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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 02.04-2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 14/2795-2 Dato: 27. februar 2014  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 1300-1500. 

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

 
AU 11/14 Referat/protokoll AU-møte 29.01.2014 og Rådmannsforum 19.03.2014. 

Vedlegg 1: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 29.01.2014 
Vedlegg 2: Referat/protokoll Rådmannsforum 19.03.2014. 

Forslag til vedtak:  
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 29.01.2014 godkjennes.  
Referat/protokoll Rådmannsforum 19.03.2014. tas til etterretning. 

 
AU 12/14 IKAP 2 

Sak: Det er nå utarbeidet forslag til nye mål, strategier og retningslinjer. Etter behandling i regionrå-
det sendes den ut på høring i høst, etter at kunnskapsgrunnlagsdokumentene er ferdigstilt. Det 
tas sikte på endelig vedtak i regionrådsmøtet i 12. desember 2014. 

 
Forslag til vedtak: 

Utkastet til IKAP2 legges fram for regionrådet.   

Vedlegg 3: Utkast til IKAP2 

 

AU 13/14 Trondheimsregionen som politisk verksted 
Sak Trondheimsregionen har som kjent fått 400 000,- i skjønnsmidler fra Fylkesmannen for å utvik-

le Trondheimsregionen som politisk verksted. Det er laget en foreløpig prosjektplan, men det 
trengs å konkretisere hva som eventuelt skal settes i gang av utviklingsarbeid. Forslaget i pro-
sjektplanen har mye fokus på å koble eksterne konsulenter som skal utrede status og forslag til 
nye arbeidsformer/metodikk. Men det kan også være mulig å utvikle Trondheimsregionen som 
politisk verksted og gjennom for eksempel å samle alle formannskapsmedlemmene til utvikling 
av historier og scenarier for regionen. Daglig leder vil innlede nærmere om saken på møtet. 

 

Vedlegg 4: Foreløpig prosjektplan 

Forslag til vedtak: 
Daglig leder jobber videre med prosjektet ut fra innspill i møtet. 

 
AU 14/14 Årsmelding 2013 

Sak: Utkast legges fram for innspill. 

Vedlegg 5: Utkast til årsmelding 2013 

Forslag til vedtak: 
Årsmelding 2013 legges fram for regionrådet for godkjenning. 
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AU 15/14 Orienteringer 
- Vi gikk nei fra KMD på søknaden vår til det nye utviklingsprogrammet for storbyregionen, 

men vi bør vurdere ny søknad for 2015.  
- Rådmannsforum hadde dialog med Idrettskretsen om samarbeid om anleggssøknader for å få 

forhøyet støttesats. Følges opp av en mindre gruppe. 
- Regionrådsmøtet i juni kolliderer med Luftfartsforum, spørsmål om det er mulig å koordine-

re det. 
- Omdømmekampanjen, daglig leder orienterer.  

 
AU 16/14 Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 25.04.14:  

Sak: Møtet skal avholdes i Klæbu kommune. 

 I tillegg til sakene foran (IKAP2, årsmelding 2013, Samferdelspolitisk fundament) er følgende 
tema aktuell: 
- 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 storbyregio-
nene. Muligens kan også Vigdis Harsvik Innovasjon Norge inviteres til å si noe om det 
samme temaet? 

- Samlet bompengebelastning: Esther Balvers jobber med en sak til regionrådet. AU kan av-
klare bestillingen mer presist: 

- Skal det bare tas utgangspunkt i Trondheimsregionen, eller hele E6 Trondheim Sør? 
- Skal det også til kobles til reisevaneundersøkelser, for å få et bilde av hvor mange 

det dreier seg om? 
- Skal det detaljeres både på arbeidsreiser og næringstransport? 

- Kriminalforebyggende tiltak: Even Ytterhus kan orientere om den siste utviklingen innen  
MC-miljøene, og rekruttering av ungdom til krigsområder. 

 

 

 

Bård Eidet 
daglig leder 
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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
jmj
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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) 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 19.03.2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 14/1134- Dato: 20. mars 2014  
 

Sted: Fylkeshuset, 5. etg: Fylkesutvalgssalen 

Tidsrom: Onsdag 19. Mars kl 1300-1600 

Til stede: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Morten Wolden (til og med sak 15), Roy Jevard, Kathrine Lereggen, 
Knut Dukane, Olaf Løberg, Carl-Jakob Midttun, Bård Eidet, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sig-
mund Knutsen, Terje Jentoft Roel fra Idrettskretsen, Pål Ranes og Kari Mette Elden fra STFK, 
Thea Forsberg Europakontoret, Marthe Leistad Hagen KS Nord-Trøndelag.  

Forfall: Odd Inge Mjøen, Stein A. Ytterdahl, Grethe Metliaas, Vigdis Bolås, Kai Terje Dretvik. 
 

    

RF 14/14 Referat fra møte 14.01.2014 
Vedtak: Referat/protokoll rådmannsforum 14.01.2014 godkjent. 

 

RF 15/14 Henvendelse fra Sør-Trøndelag idrettskrets: Interkommunalt samarbeid – veien å gå? 
Orientering:  Terje Jentoft Roel, styreleder Sør-Trøndelag Idrettskrets orienterte. Utgangspunktet er at man 

kan få ekstra spillemiddeltilskudd når flere kommuner samarbeider om anlegg.  

Fra møtet: Viktig at det lages en pakke der alle deltakende kommuner får gevinst. Neppe aktuelt at alle 
kommuner deltar. 
 

Vedtak: Rådmannsforum ved Morten Wolden, Olaf Løberg, Idrettskretsen og daglig leder følger opp 
saken.  

