INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 05.06-2014
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 14/2795-3

Dato: 28. mai 2014

Sted:

Trondheim kommune, ordførerkontoret

Tidsrom:

1300-1500.

Innkalt:

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

AU 17/14

Referat/protokoll AU-møte 02.04.2014 og Rådmannsforum 21.05.2014.

Vedlegg 1: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 02.04.2014
Vedlegg 2: Referat/protokoll Rådmannsforum 21.05.2014.
Forslag til vedtak:
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 02.04.2014 godkjennes.
Referat/protokoll Rådmannsforum 21.05.2014. tas til etterretning.

AU 18/14
Sak:

Felles samling for Formannskapene 21.-22. august.
Som kjent blir det en felles samling for Formannskapene, Fylkesutvalget og
rådmennene 21-22 august på Rica Hell. Avhengig av hvor mye Fylkesmannen sier ja til å bruke
av de tildelte skjønnsmidlene til prosjektet Trondheimsregionen som politisk verksted til denne
samlingen, så legges det opp til at selve samlingen dekkes av Trondheimsregionen, mens reisekostnadene dekkes av den enkelte kommune. Alternativet er at kommunene selv må dekke
overnattingen Det å avklare deltakelse fra politikerne må den enkelte kommune ta ansvar for, og
det bør være avklart før sommerferien. Rett i etterkant av AU vil det sendes ut et foreløpig program og en dato for påmelding.
I Rådmannsforum var det enighet om at det ikke var noen grunn til å ha en presentasjon av Ekspertutvalget på samlingen, mens det var forskjellige holdninger til om Trondheimsregionen var
det rette forumet for å diskutere kommunestruktur. Men både Regionrådets vedtak om at det
skal være tema, sakens aktualitet og den stramme tidsplanen tilsier at det blir merkelig å ikke ha
det som tema på en eller annen måte. Behandlingen i 19. juni kan endre bildet noe ved at for eksempel regionnivået blir en del av reformen, derfor må programmet kunne revideres etter Stortingsbehandlingen. En vinkling på programmet kan være å invitere Statsråden ( statssekretæren
har de fleste hørt i flere sammenhenger), for å få en direkte dialog, en annen vinkling kan være
mer indirekte gjennom å diskutere utfordringer og muligheter – og hvordan vi må organisere oss
for å løse de utfordringene som må løses på tvers av kommunegrenser. Målet for samlingen må
være å bidra til en så god og informert debatt som mulig, også om hvilke konsekvenser det kan
ha for det interkommunale samarbeidet hvis det ikke er ønskelig med kommunesammenslåing i
Trondheimsregionen.

Rådmannsforum var opptatt av at det lages et program som inspirerer og viser fram både suksesshistorier og muligheter framover. Andre konkrete forslag til tema var næringsutvikling,
IKAP og prosjektet Trondheimsregionen 2040. Tidligere har det vært foreslått utarbeiding av
felles framtidsbilder for Trondheimsregionen, og presentasjon av vellykkete tjenestesamarbeid i
kommunene. Tre tema er nok det maksimale det er lurt å legge inn i en samling, det er krevende
å organisere gode prosesser for en såpass stor forsamling. Det å lage felles framtidsbilder for
Trondheimsregionen er nyttig uansett hva som skjer med kommunereformen, og en enighet om
felles utviklingsretning kan føre med seg større oppslutning om og forpliktelse til arbeidet og
vedtakene i Trondheimsregionen. Det vil adressere mye av de utfordringene som ble tatt opp av
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Røe kommunikasjon om utviklingen av samarbeidet i september 2013.
Konkrete forslag det jobbes med vil bli presentert i møtet.
Forslag til vedtak:
Innspill fra møtet legges til grunn for den videre planleggingen av samlingen.

