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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 03.09-2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 14/2795- Dato: 27. august 2014  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 1300-1500. 

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

 
AU 24/14 Referat/protokoll AU-møte 02.04.2014 og Rådmannsforum 21.05.2014. 

Vedlegg 1: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 05.06.2014 
Vedlegg 2: Referat/protokoll Rådmannsforum 19.08.2014. 

Forslag til vedtak:  
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 05.06.2014 godkjennes.  
Referat/protokoll Rådmannsforum 19.08.2014. tas til etterretning. 

 
AU 25/14 Skal Trondheimsregionen ha en rolle i det videre arbeidet med kommunereformen? 

Sak: Vi har nå nettopp gjennomført en todagers samling for Formannskapene og Fylkesutvalget, som 
etter tilbakemeldingene å dømme fungerte etter intensjonene. Det ble en arena for å diskutere et 
vanskelig tema innen en ganske trygg ramme. I etterkant har Fylkesmannen og KS hatt sin opp-
startsamling for ordførere/rådmenn/opposisjonsledere, og det er skissert en prosess med store 
ambisjoner og knappe tidsrammer. Hver kommune må etablere sin egen prosessorganisasjon så 
raskt som mulig, og det skal gjøres vedtak innen februar 2015 om ”geografiske retningsvalg”. 
Og Trondheim har fått en klar utfordring fra Fylkesmannen om å ta en lederrolle.  

 
 Regionrådene har ingen formell rolle inn i disse prosessene, naturlig nok. Men det som er et 

åpent spørsmål er hvordan prosessene mellom kommunene skal organiseres; skal det være sam-
taler mellom en og en kommune eller flere samtidig? Hvem skal ta initiativet? Hva når de geo-
grafiske ønskene spriker? En løsning kan være at noe av diskusjonene kanaliseres inn i Trond-
heimsregionen – Regionrådet. Det gjør initiativfasen enklere – hvem skal ta det første steg. Men 
samtidig kan det være vanskelig å diskutere det på en god måte i en slik stor forsamling, og det 
kan aldri erstatte de kommunale prosessene. Hvis regionrådet skal ha en rolle så kan det skje 
ved å sette det på kartet i ordinære Regionrådsmøter, i egne møter, og/ eller gjennom ordfører-
møter. 
 
 

 
Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

AU 26/14 Møteplan 2015  
Sak 2015 er et spesielt år i og med at det er kommunevalg. Det gjør at det første møtet på høsten må 

skyves såpass langt fram i tid at kommunestyrene rekker å konstituere seg. Hvis dere kan av-
stemme på forhånd med egne planer så kan vi luke ut unødvendige kollisjoner på et så tidlig 
tidspunkt som mulig. 
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Rådmannsforum: Onsdag 14.01 kl 1300-1600  
Næringsrådet: Onsdag 21.01 kl 1200-1600  
Arbeidsutvalget: Torsdag 29.01 kl 1200-1500  
Regionrådet: Fredag 13.02 kl 0900-1500 
 
Rådmannsforum: Onsdag 18.03 kl 1300-1600  
Næringsrådet: Onsdag 25.03 kl 1200-1500  
Arbeidsutvalget: Onsdag 08.04 kl 1300-1500  
Regionrådet: Fredag 15.04 kl 0900-1500 
 
Rådmannsforum: Onsdag 20.05 kl 1300-1600  
Næringsrådet: Onsdag 27.05 kl 1200-1500  
Arbeidsutvalget: Onsdag 10.06 kl 1300-1500  
Regionrådet: Fredag 19.06 kl 0900-1500 
 
Næringsrådet: Onsdag 19.08 kl 1200-1500  
Rådmannsforum: Onsdag 30.09 kl 1300-1600  
Næringsrådet: Onsdag 07.10 kl 1200-1500  
Arbeidsutvalget: Torsdag 15.10 kl 1300-1500 
Regionrådet: Fredag 23.10 kl 0900-1500 (Konstituering etter valget) 
 
Rådmannsforum: Onsdag 11.11 kl 1300-1600  
Arbeidsutvalget: Onsdag 25.11 kl 1300-1500  
Næringsrådet: Onsdag 09.12 kl 1200-1500  
Regionrådet: Fredag 11.12 kl 0900-1500 

  

 

Forslag til vedtak: 
Møteplan 2015 legges fram for Regionrådet for endelig godkjenning. 

 

 
AU 27/14 Profilering av Trondheimsregionen. 