 
RF16/14 IKAP2: Mål, strategier, retningslinjer, oppfølgingsoppgaver 

Orientering: Høringsutkast klar til september, deretter høring og endelig vedtak i desember 2014. 

Fra møtet: Den politiske forpliktelsen vil være avgjørende. Må være grunnlag for forutsigbarhet.  
Esther Balvers tar med seg de innspill som kom. 

Vedtak: Utkastet til IKAP oversendes til regionrådet for behandling. 

 
RF 17/14 Internasjonalt arbeid kommunene – innspill fra STFK 

Orientering: Orientering om de mulighetene som ligger i internasjonalt samarbeid, spesielt for ungdom.  
Interreg: 320 mill kroner i neste periode, spissere program enn tidligere. Smart, bærekraftig og 
inkluderende vekst sentralt. Se presentasjonene for mer detaljer. 

Fra møtet:  Vanskelig for den enkelte kommune å ta en aktiv rolle på egen hånd, avhengig av at det  
kommer konkrete tilbud som det er mulig å hoppe på. 

Vedtak: Saken tatt til orientering. 

__________________________________________________________________________________ 
RF 18/14 Trondheimsregionen som politisk verksted. 

Vedtak: Saken utsettes. 

jmj
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RF 19/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 25.04.2014 
 Ingen innspill utover det som ligger i sakslista. 

 
RF 20/14 Årsmelding 2013 

  Innspill om at resultatene fra Omdømmebarometret burde vært omtalt. 

Vedtak: Årsmelding 2013 legges fram for regionrådet for godkjenning. 

 

 

RF 21/14 Orienteringer  
-  Vi fikk ikke innvilget søknaden til KMD om det nye utviklingsprogrammet for byregioner. 

Daglig leder har bedt om et møte med departementet for å vurdere grunnlaget for en ny 
søknad i 2015. 

- Det blir gjennomført ordførermøte 28. Mars, hovedtema samferdselspolitisk fundament. 

- Omdømmekampanjen, daglig leder orienterte. Det skal være en møte med kommunika-
sjonssjefene på NTNU, SINTEF og HiST 1. april, viktig møte for å ta stilling til veien vide-
re. 

- Prosjektet Trondheimsregionen 2040 er i gang, Jon Hoem prosjektleder. 

 

 
RF 22/14 Åpen post 

Roy Jevard orienterte om næringssamarbeidet Trondheim Sør. 
 

Birger Elvestad Trondheim kommune orienterte om storbyregionenes verdiskapsingsanalyser. 

 

 

Knut Dukane  Bård Eidet 
leder rådmannsforum daglig leder  
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IKAP-2 

Mål, strategier og retningslinjer  

for arealutvikling i Trondheimsregionen 

utkast 12. mars 2014 
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Samarbeid om areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen 

Om Trondheimsregionen 
Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, 
Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik kommuner. I tillegg er Sør-Trøndelag fylkeskommune 
medlem. Medlemskommunene danner en felles bolig-, arbeids- og serviceregion. 

Hensikten med samarbeidet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal 
konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, 
næringsliv og kultur, og tjenester til befolkningen. 

Likelydende vedtak i alle kommunene i sak om Trondheimsregionen 2011: 
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon  
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-Norge.  
 

”Vi er ti kommuner som vil løfte hverandre framfor å konkurrere innbyrdes. Vi oppnår mer sammen 

enn hver for oss”.  

 

Hvorfor samarbeid om areal- op transportplanlegging i Trondheimsregionen 

Felles mål og strategier for samordnet areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen er 

nødvendig for å oppnå målene om klimavennlig regionutvikling og å begrense nedbygging av 

landbruksareal. I tillegg gir det større gjennomslagskraft for å få statlig finansiering til store 

samferdselsprosjekter, samt belønningsmidler. 

 

Med å sikre diversitet og et bredd tilbud av næringsarealer og bomiljøer i Trondheimsregionen, har 

regionen i sin helhet en større tiltrekkingskraft enn kommunene hver for seg. 

 

Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP  

IKAP er en regional arealplan, utarbeidet av kommunene i Trondheimsregionen og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune. IKAP forutsettes fulgt opp av de respektive kommunene.  Retningslinjene er 

forpliktende for kommunene til å følge opp i sin kommuneplanens arealdel og ved behandling av 

reguleringsplaner, slik at alle bidrar til å oppnå målene for utvikling av regionen.  

IKAPs utgangspunkt er å gjøre regionen attraktiv gjennom å gi konkurransedyktige tilbud i forhold til 

næringsetableringer og framtidig bosetting. Formålet med interkommunal arealplan for 

Trondheimsregionen er å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig arealutvikling 

gjennom en samordnet avklaring av arealbruken. Det legges til grunn at dette gir bedre grunnlag for 

å avveie arealbruk mot ulike regionale og nasjonal mål. 

IKAP er en langsiktig plan med en sammenhengende arealstrategi for regionen. Planhorisonten er 

2040, med mer konkret dimensjonering av boligbehov og behov for arealkrevende 

næringsvirksomheter for en 12-års periode, slik at dimensjoneringen kan legges til grunn i 

kommuneplanlegging. Det er hensikten at dette dokumentet skal være lenge. Eventuell behov for 

rullering skal vurderes av Regionrådet. 

