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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 14.01.2014 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 14/1134-1 Dato: 08. januar 2014  
 

Sted: Fylkeshuset, 5. etg: Møterom Kvarts 

Tidsrom: Onsdag 14. januar 2014 kl 1400-1700 

Innkalt: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kath-
rine Lereggen, Grethe Metliaas, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Reidun Hindrum, Odd Inge Mjøen 

Kopi Steinar Gaustad, Geir Arne Nyeng, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund 
Knutsen 

 

RF 01/14 Referat fra møte 06.11.2013 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 06.112013 

Forslag til vedtak: 

Referat/protokoll rådmannsforum 06.112013 godkjennes. 

 

RF 02/14 Bedriftsregisteret, presentasjon  

Sak: Vi har nå fått opp et bra bedriftsregister for hele regionen, kommunene har bidratt med kvali-

tetsforbedring av dataene, nå er registeret på et nivå som gir mulighet til ulik anvendelse. Det er 

et viktig grunnlag for IKAP-arbeidet, men bør også være nyttig for hver enkelt kommune. 

Esther Balvers gir en presentasjon av registeret i møtet. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

RF 0314 Miljøpakken, handlingsprogram trinn 2 – høring 

Sak Revidert bompengesystem forventes etablert mars/april 2014. Det er også utarbeidet et forslag 

til handlingsprogram for Miljøpakken 2014-17 (23) som er oversendt kommunene til høring, 

med frist 25.01.14. Det ble gjennomført informasjonsmøte 07.12.14. Setter saken på dagsorden 

for eventuelle ytterligere avklaringer, Tore Langmyhr fra Miljøpakken vil være til stede. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

RF 04/14 Strategiske avklaringer for mulige sentralt initierte kommunestrukturprosesser? 

Sak Kommunestruktur er et tema som nå er satt tydeligere på dagsorden av Solberg- regjeringen. 

Det bør vurderes om Trondheimsregionen skal starte å drøfte strategiske avklaringer, for å være 

proaktiv til kommende prosesser angående kommunene, fylkeskommunene og statsapparatet. 

Dette er et eventuelt tema for våre politiske styringsorgan. Temaet aktualiseres konkret ut fra at 

Sør- og Nord-Trøndelag fylker har signalisert prosesser for å utrede felles fylke. Daglig leder 

ønsker å lufte synspunkt på mulige tilnærmingsmåter for dette temaet med rådmannsforum. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten innstilling til vedtak. 
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RF 05/14 Flere næringssaker inn i regionrådet?  

Sak Det er uttrykt at det har blitt mye samferdsel og færre næringssaker i regionrådet – informasjon 

fra næringsplanen er drøftet tidligere i rådmannsforum, det har vært ulike syn på om det skal re-

fereres regelmessig fra næringsrådet. Et utgangspunkt for drøftinger er retningslinjen for sam-

ordning mellom næringsrådet og Trondheimsregionen-regionrådet, her er det angitt at forslag til 

toårige handlingsplaner skal legges fram for regionrådet via rådmannsforum, og i siste pkt: 

  Løpende bearbeiding og samordning av handlingsplanen ivaretas gjennom at rådmennene i 

næringsrådet og observatører fra hhv næringslivet og FoU-miljøene rapporterer begge ve-

ger og at det rapporteres regelmessig om handlingsplanen i Trondheimsregionen-

regionrådet.  

Vedlegg 2:  Vedtatt retningslinje for samordning mellom næringsrådet og trondheimsregionen-regionrådet. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum anser det som viktig at næringssaker blir prioritert som tema i Trondheimsre-

gionen-regionrådet, og vil bidra til at aktuelle tema legges fram. 

 

RF 06/14 Presentasjon av Kommersialisering av teknologi 

Sak: Trondheimsregionen  velger nå ”kommersialisering av teknolog” som satsingsområde etter at 

SINTEF har gjennomført en omfattende analyseprosess i forhold til nasjonale og internasjonale 

kunnskapsnav. Børge Beisvåg orienterer om prosessen og hva dette innebærer for næringsarbei-

det i Trondheimsregionen og i hver enkelt kommune. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum støtter kommersialisering av teknologi som satsingsområde for næringsarbei-

det i Trondheimsregionen. Det tilrettelegges for å få effekt av dette i kommunene. 