AU 19/14
Sak

Kommersialisering av teknologi som næringspolitisk hovedmål
Vedtaket om å gjøre kommersialisering av teknologi til hovedmål har blitt god mottatt både fra
næringslivet og næringsutviklingsapparatet. Arbeidet med forankring og å konkretisere hva det i
praksis bør medføre av tiltak og endrete prioriteringer er i gang, og innspillene og forslagene vil
etter hvert bli presentert for Regionrådet. Det som har blitt etterlyst av flere er helt konkrete
målsettinger og tilstrekkelig politisk forankring. Arbeidet må forankres i den enkelte kommune
og på fylkesnivå, vi vil gjerne ha innspill på hvordan det kan gjøres. Dette vil bli et viktig arbeidsområde for den nye næringsutvikleren vi nå er i ferd med å tilsette.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

AU 20/14
Sak:

Styrking av omdømme
Regionrådet fattet i september 2013 et vedtak om at ”Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at
opplegg for større kampanje videreføres i henhold til kampanjeplan”. Det blir orientert om
framdrift på møtet.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

AU 21/14
Sak:

Saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.06.14:
Møtet skal avholdes i Stjørdal kommune, på Radisson Blu på Værnes kl 0900-1200, på grunn av
kollisjonen med Luftfartskonferansen på Værnes. Aktuelle saker:
- Samferdselspolitisk fundament. Legges fram uten endringer.
- Kommunereform: Foreslår at vi inviterer Fylkesmannen til å fortelle om hvordan de vil organisere prosessen framover. Dette er jo dagen etter Stortingsbehandlingen, slik at vi vet mer om
de politiske standpunktene.
- Orientering fra Jernbaneverket om arbeidet med logistikkutepunkt. De ønsker i utgangspunktet
å orientere på alle regionrådsmøtene framover.
- Deponisaken er klar til behandling i juni.
- Gjennom KS Storbyforskningsprogram er det finansiert en rapport om verdiskapingsanalyser
for storbyregionene, levert av Menon. I følge kontrakten skal de presentere rapporten i hver enkelt byregion, regionrådet kan være en aktuell arena.
- Som en del av Strategisk næringsplan har kapasiteten på de lokale næringsforeningene blitt
styrket, Berit Rian kan bli bedt om å gi en orientering om arbeidet med det.
- Samarbeid skole – næringsliv. NHO er opptatt av temaet, og vi kan be Merethe Storødegård
om å innlede.
- Det ble foran forrige møte diskutert å invitere Erik Haugane SIVA til å komme og orientere
om hvilken rolle SIVA ønsker å spille innen innovasjon og næringsutvikling i storbyregionene.
Temaet er stort og viktig, men i og med at vi har lite tid denne gangen kan vi kanskje ta det i
september-møtet heller.

Forslag til vedtak:
Innspill fra møtet legges til grunn for sakslisten til regionrådet.

Arbeidsutvalget 05.06 .2014

Side 2 av 3

AU 22/14

Talerett i regionrådet
I det siste regionrådsmøtet fikk ikke Næringsforeningen ordet under saken om logistikknutepunkt fordi vi tolket det slik at de ikke hadde talerett. I vedtektene står det: ” Det kan oppnevnes observatører til Trondheimsregionen-regionrådet og rådmannsforum med møte- og talerett.”
Jeg har ikke greid å finne at Næringsforeningen har fått en slik observatørstatus formelt sett.
Spørsmålet blir om de skal få en slik observatørstatus. Tatt i betraktning deres sentrale rolle i
regionsamarbeidet er det mye som taler for det, og det kan gi en større tyngde også til sakene
utenom næringsutviklingsområdet, for eksempel samferdsel.

Forslag til vedtak:
AU ber regionrådet innvilge Næringsforeningen observatørstatus i regionrådet med møte- og
talerett.

AU 23/14

Orienteringer
- Ansettelse av næringsutvikler.
- Samarbeid om anleggssøknader for å få forhøyet støttesats.
- Informasjonstilbud til arbeidsinnvandrere - status.
-

Bård Eidet
daglig leder
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 02.04.2014
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 14/2795-4

Sted:

Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor

Tidsrom:

kl 1300-1500

Til stede:

Erling Lenvik Rita Ottervik, Einar Strøm, Jon P Husby, Bård Eidet.