Mål, strategier og retningslinjer (IKAP-2) skal vedtas i alle 10 kommuner og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune.    
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Fra IKAP-1 til IKAP-2 

(Under arbeid) 

Hvordan har vi jobbet fra IKAP-1 til IKAP-2 

 politiske arbeidsmøter i oppstartsfase planprogram (Melhus, Stjørdal, Malvik, Skaun, Rissa) 

 jevnlig rapportering i Regionrådet 

 tematiske drøftinger i rådmannsforum 

 tematiske presentasjoner i Næringsrådet, Næringsforening, Finans- og næringskomiteen 

Trondheim kommune, Fagråd eiendom 

 tematiske arbeidsseminar med eksterne samarbeidsparter 

 prosjektgruppemøter 

 

 litteraturstudie trends i boligpreferanser og næringsutvikling 

 analyse boligfelt og næringsareal i kommuneplanene 

 oppdatering befolkningsprognose og boligbehov på kommunenivå 

 oppdatering behov næringsareal arealkrevende virksomheter i Trondheimsregionen 

 

Endring i struktur IKAP 

I arbeidet med rullering av IKAP kom fram behov om forenkling av IKAP og tydeliggjøring av hva som 

er forpliktende. Det var også stor interesse for kunnskapsgrunnlaget som ble presentert. 

 

Derfor har vi endret struktur i IKAP til et hoveddokument mål, strategier og retningslinjer (IKAP-2) og 

kunnskapsgrunnlagsrapporter om transport, befolkning, bolig, næring.  

Kunnskapsgrunnlaget skal oppdateres årlig og være tilgjengelig via Trondheimsregionen sin nettside, 

www.trondheimsregionen.no (prosjekter / ikap-2 / grunnlagsdokumenter).  

 

I tillegg til IKAP-2 og kunnskapsgrunnlagsrapporter, er det utarbeidet (utarbeides) noen rapporter 

som er ment som veileder til areal- og transportplanlegging i kommunene: 

 samordnet areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen: konsekvenser for samfunn, 

miljø og folkehelse av klimavennlig og landbruskvennlig lokalisering av boligbygging 

 ’Tettere tettsteder’: suksesskriterier for gode bomiljøkvaliteter 

 ’Kafeliv eller stor hage’: trends i boligpreferanser 

 ’Attraktivt sentrum’: sentrumsutvikling i norske tettsteder 

 

Oppdatering mål, strategier og retningslinjer fra IKAP-1 til IKAP-2 

Mål og strategier for arealutvikling i Trondheimsregionen som vedtatt i Melding om strategiske valg 

(18.09.09) er videreført i IKAP-2, men strukturert på nytt og delvis omformulert, slik at de er lettere å 

håndtere som grunnlag for arealutvikling i regionen.  

Vi har supplert knutepunktutvikling langs Trønderbanen som strategi for Transport.  

 

Vi har justert retningslinjene fra IKAP-1, slik at de er konsistent med målene og strategiene, samt 

lettere å følge opp. 

 

 

http://www.trondheimsregionen.no/
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Overordnete mål 
 

Utvikling av Trondheimsregionen 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon  

og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-Norge.  

 

Arealutvikling i Trondheimsregionen 

Trondheimsregionen skal bidra til at Trøndelag skal bli en nasjonal rollemodell for et 

konkurransedyktig, balansert og bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster. 
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Transport 

Mål 

Trondheimsregionen skal ha en klimavennlig areal- og transportutvikling. 

Strategi 

Flest mulig reiser i regionen skal skje med kollektiv, sykkel eller til fots og transportbehov i 

Trondheimsregionen skal begrenses 

- Tyngde av arealutvikling i Trondheimsregionen skal skje innenfor influensområde for kollektiv og 

innenfor gang-/sykkelavstand fra sentrene, slik at mange innbyggere har lett tilgang til 

kollektivtilbud og tjenester. 

 

- (ny) For å sikre passasjergrunnlag for et godt togtilbud på Trønderbanen, skal 

hovedknutepunktene for kollektivtransport langs jernbanetraseen styrkes. 

o Melhus skysstasjon  

o Trondheim sentral stasjon  

o Hommelvik stasjon  

o Stjørdal stasjon 

 

- I Trondheimsregionen skal det sikres tilgang til pendlerparkeringsplasser der hvor reisende med 

kollektivtransport er avhengig av å komme seg til holdeplassen med bil. 

 

Retningslinjer 

Arealutvikling som begrenser trafikkomfang 

 Kommunene skal prioritere utbygging på gang-/ og sykkelavstand fra sentrene. 

 Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal skal styrke hovedknutepunktene langs jernbanetraseen. 

 

Stimulere reiser med kollektivtransport 

 Kommunene skal prioritere utbygging av boligområder, detaljhandel, offentlige tjenester og 

større arbeidsplasser i de best tilgjengelige områder med kollektiv. 

 Arbeidsplass-/ og besøksintensive virksomheter skal etableres i senterområder og inntil tunge 

kollektivakser. 

 Største del av boligbygging i regionen skal realiseres på gang-/sykkelavstand fra senterområdene 

og holdeplasser for kollektivtransport. 
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Jordvern 

Mål 

Det skal sikres tilgang til jordbruksareal, også for framtidige generasjoner. 

Strategi 

I Trondheimsregionen legges det opp til en arealutvikling som i størst mulig grad unngår nedbygging 

av jordbruksareal. 

 

Retningslinjer 

Spare jordbruksareal 

 Kommunene skal ta vare på større sammenhengende arealer med dyrket mark eller dyrkbar 

mark av høy kvalitet, også i bynære strøk.  

 Innenfor gangavstand fra holdeplasser på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan 

utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern, under forutsetning at det planlegges en 

konsentrert utbygging og tas hensyn til kulturmiljøer og grønnstruktur. (beholde?) 

 Eventuell nedbygging av landbruksareal skal avklares i kommuneplanens arealdel. 
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Bolig 

Mål 

Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å bo i. 