 

RF 07/14 Utviklingsprogrammet for små og mellomstore byer som regional vekstkraft 

Sak: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut inntil 27 millioner kroner til et ut-

viklingsprogram for byregioner. Programmet skal bidra til økt kunnskap om samspill mellom by 

og omland og styrke disse områdenes regionale vekstkraft, med sikte på utvikling i regionen 

som helhet. Nettverksarbeid er sentralt i programmet, og deltakelse i nettverk vil være en forut-

setning for å motta tilskudd. Departementet har endret virkeområde for dette programmet slik at 

det også er aktuelt for storbyer. Det arbeides med å klargjøre en mulig søknad fra Trondheims-

regionen til fristen. 31.01.2014, sekretariatet redegjør for dette i møtet. Eventuell søknad må 

vedtas av kommunene og kan ettersendes etter søknadsfristen. Vi avklarer om samlet vedtak i 

Trondheimsregionen-regionrådet er tilstrekkelig. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak 

 

RF 08/14 Samferdselspolitisk fundament, aktuelle innspill fra kommunene 

Sak Daglig leder har bearbeidet forslag til samferdselspolitisk fundament etter drøftingene i Trond-

heimsregionen-regionrådet på Støren. Har også foretatt en omredigering for å tydeliggjøre våre 

konkrete krav – i egen tekstboks med påskrift ”KRAV”. Tidligere var det litt hulter til bulter 

med faktainformasjon, argumenter og krav. Mener det er viktig at kravene tydeliggjøres. 

 Forslaget er oversendt kommunene, med forbehold om å ettersende ev endringer etter AU-møtet 

29.01. Daglig leder ønsker å utdype forslaget og drøfte behandling i kommunene i rådmannsfo-

rum. Det er viktig at vi alle bidrar til kommunale prosesser som kan gi konsensus i regionrådet 

14.02. Da er det viktig å ha fokus på at vi er fastholder at det som faktisk står som krav – og 

som vi isolert er enig i – kan stå. Selv om noen må akseptere at andre prosjekt – som det ikke 

kan oppnås full enighet om – ikke kommer med.  

Vedlegg 3: Utkast Samferdselspolitisk fundament, oversendt kommunene 08.01.2014. 
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Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum slutter seg til framlagt utkast til samferdselspolitisk fundament. 

 

RF 09/14 Logistikknutepunkt – Trondheimsregionens utgangspunkt 

Sak: Det ble gitt en orientering i siste regionrådsmøte om STFK-prosjektet. Vi bør antakelig selv 

rydde litt i eget bo i forhold til dette arbeidet.  Kanskje det er hensiktsmessig at Trondheimsre-

gionen avklarer ”hva vi faktisk er enig om”.  Jeg vedlegger en oversikt over vedtakene til hø-

ringen av KVU-en som kan være et utgangspunkt. Også en tydeligere avklaring av hva som er 

Trondheimsregionens mål for en ny godsterminal kan være nyttig som innspill mot det regiona-

le prosjektet, f.eks:  

- Mer gods på bane og sjø 

- Jernbaneterminal og sjøterminal Brattøra har ikke framtid, må finne erstattingsareal i regio-

nen 

- Hvilke type gods skal håndteres: Gods til/fra Midt Norge eller i tillegg råstoffer fra Sveri-

ge/Baltikum 

 Dersom disse temaene skal tas opp politisk i kommende regionrådsmøte, kunne det også vært et 

poeng å samtidig øke kunnskapsgrunnlaget om hva et logistikknutepunkt faktisk kan være, ev 

med ekstern foredragsholder som kan utdype konkrete eksempler på forskjellige typer logistikk-

knutepunkt/godsterminaler, hvordan ser den ut, hvordan funger den, hva er gevinste-

ne/konfliktene etc. 

 Ønsker synspunkt fra rådmannsforum angående disse tankene. 

Vedlegg 4: Matrise: Høringsvedtak i kommunene til KVU Logistikknutepunkt.   

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak 

 

RF 10/14 Skisse til videreutvikling av møtene i rådmannsforum (Utsatt fra tidligere møter) 

Sak: I møtet i mars ble det vedtatt at daglig leder legger fram en skisse til videreutvikling av møtene i 

rådmannsforum. Utgangspunktet er at rådmannsforum skal være et møte/arbeidsforum for å set-

te agendaen og forberede politisk arbeid. Rådmannsforum skal også være en kanal for å realise-

re/videreføre viktige saker som IKAP og SNP. 

 Det var også bred enighet om at rådmannsforum er viktig som kollegium og møtested. Det er 

ønskelig å gi bedre ramme i møtene for kollegial diskusjon og erfaringsutveksling om felles ut-

fordringer. At forumet må kommunisere og bygge opp hverandre. 