Sak: Denne saken har vært innom både Rådmannsforum og Regionrådet flere ganger tidligere, og der 
det siste vedtaket i Regionrådet i september 2013 var: ” Trondheimsregionen-regionrådet tilrår 
at opplegg for større kampanje videreføres i henhold til kampanjeplan, vedlegg 5”. Etter det har 
det både vært skifte av daglig leder og en dialog med de nærmeste samarbeidspartnere som har 
gjort at oppfølging har tatt tid. Det som kan fastlås er at det er en skepsis til omdømmeprosjekter 
generelt sett og at det eksisterer flere - og sterke - oppfatninger om hva som bør være det felles 
varemerket. I det siste året har vi blant annet sett at Bergensregionens omdømmeprosjekt Vekst-
landet har fått sterk motbør og til dels blitt latterliggjort, og for sitere en artikkel fra Aftenposten 
fra 4/8 i år: ” Bestillingen av en omdømme-powerpoint er selve kjennetegnet ved den desperate 
kommune, powerpointen som skal få ungdommen til å bli og næringslivet til å komme”. Det er 
nok dekning for å si at det generelt er stor skepsis i media til offentlige omdømmeprosjekter. 
 
Det er heller ikke enkelt å få en konsensus om hva som skal være det felles varemerket, me-
ningene varierer mellom institusjoner og også inne institusjoner. Det som er styrken med ”vi 
forandrer verden” er det ekspressive i det, og det at det står så godt til NTNU sitt ”kunnskap for 
en bedre verden” og SINTEF sitt ”teknologi for en bedre verden”. Men for NTNU og SINTEF 
er dette visjonen og selve forretningsideen, og ikke et varemerke, og har dermed en annen platt-
form enn Trondheimsregionens ”vi forandrer verden”. Ut fra dialogen vi har hatt med blant an-
net FoU-institusjonene og fagfolk innen emnet er det ”Teknologihovedstaden” som har den 
sterkeste støtten som varemerke for Trondheimsregionen. Det har et tydelig budskap, og etter å 
ha kartlagt bruken av begrepet ser vi at det er god del aktører både nasjonalt, regionalt og lokalt 
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som bruker begrepet om oss – og det finnes ingen andre som konkurrerer med oss om bruken av 
begrepet. Men dette krever ytterligere forankringsarbeid før det fattes en endelig beslutning om 
det. 
 
Men det som det er entydig enighet om er at vi må bli flinkere til å fortelle suksesshistoriene fra 
regionen. Og det er denne enigheten vi tar utgangspunkt i når vi snur på rekkefølgen i det som 
ble foreslått i Røe sin rapport: Vi starter nå med å lage videoer om suksesshistorier, ut fra disse 
kriteriene: 

• En arbeidsgruppe definerer hvilke historier som skal fortelles, avstemmes med FoU-
insitusjonene og kommunene. 

• Historiene skal primært komme fra FoU-miljøene, men også næringsmessige suksesshisto-
rier og eventuell andre temaer kan være aktuelle. 

• Heller enn å velge en leverandør så går vi bredt ut plasserer oppdrag til mange av de profe-
sjonelle  som har tilstrekkelig kompetanse. Da unngår vi det vi har sett tendenser til der en 
leverandør blir valgt – at de som ikke blir valgt blir opptatt av å skyte ned hele konseptet. 

•  I tillegg vil vi åpne opp for at ungdom og amatører kan levere bidrag, og at v setter ned en 
jury som velger hvem som skal antas og dermed premieres. 

• Det skal minimum være en video fra hver kommune. 

 Disse videoene vil stilles til rådighet for hele det store partnerskapet, og når det brukes i en fel-
les historiefortelling så har det en enorm verdi i seg sjøl. Men det vil også være naturlig å defi-
nere en fase to i etterkant, hvor det vurderes å velge en leverandør som skal jobbe med innsalg 
og bruk av disse suksesshistoriene. Vi har også planer i fase 2 om å se nærmere på Værnes som 
en fantastisk profileringsarena for regionen. Før vi setter i gang fase 2 bør det være avklart hva 
som skal være det felles varemerket for regionen. 

Forslag til vedtak: 
Saken legges fram for Regionrådet. 