Strategi 

Trondheimsregionen skal utvikle en felles boligpolitikk og sikre variert boligtilbud. 

I Trondheimsregionen skal innbyggerne ha lett tilgang til friluftsområder med en variert grad av 

tilrettelegging. 

 

Retningslinjer 

Dimensjonering boligbygging 

 Kommunene skal i sin kommuneplanens arealdel dimensjonere boligutbygging i forhold til 

framtidig befolkningsvekst i kommuneplanperioden. Prognosen for befolkningsvekst skal 

baseres på befolkningsutvikling i kommunen over de siste 10 årene.  

 Boligfelt som ikke prioriteres innenfor det anslåtte behovet, tilrås avventet. Kommunen skal 

bruke de planmessige/juridiske virkemidler som den selv anser som mest hensiktsmessig for å 

porsjonere boligbyggingen, for eksempel rekkefølgebestemmelser. 

 

 

Variert boligsammensetting og attraktive bomiljøer 

 Det skal vektlegges varierte bygningstyper og boligstørrelser.  

 Kommunene skal sikre sammenhengende grøntområder nær boligene og lett tilgang til 

friluftsområder. 

 Uterom skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold og tilfredsstillende 

støynivå. Uterom skal være godt egnet som sosial møteplass for alle aldersgrupper og utformes 

slik at det kan brukes til alle årstider. 

 Prinsippene bak universell utforming skal legges til grunn i all planlegging. 

 Kommunene skal legge til rette for tiltak som fremmer fysisk og mental helse. 

 Etablering av sykkelstier og tilrettelegging for fotgjengere skal vektlegges. 

 

 

Effektiv arealutnyttelse 

 Kommunene skal prioritere utbygging innenfor eksisterende tettsteder – både som fortetting i 

regulert, utbygd strøk og som feltutbygging på ledig tomtegrunn. 

 Kommunene skal legge opp til en effektiv arealutnyttelse innenfor boligfeltene.  

- det skal angis omtrent antall boliger som skal bygges i boligfeltet 

- det skal angis hvilke boligtyper skal bygges i boligfeltet 

- det skal angis gjennomsnittlig boligtetthet i boligfeltet 
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Næring 

Mål 

Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å etablere og drive næringsvirksomhet i. 

Strategi 

I Trondheimsregionen skal det sikres tilgjengelig næringsareal til arealkrevende bedrifter. 

 

Rett virksomhet på rett plass: ABC-lokaliseringsprinsippet legges til grunn i tilrettelegging av 

næringsareal til forskjellige næringsbransjer.  

I Trondheimsregionen skal det være et variert tilbud av attraktive næringsarealer for forskjellige 

typer næringsvirksomhet (bransjer). 

 

Retningslinjer 

Tilgjengelig areal til arealkrevende bedrifter 

 Nye Sveberg skal prioriteres som regionalt næringsområde for arealkrevende 

næringsvirksomhet i Trondheimsregionen. 

 Deler av Torgård (erstatter Løvåsområdet pga dårlig grunnforhold der), Tulluan og Stormyra skal 

bidra i næringstilbudet for store regionale næringsetableringer i et kortsiktig perspektiv. 

(ta ut retningslinje? Tulluan er langsiktig stasing) 

 Grønøra sin regionale betydning for videreutvikling av Orkdal som industrikommune med havn 

skal vektlegges. 

 

Rett virksomhet på rett plass 

 Kommunene skal legge til rette for lokalisering av besøks- og arbeidsplassintensiv virksomhet i 

kommunesentra for å øke bruk av kollektivtransport ved reiser i regionen, og for å oppnå tettere 

samhandling og dynamiske og aktive sentrumsmiljøer. 

 

Variert tilbud og attraktive næringsarealer 

 Kommunene skal sikre tilgang til attraktive næringsareal ut fra egne fortrinn og behov. 

 

Effektiv arealbruk 

 Kommunene skal legge opp til en effektiv arealbruk på både eksisterende og nye 

næringsområder, for å dempe behov for ny næringsareal i regionen, og dermed omdisponering 

av blant annet jordbruksareal. 

 Mer effektiv arealutnyttelse på eksisterende næringsarealer skal prioriteres. 
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Oppfølging av IKAP-2 

Planlegging i kommunene 

Kommunene skal følge opp retningslinjene i IKAP i all planlegging. 

Metodikk for måloppnåelse 

Trondheimsregionen har utviklet indikatorer for vurdering av kommuneplanene i forhold til bidrag til 

måloppnåelse i regionen. 

Kunnskapsgrunnlag til all planlegging i kommunene 

 Trondheimsregionen skal hvert kvartal rapportere om befolkningsutvikling i kommunene. 

 Trondheimsregionen skal årlig oppdatere boligfeltbasen og næringsarealbasen. 

 Trondheimsregionen skal årlig rapportere om boligbygging i kommunene. 

 Trondheimsregionen skal utvikle en kartportal som gjør statistikk, boligfeltbasen og 

næringsarealbasen, tilgjengelig for alle via kart. 

 Oppdaterte kunnskapsgrunnlag legges ut på Trondheimsregionen sin nettside, 

www.trondheimsregionen.no  

Samarbeid regionale næringsarealer 

Samarbeidet mellom kommunene og næringslivet om tilrettelegging av regionale næringsarealer skal 

styrkes. Det skal legges vekt på næringsutvikling i alle de fire korridorene: 

 Orkanger-Skaun-Melhus-Trondheim  

 Støren-Klæbu-Melhus-Trondheim 

 Stjørdal-Malvik-Trondheim 

 Fosen 

Logistikknutepunkt 

Når avklaring om logistikknutepunkt i Trondheimsregionen foreligger, skal det sikres tilstrekkelig 

næringsareal i tilknytning til både båt- og jernbaneterminalene, slik at det legges til rette for 

styrkning av næringslivet knyttet til godshåndtering. 