Dato 04. april 2014

Forfall:
Referent:

Bård Eidet

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til
saksdokumentene fra dette møtet i arbeidsutvalget, klikk her.
Ingen merknader til innkallingen.

AU 11/14
Vedtak:

AU 12/14

Referat/protokoll AU-møte 29.01.2014 og Rådmannsforum 19.03.2014.
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 29.01.2014 godkjennes.
Referat/protokoll Rådmannsforum 19.03.2014. tas til etterretning.

IKAP 2

Fra møtet: Innspillene fra ordførermøte ble diskutert, og det ble understreket at det er retningslinjene
som vedtas, ikke boligfeltbasen. Enighet om at det ikke er grunnlag for å gjøre endringer i dokumentet nå.
Vedtak:

AU 13/14

Utkastet til IKAP2 legges fram for regionrådet.

Trondheimsregionen som politisk verksted

Fra møtet: Enighet om at et todagers fellesmøte i august for Formannskapene er en god ide og en mer
konkret styrking av Trondheimsregionen som politisk verksted. Aktuelle tema kan være både
kommunestruktur-diskusjonen, framtidsbilder for Trondheimsregionen, vise fram gode eksempler på tjenestesamarbeid, og knytte det til et besøk til/fra HiST.
Vedtak:

AU 14/14
Vedtak:

AU 15/14

Daglig leder jobber videre med prosjektet ut fra innspill i møtet.

Årsmelding 2013
Årsmelding 2013 legges fram for regionrådet for godkjenning.

Orienteringer
- Daglig leder er i dialog med KMD for sikre en best mulig kobling opp mot regjeringens nye
utviklingsprogram for storbyregioner.
- Olaf Løberg, Morten Wolden, Terje Roel og daglig leder følger opp Idrettskretsens initiativ
om samarbeid om anleggssøknader.
- Regionrådsmøtet 20. juni legges til Stjørdal og avsluttes kl 1200 for å tilpasse oss
Luftfartforum sitt arrangement.
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- Omdømmekampanjen: Det har vært møte med kommunikasjonssjefene på NTNU, HiST og
SINTEF. Utfordrende at det er forskjellige holdninger både internt i organisasjonene og
mellom dem. Det jobbes videre med forankring.

AU 16/14

Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 25.04.14:

Fra møtet: Enighet om at det var ønskelig at Even Ytterhus blir invitert til å orientere både om utviklingen
i MC-miljøene og radikalisering som følge av rekruttering av ungdom til krigsområder.
Trondheim kommune har nettopp gjennomført sin store ungdomsundersøkelse, temaet har
stor felles interesse og kan være aktuelt å sette på sakskartet til høsten.
Daglig leder lager forslag til tema på de gjenværende møter i år.
.

AU 17/14
Fra møtet:

Eventuelt - Samferdselspolitisk fundament
Etter ordførermøtet 28/3 ble det lagt fram et nytt utkast til fundament, der det er forsøkt
tydeliggjort hva som er våre sentrale prioriteringer. AU sluttet seg til at det legges fram for
Regionrådet med de endringsforslag som kom fram under møtet.

Forslag til AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet:
Samferdselspolitisk fundament legges fram for regionrådet til endelig godkjenning.

Erling Lenvik
Leder

Bård Eidet
daglig leder

(sign)

(sign)
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 21.05.2014
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 14/1134-

Dato:22. mai 2014

Sted:

Fylkeshuset, 5. etg: Fylkesutvalgssalen

Tidsrom:

Onsdag 21. mai 2014 kl 1300-1600

Til stede:

Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Morten Wolden, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Knut Dukane, Olaf
Løberg, Knut Aspås, Stein A Ytterdahl, Geir Are Nyeng, Bård Eidet, Esther Balvers, Brita
Aasprang, Sigmund Knutsen, Hans Kringstad.