 

 

AU 28/14 Ny Fylkesvei 704 til Klæbu – valg av løsning  
Næringsforeningen har tatt opp sine betenkeligheter rundt ny Fylkesvei 704, med denne 
argumentasjonen: 
” Fylkestinget skal i møte 29.okt behandle sine samferdselsprioriteringer, deriblant mid-
ler/løsning for FV 704 til Klæbu. Løsning vil påvirke interessen for IKAP arealene for 
næring i Tulluan-området. Torgård er snart fullt utviklet og det byggeklare arealet på 
Tulluan blir mer attraktivt. Trondheimsregionen har en utfordring med å fremskaffe nok 
byggeklart næringsareral for å dekke det løpende behovet. Der vil være viktig å sikre at 
valgt løsning for utbedring av FV 704 er tilpasset en situasjon med full næringsaktivitet 
på Tulluan. En løsning for veien som ender opp i «miljøgate» på Tanem vil være en dår-
lig løsning for Klæbu, for beboere på Tanem og de fremtidige næringsdrivende på Tul-
luan-området. Med tanke på at Tulluan-området er mest aktuelt for arealkrevende virk-
somheter må en påregne en betydelig andel tungtransporter inn og ut av området. Å få 
disse gjennom Tanem er neppe ønskelig for noen. Valg av løsning vil også påvirke in-
teressen for Tulluan-arealene.” 
 
Spørsmålet er om dette bør fremmes for Regionrådet med tanke på å fremme en uttalel-
se før behandlingen i Fylkestinget. 
 

Forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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AU 29/14 Saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 19.09.14:  
Sak: Møtet avholdes i Storsalen, Rådhuset i Trondheim. Aktuelle saker: 

- Alt etter hva AU kommer fram til kan kommunereformen være et tema 
- Samferdselspolitisk fundament. Kan det legges fram nå?  
- Orientering fra Jernbaneverket om arbeidet med logistikkutepunkt. Anne Skolmli 

kommer etter lunsj.  
- IKAP2: Saken skal sendes på høring, sammen med kunnskapsrapportene 
- Gjennom KS Storbyforskningsprogram er det finansiert en rapport om verdiskapingsanaly-

ser for storbyregionene, levert av Menon. I følge kontrakten skal de presentere rapporten i 
hver enkelt byregion, regionrådet 19/9 kan være en aktuell arena. 

- Oppfølging og konkretisering av kommersialisering som teknologi som nytt satsingsområde. 
- Flerbruksanlegg for motorsport i Stjørdal.  

Stjørdal kommune har bedt om at det settes på sakskartet. Anlegget er ment som et inter-
kommunalt anlegg, og de har bedt om at det settes av maks 30 min til en presentasjon. 

- Det har flere ganger vært diskutert å invitere Erik Haugane SIVA til å komme og orientere 
om hvilken rolle SIVA ønsker å spille innen innovasjon og næringsutvikling i storbyregio-
nene, men pga andre presserende saker har det blitt utsatt.  

 
Forslag til vedtak: 

Innspill fra møtet legges til grunn for sakslisten til regionrådet. 

 

 
 

AU 30/14 Orienteringer 
-  

 

 

Bård Eidet 
Daglig leder 
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 05.06.2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 14/2795-4 Dato 05. juni 2014  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor 

Tidsrom: kl 1300-1500 

Til stede: Erling Lenvik, Rita Ottervik, Jon P Husby, Bård Eidet. 
 

Forfall:  Einar Strøm 

Referent: Bård Eidet 
 
Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no .  

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 17/14 Referat/protokoll AU-møte 02.04.2014 og Rådmannsforum 21.05.2014. 
Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 02.04.2014 godkjennes.  

Referat/protokoll Rådmannsforum 21.05.2014. tas til etterretning. 

 

 
AU 18/14 Felles samling for Formannskapene 21.-22. august. 

 

Vedtak: Innspill fra møtet legges til grunn for den videre planleggingen av samlingen. 

 

AU 19/14 Kommersialisering av teknologi som næringspolitisk hovedmål 
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

AU 20/14 Styrking av omdømme 
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 
AU 21/14 Saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.06.14:  

 
Vedtak: Innspill fra møtet legges til grunn for sakslisten til regionrådet. Saken om Samferdelspolitisk 

fundament utsettes til høsten, leder tar et møte med ordfører Stjørdal og Malvik på forhånd 
for å avklare muligheter for enighet. 

 
  

AU 22/14 Talerett i regionrådet 
 

http://www.trondheimsregionen.no/
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Vedtak: Næringsforeningens leder har i kraft av å være leder i Næringsrådet full møte- og talerett 
i regionrådets møter. 