 

 

http://www.trondheimsregionen.no/


FORELØPIG PROSJEKTPLAN: 

TRONDHEIMSREGIONEN SOM POLITISK VEKSTED 
 
BESKRIVELSE/BAKGRUNN: 

 

Det interkommunale samarbeidet utfordres kontinuerlig. Svært få lokalpolitikere går inn i politikken for at 
kommunen skal samarbeide bedre med nabokommunene. I hovedsak er det generelt partipolitisk engasjement 
eller konkrete hjertesaker som veger, idretts-/kulturanlegg etc. som rekrutterer kommunepolitikere. 
Kommunepolitikerne engasjerer seg derfor mye lettere for andre saker enn regionalt samarbeid. 

Samtidig blir de interkommunale relasjonene mellom kommunene stadig viktigere. Det gjelder ikke minst i den 
perioden vi nå går inn i, hvor kommunestruktur kommer mer konkret på dagsorden. I tillegg blir felles satsing på 
utviklingsarbeid mer og mer nødvendig for å ivareta god og bærekraftig utvikling, særlig i vekstområder.   

Trondheimsregionen har opplevd at politiske saker av stor betydning for regionen skaper økt splid mellom kom-
munene. Mest markant er debatten om IKAP med Malviks innsigelse til kommuneplanen for Trondheim. Også 
avklaring av logistikknutepunkt i Trondheimsregionen har medført klare utfordringer for konsensus-samarbeid i 
regionen.   

Vi har løpende registrert holdningene til samarbeidet i Trondheimsregionen gjennom spørreundersøkelser til 
ledelse, medlemmer og omgivelsene. (Visjon/kultur/omdømme utført av Røe Kommunikasjon). Fra 2010 til 2013 
er holdningene til samarbeidet blant medlemmene i regionrådet blitt svakt dårligere, ifølge undersøkelsene. Den-
ne negative utviklingen skyldes ikke at man er mer misfornøyd med sakstyper, møteform eller sekretariat/ledelse. 
Tvert imot får alle disse parameterne meget god score. Misnøyen skyldes sannsynligvis det politiske innholdet i 
sakene og for dårlig tilrettelegging for å involvere og skape engasjement om store saker i de respektive kommu-
nene.  

Trondheimsregionens organer har tatt opp disse utfordringene i flere sammenhenger, spesielt knyttet til planpro-
gram for IKAP, bruk av Miljøverndepartementets tildeling til pågående regional planlegging i storbyområdene og 
videre avklaring av logistikknutepunkt (Regionrådets møte i mars 2013). 

Temaet ble drøftet også i siste møte i september, hvor nye resultater for visjon/kultur/omdømme ble presentert. 
Prosjektet er tatt inn konkret i Utviklingsplan 2014 som ble vedtatt i septembermøtet.   

Prosjektet skal drøfte og utvikle gode metoder og arenaer for å skape engasjement blant alle politikere om sent-
rale spørsmål i utviklingsarbeidet. Da bør en utvikle politiske arbeidsformer med ulik kompetanse, feks samfunns-
vitenskap, kommunikasjon, psykologi, dialog, prosessledelse.  
 
Målet er å utvikle metoder og tilrettelegge for konstruktiv medvirkning, både i Trondheimsregionen-regionrådet 
og i kommunenes politiske organ - å etablere reell involvering og medvirkning fra alle kommunepolitikere - også 
for initiering av saker.  Slike metoder bør ha overføringsverdi til andre samarbeid og kommunestrukturprosesser. 
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PROSJEKTORGANISERING: 

Prosjekteier: Trondheimsregionen  

Overordnet prosjektstyring: Sekretariatet i Trondheimsregionen  

Arbeidsgruppe fra kommunene: I dette prosjektet bør alle kommunene involveres, fordi det dreier seg om å 
komme fram til gode arbeidsformer i det politiske arbeidet i kommunene. Det foreslås en prosjektgruppe med en 
representant fra hver av de ti kommunene og fylkeskommunen, også fylkesmannen bør delta.   

Faglig bistand: Prosjektet gjennomføres med konsulentbistand og/eller frikjøp av relevant kompetanse fra kom-
munene. Ekstern bistand er helt nødvendig, særlig innenfor områdene samfunnsvitenskap, kommunikasjon, psy-
kologi, dialog, prosessledelse.  

Følgeforskning: Høgskolen i Lillehammer har igangsatt et prosjekt om styringsformer for interkommunalt samar-
beid, og har Trondheimsregionen og Gjøvikregionen som konkrete cases. De har signalisert at de i egen regi øns-
ker å følgeforske et eventuelt prosjekt om politisk verksted i Trondheimsregionen.   

 
METODE - ARBEIDSPLAN 

Prosjektet kobles spesielt til interkommunal arealplan, IKAP-2 og strategisk næringsplan. 

 Prosjektet rapporterer i Trondheimsregionen til: Rådmannsforum, Trondheimsregionen-regionrådet.  

Det vektlegges skriftlig rapportering i alle faser, for at prosjektet kan gi overføringsverdi til andre kommu-
ner/regionråd. 

1 Analyse av status.  
1.1 Identifisering og beskrivelse av eksisterende konfliktsaker 
1.2 Historikk om hvordan disse sakene har blitt konkret behandlet i kommunene og Trondheimsregionens 

organer, vurdering av gode/dårlige hendelser.  
1.3 Det skal tilrettelegges konstruktiv medvirkning fra relevante parter i de identifiserte sakene, eventuelle 

intervju av involverte politikere. NB: Prosjektets hensikt er ikke å utpeke syndebukker. Arbeidsgruppen 
deltar.  

