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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 29.01.2014 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 14/2795-2 Dato 04. februar 2014  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor 

Tidsrom: kl 0900-1100 

Til stede: Erling Lenvik (fra sak 10/14), Rita Ottervik, Einar Strøm, Jon P Husby, Jon Hoem, Bård Eidet. 
Rita Ottervik ledet møtet i Erling Lenviks fravær fram til sak 10/14. 

Forfall:   

Referent: Jon Hoem 
 

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 01/14 Referat/protokoll AU-møte 20.11.2013 og Rådmannsforum 14.01.2014. 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 20.11.2013 

Vedlegg 3: Referat/protokoll Rådmannsforum 14.01.2014. 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 20.11.2013 godkjennes.  
Referat/protokoll Rådmannsforum 14.01.2014. tas til etterretning. 

 

AU 02/14 Utlysning næringsutvikler/prosjektleder næringsplan 

Fra møtet: Bård Eidet orienterte. AU ønsker at det holdes flyt i arbeidet i vakans-periden med tilgjengelig 
personale. Det var enighet i AU om at tilsettingen formelt besluttes av direktør for 
Næring/Kultur i Trondheim kommune og daglig leder i Trondheimsregionen. 

Vedtak: AU slutter seg til framlagt opplegg for tilsetting av næringsutvikler/prosjektleder nærings-
plan.  

 

AU 03/14 Flere næringssaker i Trondheimsregionen-regionrådet  

Fra møtet: Det ble pekt på at regionene rundt oss nå arbeider med egne næringsplaner, en ønsket utvik-
ling som vi har invitert til. Det vil være interessant å få en gjensidig informasjon som tema i re-
gionrådet. Også om hva Trondheimsregionen gjør i forhold til valgte satsinger i naboregionene. 
Det ble påpekt at mange av arealsakene har næringsperspektiv. At næringsrådet blir orientert 
om samferdselssaker er bra.  Vi har en samvirkende næringsregion som i noen sammenhenger 
er større en Trondheimsregionen.  

 Hva gjør Trondheimsregionen når Access Mid-Norway avsluttes? Dette bør drøftes. Daglig le-
der bes å følge opp dette, i samråd med Trondheim kommune og STFK, og komme tilbake til 
AU.  

Vedtak: AU ber sekretariatet om å utrede mulig rolle for Trondheimsregionen når Access Mid-
Norway avsluttes.  

 AU anser det som viktig at næringssaker blir prioritert som tema i Trondheimsregionen-
regionrådet, og støtter at næringsrådet tar en aktiv rolle for å spille inn saker. 

 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://trondheimsregionen.no/no/om-oss/moter/arbeidsutvalget-2013/494-m%C3%B8te-arbeidsutvalget-20-november-2013
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AU 04/14 Kommersialisering av teknologi  

Fra møtet: AU sluttet seg til at dette er Trondheimsregionens fortrinn, som vi må satse på. Det ble pekt på 
at vi ikke må spisse forståelsen av teknologi for mye, dette skal ha betydning for et bredt spek-
ter av bransjer. Eksempelvis er adferdsforskning/velferd er viktige tema som kan inngå i slik 
satsing.  

AUs forslag til innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Trondheimsregionen-regionrådet støtter kommersialisering av teknologi som satsingsområ-
de for næringsarbeidet i Trondheimsregionen. Satsingen må forankres, og det skal tilrette-
legges for å få effekt av dette i kommunene. 

 

AU 05/14 KMD: Utviklingsprogram for byregioner: Eventuell søknad fra Trondheimsregionen  

Fra møtet: Utkast til søknad ble framlagt i møtet. Programmet er inndelt i to faser: Fase 1 i 2014 for etab-
lering og konsolidering internt, og fase 2, tre år fra 2015, med konkrete tiltak på tema prioritert 
i fase 1. Fase 1 er langt på veg er gjennomført hos oss – vi bør ikke sette i gang prosesser som 
reverserer og utfordrer det vi har avklart. Vi kan i søknaden utdype dette, og at vi tilbyr oss å 
være ”pilot” for fase 2 allerede i 2014, slik at prosjektet kan ha et erfaringsgrunnlag for de øv-
rige til 2015. Rådmannsforum har støttet dette. Alle fastsatte arbeidsoppgaver i IKAP og 
næringsplanen tas inn i søknaden. AU var enig om at vi søker om 2 mill kr per år, som både er-
statter bortfall av regionale utviklingsmidler og åpne for økt aktivitet. 

Forslag til AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet: 
På vegne av medlemskommunene slutter Trondheimsregionen-regionrådet seg til framlagt 
søknad om 2 mill kr i 2014 fra utlyst utviklingsprogram for byregioner.   

 

AU 06/14 Regionale utviklingsmidler, tilskudd til næringsplanen fra STFK 2014 

Fra møtet: Daglig leder orienterte. 

Vedtak: AU tar fylkesrådmannens forslag til endring av tildelingsbeløp til næringsplanen til etterret-
ning. 

. 

AU 07/14 Samferdselspolitisk fundament  

Fra møtet: Daglig leder orienterte om bearbeiding etter Støren-møtet. Det har kommet følgende innspill: 
Orkdal ønsker at fv. 710 ses i samband med E39, Malvik at fire felt på E6 Trondheim-Stjørdal 
prioriteres. Melhus peker på at staten bør utfordres på større statlig andel også på E6 Jagtøy-
en-Oppland grense. Trondheim kommune har gjort vedtak knyttet til handlingsprogram for veg 
og jernbane, hvor jernbane prioriteres før firefelts veg Trondheim-Stjørdal. Trondheim viser 
også til at E6 Tiller-Jagtøyen kan bli ferdig i 2017. 3 mrd kr er totalbeløpet for prosjektet.  