 
AU 23/14 Orienteringer 

- Ansettelse av næringsutvikler: Tilbud er gitt.  
- Samarbeid om anleggssøknader for å få forhøyet støttesats: Samkjøres med fylkeskommune-

nes engasjement på området, de vil rapportere til regionrådet når de er kommet tilstrekklig 
langt i arbeidet.  

- Informasjonstilbud til arbeidsinnvandrere – status: Næringsforeningen jobber med å å få på 
plass et tilbud, i mellomtiden blir nettsiden Living In Trondheim Region og Facebooksiden 
oppdatert, pluss at det kjøres noen kurs. 

-  
 

 
 
Erling Lenvik Bård Eidet 
Leder daglig leder  
(sign) (sign) 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 19.08.2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 14/1134- Dato: 25. august 2014  
 

Sted: Fylkeshuset, 5. etg: møterom Kvarts 

Tidsrom: Tirsdag 19. mai 2014 kl 1400-1700 

Til stede: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Kathrine Lereggen, Olaf Løberg, Odd Inge Mjøen, Stein A Ytterdahl, 
Geir Are Nyeng, Grethe Metliaas, Bård Eidet, Esther Balvers, Sigmund Knutsen, Hans Kringstad.  

Forfall: Knut Dukane, Vigdis Bolås, Kai Terje Dretvik, Roy Jevard 
 

    

RF 31/14 Referat fra møte 21.05.2014 
Vedtak: Referat rådmannsforum 21.05.2014 godkjent. 

 
RF 32/14 Program for leverandørutvikling – hvilken rolle kan Trondheimsregionen spille? 

Fra møtet: Enighet om at det var nødvendig å samarbeide for å lykkes med dette, og at det er ønskelig at 
Trondheimsregionen tar en rolle. Forslag om å arrangere workshops innen tjenesteområder. 
 

Vedtak:  Daglig leder kommer tilbake med forslag til Rådmannsforum om hvordan Trondheimsregio-
nen kan ta en rolle. 

 
RF33/14 IKAP 2 

Orientering: Esther Balvers orienterte. 

Fra møtet: Nye Sveberg ble diskutert. Ikke aktuelt for Trondheimsregionen å involvere seg økonomisk. 

Vedtak: Saken tas til etterretning.. 

 

 
RF 34/14 Møteplan 2015 

Vedtak: Møteplan 2015 legges fram for Regionrådet for endelig godkjenning. 

 

RF 35/14 Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. 
Orientering: Randi Wenche Haugen og Ingjerd Skjefstad orienterte. 

Fra møtet: Rådmenn må øve påtrykk for at UE skal slippe til i skolen i tilstrekkelig grad. Rådmennene vil 
sørge for at UE slipper til å rektormøtene når det er nødvendig. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 36/14 Utviklingsplan Trondheimsregionen 2015. 
Fra møtet: Daglig leder orienterte om at planen ikke legges fram for godkjenning før i Regionrådet i de-

sember, for å kunne ha en grundigere prosess internt. 



 

Rådmannsforum 19.08.2014 
 

 Side 2 av 2 

 

Vedtak: Innspill i møtet legges til grunn for rullering av utviklingsplanen. 

RF 37/14 Profilering av Trondheimsregionen 
Fra møtet: Enighet om at dette var en fornuftig vinkling. En fare med mange leverandører kan være at det 

blir forskjell i uttrykk, det bær være noe som er gjenkjennbart på tvers av leverandører. 

Vedtak: Saken tas til etterretning. 

 

 
RF 38/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 19.09.2014 

   

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 
RF 39/14 Orienteringer  

- Samlingen med Formannskapene 21-22 august 

- Rådmannsforum 5 november avsluttes med felles middag. Stein Y sjekker om Leangen er 
ledig. 

- Trøndelagsdagen arrangeres 22. januar 2015 

 

 
RF 40/14 Åpen post 

Ingen saker. 
 

Knut Dukane  Bård Eidet 
leder rådmannsforum daglig leder  


	AU_140903_Innkalling
	AU 24/14 Referat/protokoll AU-møte 02.04.2014 og Rådmannsforum 21.05.2014.
	Vedlegg 1
	Vedlegg 2

	AU 25/14 Skal Trondheimsregionen ha en rolle i det videre arbeidet med kommunereformen?
	AU 26/14 Møteplan 2015
	AU 27/14 Profilering av Trondheimsregionen.
	AU 28/14 Ny Fylkesvei 704 til Klæbu – valg av løsning
	AU 29/14 Saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 19.09.14:
	AU 30/14 Orienteringer