1.4 Sammenfatning i rapport. 

2  Planfaglig analyse av registreringer av status registrert i 1. 
2.1 Eksterne ressurser innenfor samfunnsvitenskap, kommunikasjon, psykologi, dialog, prosessledelse drøfter 

mulige tiltak ut fra status 
2.2 De eksterne ressursene gir konkrete forslag til arbeidsformer/metodikk.  
2.3 Det utarbeides rapport om aktuelle arbeidsformer og metoder. 

3: Utprøving av arbeidsformer i kommunene/regionrådet 

3.1 Denne fasen blir den viktigste. Den konkretiseres ut fra resultatene i fase 1 og 2. 
 

Prosjektet rapporterer i Trondheimsregionen til: Næringsrådet, Rådmannsforum, Trondheimsregionen-
regionrådet.   
I tillegg holdes fylkesmannen og KS orientert om prosjektet i de ulike fasene. 

 
FRAMDRIFT: 

Fase 1 og 2: Første kvartal 2014 

Fase 3: Bør være i gang i andre kvartal 2014, parallelt med politisk behandling av IKAP-rulleringen. 

 
BUDSJETT: 

Eget vedlegg 



 

 

  Årsmelding 2012, side 1 
  Årsmelding 2013, side 1 

ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2013 

Trondheimsregionen har hatt sterk vekst også i 2013, ved årsskiftet var det 275.000 innbyggere. 
Kommunene har fått flere innbyggere. Hovedmålet i næringsplanen er økt verdiskapning i våre region i 
forhold til nasjonen. Statistikk viser at vi nærmer oss dette målet raskere enn antatt.  
Vi ønsker at veksten skal være bærekraftig og 
ta hensyn til klima og miljø. Gjennom IKAP-2 
bidrar vi til en tettere region, i et felles bolig- 
og arbeidsmarked.  

Under  kan du se hva Trondheimsergionen 
gjorde i 2013 for å komme nærmere disse 
målene. Oversikten er delt inn i fire 
progamområder:  

A. Gjennomføring av strategisk næringsplan. 
B. Videreføring av IKAP/boligprosjektet.  
C. Profilering/informasjonsarbeid. 
D. Organisasjonen.  
 

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2013 

Programområde A: Videreføring av strategisk næringsplan  

Gjennomføring av stra-
tegisk næringsplan: 
Næringsrådet styrer ar-
beidet ut fra rammene i 
utviklingsplanen, og etter 
innspill fra kommunene, 
næringslivet og kunn-
skapsmiljøene.  

Revidert handlingsplan ble 
endelig vedtatt i Trond-
heimsregionen-region-
rådet 01.03.2013.  

Politikerbesøk: NTNU/SINTEF 

 

31. mai 2013 gjennomførte Trondheimsregionen 
politikerbesøk til campusene til NTNU og SINTEF, hvor 
alle kommunestyre- og bystyrepolitikere var invitert. 
Evaluering viser at over 300 deltakere fikk en meget 
vellykket innføring i aktiviteter og anlegg i Trond-
heimsregionens viktigste ressurs, våre fremdragende 

kunnskapsmiljøer. Nå gjelder det å ta studentenes 
oppfordring på alvor: 

 

Kommersialisering av teknologi: 
En av hovedsatsingene i året som er gått er å få 
valgt ut ett eller flere kunnskapsnav for regionen. 
Etter anbefaling i rapport fra SINTEF har Nærings-
rådet i Trondheimsregionen fattet vedtak om at 
kommersialisering av teknologi skal være regio-
nens fremtidige satsingsområde, fremfor satsing på 
enkeltbransjer.   

Ungt entreprenørskap: 
En annen hovedsatsing i 2013 er samarbeidsprosjek-
tet med Ungt entreprenørskap Trøndelag (UET) om 
entreprenørskap i grunnskolen. Det er gledelig å re-
gistrere at prosjektet gir flere aktive skoler og 33% 
vekst i antall elever som bruker tilbudet. Det er fast-
satt å videreføre avtalen med UET for en ny to-
årsperiode. 

 

Utkast 25.02.2014 
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  Årsmelding 2013, side 2 

I 2013 er det også jobbet med:  
- Studenter ut i bedrift  
- Forskere ut i bedrift er startet opp, fokus i 2013 på 

kommunene i sør 
- Bidrag til å få opp Traineeprogram innen olje/gass 

kalt Study & Stay 
- Økt kompetanse i tiltaksapparatet  
- Legge til rette for økt fokus på entreprenørskap, 

to eksempel i tillegg til UET-prosjektet: 
o Bidrag til å få opp Grunderfelleskapet DiGS 
o Bidrag til å få arrangert StartForum, en stu-

dentdrevet nasjonal samlingsplass for gründer-
spirer 

- Bidratt til å få på plass operativ ressurs for 
Næringsforening Skaun 

- Bidratt til å arrangere Trøndelagsdagen, en karrie-
redag for studenter på jakt etter jobb 

- Fremtidsrettet samferdsel ut fra samferdselspoli-
tisk fundament: 
o Intercity Trønderbanen, bla. el innen 2018 
o E6 sør/Trondheimsvegen, bla. E6 Tonstad-

Jagtøyen innen 2018 
o Logistikknutepunkt i inneværende NTP-periode 
o Fv 704, utløser næringsareal på Tulluan 

