferdigstilles med nødvendig
statlig bidrag (ca 3 mrd kr).
Oppstart 2015, ferdig 2018
 E6-sør Jaktøyen-Oppland
grense utbygges forutsigbart,
raskt og kontinuerlig, med
realisering i inneværende NTP
 Alle bevilgninger til E6-sør må
komme tidligere i NTP-perioden
 Sikkerhet/kapasitet i tunneler
E6 Stjørdal-Trondheim skal
forbedres med statlige midler

Til forsiden

Nytt knutepunkt for godstransport
inn i NTP 2018-27
Det skal etableres gode løsninger som ivaretar godstransport både på
bane, båt og bil. Utbygging må realiseres tidlig i kommende NTP.
Staten må bidra aktivt inn i igangsatt regionalt utredningsprosjekt.
 Brattøra er 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 2018-2027. Utbygging må
starte rundt 2020.
 Trondheimsregionen skal bidra
aktivt til at regional utredning
avklarer løsning/lokalisering
innen oppstart NTP 2018-27.

Til forsiden
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Gode og raske nasjonale og
internasjonale togforbindelser
Trondheim-Oslo skal være i front for å oppnå raskere togforbindelser i Norge.
Elektrifisert Meråkerbane åpner nye muligheter
 Utvikle InterCity-Østlandet og
InterCity-Trønderbanen med
strekningen mellom for reisetid
Oslo-Trondheim under 5 timer
 Dersom høyhastighet blir
aktuelt, skal Trondheim-Oslo
være første i Norge, uansett
konsept
 Meråkerbanen vil kunne gi stor
effekt for miljøvennlig personog godstrafikk
 Elektrifisering av Rørosbanen
skal gjennomføres for stabil
godstransport på tog.

Til forsiden

Sammenhengende standard på E39,
Fosen inn på kyststamvegnettet
E39 Harangen-Orkanger må realiseres for å oppnå sammenhengende
vegstandard fra Trondheimsregionen mot kysten.
E39 etablerer en fergefri kyststamveg: Fosen med nasjonal kampflybase hører
med i kystsatsingen, med fergefri forbindelse.
 E39 Høgkjølen-Harangen åpnes
i 2014-2015. Videreføring til
Orkanger må realiseres.
 Strekningen er en forlengelse
av Laksevegen fra Hitra/Frøya
 Bru over Trondheimsfjorden til
Fosen skal realiseres som del
av fergefri kyststamveg.
 Fosen og kampflybasen er et
nasjonalt satsingsområde.
 God gjensidig transportkorridor
Fosen-Trondheimsregionen, og
til/fra landet forøvrig blir viktig

Til forsiden
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Bedre hurtigbåt
mellom Fosen og Trondheim
Raskt og godt hurtigbåtsambandfra Fosen er en del av det regionale
kollektivtrafikktilbudet i Trondheimsregionen og skal prioriteres.
 Hyppige avganger og rask
reisetid både for VanvikanTrondheim og BrekstadTrondheim.
 Kampflybase på Ørland vil øke
behovet til/fra Brekstad.
 Ny hurtigbåtterminal sammen
med etablert tverrforbindelse
gir stor forbedring.
 Utbyggingen på Brattøra gjør
hurtigbåten mer attraktiv.