 Daglig leder foreslo å avvente konklusjoner i saken inntil samlet oversikt over innkomne inn-
spill foreligger. Daglig leder sender ut oversikt og forslag til eventuelle endringer i fundamentet 
medio neste uke. Det var enighet om at AU vurderer om saken skal legges fram i dette møtet 
eller bearbeide videre ut fra innholdet i innspillene.   

Vedtak:  Daglig leder følger opp i henhold til drøftingen i saken.  

 

RF 08/14 Strategiske avklaringer for mulige sentralt initierte kommunestrukturprosesser? 

Fra møtet: AU registrerer at det pågår ulike drøftinger mellom kommuner, og det ble gitt signaler fra poli-
tisk ledelse i departementet bla. på Trøndelagsmøtet. Mye fra sentralt hold synes luftig og 
uklart, AU mener at Trondheimsregionen kan avvente å ta initiativ. Vi bør bygge opp under 
samling av fylkeskommunene gjennom å støtte initiativet fra NTFK med særskilt vedtak i 
Trondheimsregionen-regionrådet, vektlegge at dette bør gi grunnlag for flere statlige oppgaver 
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til regionnivået i Midt-Norge. Ev. endringer i selskapsskatten vil gi negative intensiver til sam-
arbeid.  

Vedtak: Daglig leder utarbeider forslag til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet som støtter 
NTFKs initiativ om en større regional enhet.  

 

AU 09/13 Orienteringer 

Fra møtet: 1. Møteform i rådmannsforum: Daglig leder orienterte om at rådmannsforum har drøftet sin 
rolle.  AU tok dette til orientering.  

2. Trondheimsregionens rolle i logistikknutepunkt-prosjektet i STFK. AU støttet at vi avventer 
statusoppdatering i fylkeskommunens prosjekt.  

3. Forespørsel fra Norges idrettsforbund/Sør-Trøndelag idrettskrets om økt interkommunalt 
samarbeid: AU var enig i at dette er aktuelt, at saken startes i rådmannsforum, og ev. følges 
opp i AU/regionrådet. Sekretariatet tar kontakt med idrettsforbundet om vinkling. 

4. Møtet i Trondheimsregionen-regionrådet 20.06.2014 kolliderer med jubileumskonferanse 
på Værnes: AU ønsker ikke å flytte møtet i regionrådet, Trondheimsregionen er åpen for å 
samordne de to arrangementene i tid, med prioritet på at regionrådet får tatt sine saker. 

5. Regnskapsavslutning 2013: Daglig leder la fram foreløpige regnskapstall for 2013 i møtet, 
det er godt samsvar mellom forbruk og revidert budsjett. Halvdelen av midlene fra MD til 
IKAP og deler av skjønnsmidlene er ikke brukt i 2013. Midlene overføres til 2014. 

 

AU 10/13 Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.14:  

Fra møtet: Møtet skal avholdes i Melhus kommune. 

- KVU for campus for NTNU og visjonsprosjektet tas som hovedsak nå når den er aktuell, 
rektor NTNU inviteres. Trondheim kommune bør også innlede om sitt campusprosjekt. 

- Kriminalforebyggende tiltak: Det er viktig å holde de vedtatte kriminalforbyggende ret-
ningslinjene i beredskap. Også rekruttering av ungdom til krigsområder er en viktig utford-
ring å iaktta. Dette er ikke et tema som er innenfor programområdene til Trondheimsregio-
nen, men vi har hatt vellykket samordning tidligere. AU avventer om temaet tas med i 
kommende møte ut fra samlet tidsplan.  

- Massedeponi-prosjektet: Både Klæbu og Trondheim kommune fremmer reguleringsplaner 
for enkeltområder fordi prosjektet går for sent. Hvordan kan vi få opp farten? Daglig leder: 
Farten har vært bra etter at Trondheimsregionen tok ansvar i høst. AU uttrykte at det er 
uheldig om prosjektet kommer etter at områder allerede er fastsatt. Skaun presiserte at ak-
tuelt område i Skaun ikke er Ramsar-område. Daglig leder tar opp med prosjektleder IKAP 
hva som er status og ev muligheter for forsering. Dersom det kan gis konkrete anbefalinger, 
tar vi det i regionrådet.  

- Samlet bompengebelastning: Ble tatt opp som mulig tema av Rita Ottervik i Trondheimsre-
gionens siste møte. Bompengesøknaden for Trondheimsvegen er ikke sendt. Dette prosjek-
tet bør regjeringen utfordres på i forhold til statlig andel. Det vil være ønskelig med et par 
politiske innlegg angående dette. AU prioriterer dette forutsatt at en har tilstrekkelig tid.  

- SIVAs kommende satsinger i storbyene. Daglig leder har ikke fått tilbakemelding på hen-
vendelse til Erik Haugane. Temaet er aktuelt, drøftes med Trondheim kommune. 

- Invitasjon næringsminister? Daglig leder sender henvendelse og angir våre møtedatoer 
framover.  

 
 

 
Rita Ottervik/Erling Lenvik Jon Hoem 

nestleder/leder daglig leder  
(sign) (sign) 