- Arbeid med å sikre Trondheimsregionen et godt 
mottaksapparat for internasjonal arbeidskraft re-

kruttert av våre bedrifter – Living in Trondheim 
Region 

- Avklaring av næringsmuligheter knyttet til vel-
ferdsteknologi 

- Sammen med regional byggenæring og 
Næringsforeningen igangsatt prosjekt på å utvikle 
bedre byggeprosesser – Smartere Bygging 

- Bidra til god effekt for Fosen og Midt-Norge av 
kampflybaseetableringen 

-  Forberedelse av selskapsetablering for avklarte 
IKAP-områder 

- Støttet arbeid med regional forvaltning av deler av 
statens finansformue 

- Bidratt til analyse av teknologibaserte virksomhe-
ter for Trondheimsregionen, Impello-analysen 

- Øvrige bransjeanalyser gjennomført 
- Etablert database/måleindikatorer for status på 

næringsplanen 

Økonomi: 
Det er brukt ca 4.575’ kr til programområdet P1 
Næringsutvikling i 2013, tilnærmet i samsvar med 
revidert budsjett. I tillegg er det arbeider innenfor 
programområdene P2 og P3 som også er i henhold til 
næringsplanen.  

 
Programområde B: Videreføring av IKAP/boligprosjektet  

Rullering IKAP 
Planprogram for rullering av IKAP ble vedtatt i april. 
Arbeidet i 2013 har foku-
sert på innhenting av 
kunnskap om befolk-
nings-, bolig-, og 
næringsutvikling. Det er 
gjennomført flere ar-
beidsseminar og pro-
sjektgruppemøter.  
Framdrift i arbeidet er 
rapportert i hvert Råd-
mannsforum og i desem-
bermøtet i Regionrådet.  

Miljøverndepartementet har gitt 2 mill kr i tilskudd til 
samordnet areal- og transportplanlegging i Trond-
heimsregionen i 2013. 60 % er tildelt IKAP. MD-
midlene har gitt rom for å styrke GIS-kompetansen, 
GIS-medarbeider ble tilsatt i slutten av november, 
med arbeidssted STFK. 

Befolkningsprognoser: 
Den felles befolkningsprognosen er oppdatert og 
forbedret. Det er avholdt møter i egen arbeidsgruppe 
hvor alle kommunene deltar. Det utarbeides og pre-

senters kvartalsvis analyse av SSB-statistikk for regio-
nal befolkningsutvikling. Tall og analyse ligger på 
www.trondheimsregionen.no/statistikk.  

Boligfeltbasen: 
Prosjektet om CO2-konsekvenser for framtidig bolig-
bygging er ferdigstilt i samarbeid med Transnova, 
som en videreføring av reisekonsekvensanalysen i 
gjeldende boligfeltbase. Oppdatering av boligfeltba-
sen er gjennomført sommer 2013. Oppdateringsruti-
ner er forenklet/avklart, slik at kvaliteten forbedres. 

Bedriftsregister: 
Innkjøpt Bedrifts-/ansattregister er i samarbeid med 
kommunene i Trondheimsregionen kvalitetssikret for 
alle bedrifter over 10 ansatte. Dette er en stor jobb 
som har kommet langt. Oppdateringen skal holdes 
ved like hvert år slik at vi kan utarbeide tidsserier. 

Skjønnsmidlerprosjekter:  
Tre prosjekt har fått skjønnsmidler fra fylkesmannen 
for realisering i 2013. Prosjektet om massedeponi er 
prioritert og har kommet langt. Prosjektene offentlig 
service og utenlandsk innvandring har blitt avventet, 
midlene er overført til 2014.  

http://www.trondheimsregionen.no/statistikk
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Nye Sveberg: 
Det er arbeidet med utvikling av en intensjonsavtale 
om samarbeid om realisering av Nye Sveberg. Stjør-
dal, Malvik, Trondheim, og Klæbu kommune har del-
tatt.  Det er ikke endelig konkludert om opplegg. 

Konferanse:  
Kampen om arealene: 
I samarbeid med Fyl-
kesmannen, fylkeskom-
munen, Trondheim 
kommune og Bondela-
get ble konferanse om 
arealbruk i Trondheims-

regionen: ”Kampen om 

arealene” vellykket gjennomført i februar. Det var 
nært 200 deltakere, i stor grad fra deltakerkom-
munene i Trondheimsregionen.  

Sommerjobbstudenter: 
I sommer har det jobbet to studenter for IKAP. De har 
skrevet grunnlagsrapporter om bokvalitet i tettbe-
bygde områder, boligpreferanser og attraktive sentra.  

Økonomi: 
Det er i 2012 regnskapsført ca 2.300’ kr innenfor 
gramområde P2: IKAP/boligprosjektet, revidert bud-
sjett er 3.500’ kr. etter tildelingen fra MD. Ikke 
tede midler er overført til 2014. 

 
Programområde C: Profilering/informasjonsarbeid   

Omdømmekampanje 
Hovedprosjektet innenfor 
profilering/informasjon 
har i 2013 vært å forbere-
de en større omdømme-
kampanje for å profilere 
Trondheimsregionen: Det 
er utført forprosjekt med 
arbeidstittel: ”Vi forand-
rer verden”. Prosjektplan 
er konkretisert og forank-
ret i alle organ i Trond-
heimsregionen. Oppleg-
get er presentert for FoU-miljøene. Det siktes mot 
avklaring av partnere og oppstart i 2014. 

Nettside og Facebook 
Trafikken på Trondheimsregionens hjemmeside øker, 
med ca 27 000 besøk i 2013. Nettsida tilbyr nyheter 
for regionen hentet fra mediene. Det er produsert 40 
egne nyheter. Trondheimsregionens Facebook-side 
får også et gradvis større publikum. 