Til forsiden

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

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

Til forsiden
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HØRINGSUTTALELSE FRA TRONDHEIMSREGIONEN
HANDLINGSPROGRAM 2014-17 Statens vegvesen og Jernbaneverket
Forslag for vedtak Trondheimsregionen-regionrådet 06.12.2013
Trondheimsregionen gir en felles uttalelse til handlingsprogram fra Statens vegvesen og Jernbaneverket.
 Vi mener at Statens vegvesen og Jernbaneverket i vesentlig større grad må samordne sine tiltak, for å
oppnå en målrettet, kostnadseffektiv statlig innsats for hele transportsystemet.
Trondheimsregionen ber om at det for alle transporttiltak på veg og jernbane blir vektlagt tung
kollektivsatsing, slik at den store befolkningsveksten i Trondheimsregionen kan tas med miljøvennlig
transport, i tråd med klimaforliket på Stortinget. Trondheimsregionen har de siste årene hatt stor suksess
med satsing på buss, og størst kollektivvekst i landet. Antall busser inn i Trondheim sentrum gjør nå
kapasiteten kritisk i rushtid. Dette krever parallell satsing på tog for å videreføre kollektivveksten.
NSBs foreløpige modellberegning for Trønderbanen viser et svært stort vekstpotensial i antall togreiser
Melhus-Steinkjer, langt større enn andre storbyregioner i landet. Der er potensialet allerede er tatt ut. En
tung satsing fra Staten på Trønderbanen vil derfor gi høy effekt per investert krone.
Trondheimsregionen vil peke på at InterCity-jernbaneutbygging av Trønderbanen ble framhevet som et
meget aktuelt ”særlig prioritert prosjekt” i NTP-arbeidet:
 Vi forventer at modernisering av jernbanen, regjeringens vedtatte prioritering i KVU TrondheimSteinkjer, blir realisert som ”særskilt prioritert prosjekt”. Det innebærer sammenhengende utbygging
med bindende langsiktig framdrift og finansiering. Dette må legges fram for Stortinget tidligst mulig.
 Handlingsprogram for jernbanen må fastsette årlige bevilgninger for prioritering i 4-årsperioden.
 Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen må forseres, med planleggingsmidler allerede i 2014.
Det betyr at utbyggingen kan gjennomføres innen 2018, koordinert med innkjøp av nytt el-materiell.
 For å oppnå frekvens-/kapasitetsøkning må dobbeltsporutvikling forseres, med planlegging og
finansiering innenfor ”særskilt prioritert prosjekt”. Rask bygging for økt frekvens, kapasitet og miljø bør
komme før større vegutbygging på strekningen.
 Planlegging av sammenhengende dobbeltspor Trondheim-Stjørdal må gis høyeste prioritet.
 El-materiell gir mulighet for InterCity-løsning hvor området sør for Trondheim også skal prioriteres.
Funksjonelt dobbeltspor forbi Marienborg og nødvendige vekslingsspor må gjennomføres.
E6/Rv3 sør for Trondheim er fortsatt Midt-Norges viktigste vegprosjekt. Utbygging skal ivareta nasjonal
utvikling, næringsliv og sikkerhet. Regionen har bidratt til nødvendig planavklaring og egenfinansiering
gjennom Miljøpakken for transport og avklart bompengeprosjekt for Jaktøyen-Oppland grense.
 Manglende statlig finansiering av E6 Tonstad-Jaktøyen (3 mrd kr) må avklares, for anleggsstart 2015.
 Samlet prosjekt E6 Skjæringstad-Oppland grense/rv3 må prioriteres for kontinuerlig, rask og forutsigbar
utbygging, med større andel i handlingsprogramperioden og full realisering i inneværende NTP-periode.
Miljøpakken og belønningsmidlene har bidratt til at kollektivreiser siden 2008 har økt med over 75 % i
regionen, og over 50 % i bysonen. Biltrafikk over bomsnittene er redusert med ca 10 % etter 2010.
 Statlige rammebetingelser for at kollektivsuksessen skal fortsette må ivaretas i Handlingsprogrammene.
 Trondheimsregionen vil bidra til at regionen fortsatt skal være nasjonalt ledende. Vi ønsker å være i
front i utviklingen av nye bymiljøavtaler 2015-25.
Vi registrerer at logistikknutepunkt for Trondheimsregionen ikke ivaretas i handlingsprogram 2014-27.
 Det er for passivt at all utredning skal avventes til nasjonal godsanalyse foreligger. Handlingsplanen må
angi Jernbaneverkets medvirkning i regional utredning som er igangsatt, for avklaring før 2017 og
realisering i NTP-perioden.
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Evalueringsrapport
Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i

Trondheimsregionen.

Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og
Trondheimsregionen
Oktober 2013

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.
1

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.

2

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.
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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

5

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
894 153

Reelle kostnader
2013
993 140

1 årsverk

750 000

Reisekostnader

100 000

50 000

50 000*

Materiell

100 000

130 000

120 000*

Møter, kurs og
arrangement

150 000

120 217

110 000*

1 100 000

1 194 370

1 273 140

Totalt
* 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.
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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

3029

4096

Total elevaktivitet

*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.
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