Forfall:

Odd Inge Mjøen, Grethe Metliaas, Vigdis Bolås, Kai Terje Dretvik

RF 22/14

Referat fra møte 19.03.2014

Vedtak:

RF 23/14

Referat rådmannsforum 19.03.2014 godkjent.

Planlegging av felles samling for Formannskapene 21.22. august

Fra møtet:

Sak 23 og 24 ble diskutert under ett.
Stortingsbehandlingen 19. juni vil gi avklaringer og kanskje endre bildet, kan være lurt å avvente det. Det er først og fremst kommunene som må være arena for den kunnskapsbaserte debatten som nå må komme.
Enighet om at det er ingen grunn til å ha noen presentasjon av Ekspertutvalgets rapport i samlingen for Formannskapene, mer fruktbart å invitere Fylkesmannen til å orientere om sin prosess.
Trondheimsregionen er et interessesamarbeid, ikke en mulig forløper for ny kommunestruktur. Bruk det felles møtet med Formannskapene til å styrke merkevaren og det vi lykkes med.
Konklusjon: AU må ta stilling til om kommunereform skal være tema på samlingen med Formannskapene. Andre aktuelle tema er IKAP, scenarier for næringsutvikling/ framtidsbilder for
Trondheimsregionen, Trondheimsregionen 2040, verdiskapingsindikatorer.

Vedtak:

Innspill fra møtet blir tatt med i den videre planleggingen av samlingen..

RF24/14
Vedtak:

RF 25/14

Videre arbeid med kommunereformen
Daglig leder jobber videre med de innspillene som kom i møtet.

Trondheimsregionen 2040

Orientering: Jon Hoem og Brita Aasprang orienterte. Fylkeskommunale og statlige behov ikke tatt med,
bare kommunal tjenesteyting.
Fra møtet: Regjeringen har nedjustert innvandringsveksten, viktig å ta med.
Bør tenke befolkning og ikke juridiske enheter – videregående skoler bør være med.
Vedtak:

Saken tas til orientering.

Rådmannsforum 21.05.2014
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__________________________________________________________________________________
RF 26/14
IKAP 2 / nytt Logistikkutepunkt.
Orientering: Esther Balvers orienterte.
Fra møtet: Innspill om forklaring av / endringer av fagterminologi.
Debatt om næringsområder bør nevnes eventuelt være et eget punkt, eller om det kun er retningslinjer som skal være med.
Det savnes et punkt om erstatning av jordbruksarealer.
Den foreslåtte organiseringen fra Jernbaneverket av arbeidet med logistikkutepunkt må endres.
Vedtak:

RF 27/14

Saken tas til orientering.

Verdiskapingsanalyser for storbyregionene

Orientering: Birger Elvestad innledet. Er det noe som overrasker dere, og som må utdypes? Tar gjerne reaksjoner også etter møtet
Fra møtet:

Til dels overraskende konklusjoner sammenlignet med andre undersøkelser.
Det avklares hvilken arena rapportforfatteren skal inviteres til for å presentere rapporten.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

RF 28/14
Vedtak:

RF 21/14

RF 30/14

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 20.06.2014
Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet.

Orienteringer
-

Rådmannsforum i august flyttes ikke

-

Oppfølging av sak om interkommunalt samarbeid om idrettsanlegg: Vi kobles oss opp mot
igangsatt arbeid fra fylkeskommunens side, blir invitert inn i et senere rådmansnforum.

-

Ansettelse næringsrådgiver: Skjer i uke 22 eller 23. Gode kandidater.

-

Living in Trondheim Region: Samarbeidet med Trondheim kommune om informasjonstilbud til arbeidsinnvandrere gjennom Flerkulturelt informasjons- og dialogsenter er avsluttet,
arbeidet videreføres gjennom Living in Trondheim Region og kurstilbud i påvente av at
Næringsforeningen jobber med å få på plass et nytt tilbud

-

Omdømmekampanjen: Kommer tilbake med et forslag på høsten

Åpen post
Ingen saker.

Knut Dukane
leder rådmannsforum

Rådmannsforum 21.05.2014

Bård Eidet
daglig leder
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