Nyhetsbrev 
Praksis med nyhetsbrev til politikere og rådmenn før 
og etter møter i regionrådet er videreført. Sendes 
også informasjonsmedarbeiderne i de enkelte 

munene. Flere kommuner 
publiserer nyheter fra 
Trondheimsregionen på 
egne hjemmesider. 

Medieomtale  
Trondheimsregionens 
politikerbesøk ved NTNU 
og SINTEF 31.mai fikk 
god mediedekning. Også 
andre tema er bredt om-
talt i Adresseavisen. 
kale medier får invitasjon 
til regionrådsmøtene.  

Annen profilering  
Trondheimsregionen har annonsert i forbindelse 
med UKA-13 og i et bilag i magasinet Natt&Dag 
rettet mot karrieremuligheter i Trondheimsre-
gionen. Vi har også markedsført teknologimiljøet 
og jobbmulighetene i Trondheimsregionen i et 
bilag til Dagens Næringsliv. 

Økonomi:  
Det er i 2012 regnskapsført ca 812’ kr til program-
område P3: Profilering/ informasjon, i samsvar 
med revidert budsjett. 

 
ORGANISASJONEN: (Programområde D) 
 
Videreutvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid  

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for 
felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er 
ikke prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregio-
nen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er 

etablerte tjenestesamarbeidsområder. Trond-
heimsregionen skal ikke utfordre dette. Det pågår 
et samarbeid mellom Trondheim og de nærmeste 
kommunene om samhandlingsreformen.
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Trondheimsregionen -regionrådet

Det har vært fem møter i Trondheimsregionen-
regionrådet i 2013. Det ble behandlet 44 saker. 
Ordfører i Midtre Gauldal, Erling Lenvik, er valgt 
leder i denne valgperioden. I 2013 har det vært 
behandlet viktige saker både angående IKAP plan-
program og samarbeidsopplegg med Miljøvernde-
partementet), næringsplanen (handlingsplan)  og 
kommunikasjon (kampanjen), i tillegg er mange 
større samferdselssaker tatt opp, rullering av sam-
ferdselspolitisk fundament er igangsatt. Flere utta-
lelser er oversendt sentrale samferdselsetater og 
rikspolitikere. 

Arbeidsutvalget - AU 

AU i denne valgperioden er: Leder Erling Lenvik 
(Midtre Gauldal), nestleder Rita Ottervik (Trond-
heim), Jon P Husby (Skaun) og Einar Strøm (Leksvik).  

AU har hatt fem møter i 2013 og behandlet 43 saker.  
Arbeidsutvalget bidrar godt til politisk forankring og 
effektiv drift av Trondheimsregionen. 

Rådmannsforum 

Rådmannsforum har i 2013 behandlet 54 saker. I 
denne valgperioden er rådmannen i Midtre Gauldal, 
Knut Dukane, leder.  Forumet funksjon er drøftet, 
rådmennene anser at rådmannsforum er viktig, både 
som forberedende organ for politiske saker og for å 

effektuere vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet 
i kommunene. Samtidig framheves at rådmannsfo-
rum har betydning for erfaringsutveksling og som et 
kollegialt fellesskap.  

Næringsrådet 

Næringsrådet sikrer samhandling mellom det offent-
lige, næringslivet og FoU (triple helix) og styrer res-
sursbruk og prioriteringer i strategisk næringsplan. 
Berit Rian er valgt som leder.  

Næringsrådet behandlet i 2013 49 saker. Koblingen 
mot næringslivet og FoU gjennom arbeidet i nærings-
rådet fungerer positivt og er en utvilsom suksessfak-
tor. 

Sekretariatet 

Jon Hoem har vært daglig leder i 2013, ved utløpet 
av 4 års åremål ble Bård Eidet tilsatt i stillingen, 
med tiltredelse 01.02.2014. Børge Beisvåg og Esther 
Balvers har vært ansatt som prosjektledere for hhv 
næringsplanen og IKAP, Hans Kringstad er ansatt 
som kommunikasjonsrådgiver i 1/3 stilling. I tillegg 
er det kjøpt vel ett årsverk fra Trondheim kommune 

til statistikktjenester/ prosjekt/støttefunksjoner. 
Trondheim kommune er vertskommune med per-
sonalansvar for sekretariatet.  
Til programområdet P4, ledelse/samarbeid, er det 
regnskapsført vel 700’ kr i 2013, ca 100’ mer enn 
revidert budsjett.  

 
Regnskap 2012 

 
Det framgår at vel 1.100’ kr ikke er 
disponert i 2013. Dette skyldes både 
at tilskudd til IKAP-arbeidet fra Mil-
jøverndepartementet ble tildelt 
langt ut i året, og derfor ikke brukt i 
sin helhet i 2013 (ca 610’ kr) og at 
skjønnsmidler som ikkke er benyttet 

er fondssoverført til 2014. Total fondsreserve i Trondheimsregionen i næringsfond og driftsfond er nå på ca 
13.000’ kr.  

Prosjektnavn
 Forbruk 

2013 

 Justert 

budsjett 2013 
 Avvik 

P1: Næringsutvikling: 4.573.575       4.600.000            26.425             

P2: Arealutvikling: 2.291.860       3.500.000            1.208.140       

P3: Profilering, info og påvirkning: 811.858           800.000               -11.858            

P4: Sekretariat og ledelse : 713.830           613.942               -99.888            

Ikke tilordnet -792                  -                        792                   

Totalt forbruk regnskapsført i ERV 2013 8.390.331       9.513.942            1.123.611       
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