 Under er det foreslått en skisse til opplegg for møtene, som jeg ber om at blir bearbeidet videre i 

møtet: 

- Rådmannsforum skal være et arbeidsforum for å sette agendaen og forberede politisk arbeid 

med aktuelle saker 

- Rådmannsforum skal ivareta iverksetting/videreføring av viktige saker og interkommunale 

politiske vedtak i kommunene 

- Rådmannsforum skal også være et forum for kollegial diskusjon og erfaringsutveksling: 

o Daglig leder i Trondheimsregionen sender ut forespørsel om drøftings-/erfaringssaker til 

dagsorden ca en uke før møteinnkalling utsendes. 

o Det settes opp en ”Åpen post” på agendaen i hvert møte hvor aktuelle saker kan tas opp 

ad hoc.  

o Erfaringsutvelsling inntas i referatet bare dersom det er enighet om at dette er ønskelig. 

o Ett møte i året gjennomføres som kveldsmøte med påfølgende sosialt samvær/middag.  

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum ønsker at rådmannsforum-møtene videreføres ut fra følgende skisse: 

……………. 
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RF 11/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet, 14.02.2014 

Sak: Møtet avholdes i Melhus kommune.   

 I tillegg til saker foran er følgende tema meldt inn: 

- Rita Ottervik tok opp i siste møte i Trondheimsregionen-regionrådet at det kan være fornuf-

tig å diskutere helhet for bompenger og gjensidige rabattordninger i neste møte. 

 

RF 1214 Orienteringer 

- Tiltredelse daglig leder  
Bård Eidet tiltrer som daglig leder 01.02.2014 Fordi forberedelse til møtet i regionrådet 

15.02 gjennomføres før dette, er det fastsatt at Jon Hoem tar ansvaret for forberedelse og 

gjennomføring av dette møtet. Det blir en overlappsperiode fram til 01.03.2014. 

- Børge Beisvåg går til stilling i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. 
Han tiltrer stillingen som næringspolitisk leder, med oppstart i løpet av våren. Prosess for re-

kruttering av prosjektlederstilling næringsplan er under oppstart. 

 

RF 13/14 Åpen post 

 Jfr sak 40/13. 

 
 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 06.11.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/5699-7 Dato: 11.11.2013  
 

Sted: Fylkeshuset, 5. etg: Møterom Kvarts 

Tidsrom: Onsdag 06. november kl 1300-1600 

Til stede: Leif Roar Skogmo (for Kjell Fosse), Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Olaf Løberg, Roy Jevard, 
Kathrine Lereggen, Steinar Gaustad (for Grethe Metliaas), Geir Arne Nyeng (for Vigdis Bolås), 
Odd Inge Mjøen, Jon Hoem, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen. Morten Wolden, 
Birger Elvestad, Hans Petter Wollebæk og Børge Beisvåg til stede fra kl 14. 

 
Forfall: Knut Dukane, Kjell Fosse, Vigdis Bolås, Grethe Metliaas, Reidun Hindrum  
 
Referenter: Jon Hoem/Sigmund Knutsen 
 
 

Møteleder Stein A. Ytterdahl ønsket velkommen og ledet møtet. Roy Jevard ledet møtet fra sak 48/13. 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. 

RF 44/13 Referat fra møte 26.08.2013 

Vedtak: Referat/protokoll rådmannsforum 26.08.2013 godkjent. 

 

RF 45/13 IKAP 2: orientering om pågående arbeid 

Orientering: - Prosjektleder Esther Balvers orienterte, se presentasjon. Prosjektgruppemøte om utbyg-
gingsmønster 2040 er avholdt: Orientering om temakart, flere bakgrunnsrapporter, bolig-
feltbase, bedriftsregister, befolkningsprognose og boligbehov. Boligfeltbasen inneholder ri-
kelig med boligarealer i regionen, tilstrekkelig til 2040 dersom det blir middels befolknings-
vekst. Potensialet for fortetting/omforming kan være større enn det som er lagt til grunn i 
boligfeltbasen. En mindre andel av arealene er ikke så lett bebyggbar.  Dagens og framtidig 
boligtypefordeling ble gjennomgått.  

- Tre alternative utbyggingsmønster utredes: 0-alternativ, mest klimavennlig og mest land-
bruksvennlig. Det må gjøres en avveining mellom vern av landbruksareal og klima- og 
transportvennlig regionutvikling.  Det er viktig å sikre passasjergrunnlag for kollektivtrafikk 
(tog og buss). Anbefalinger i prosjektgruppemøtet: Vil ha knutepunktstrategi med priorite-
ring av utvalgte tettsteder, for disse må fortettingspotensial kartlegges. Ønskelig å bygge 
rundt kollektivknutepunkter, og få mer transport på jernbanen. Tiltrekke mindre kontorbe-
drifter i tettstedssentra. Dersom en ikke skal bebygge landbruksareal, vil det innebære sate-
litt-utbygging, og svekket lokalsamfunnsutvikling.  

- Videre framdrift: Utkast om utbyggingsmønster 2040 foreslås drøftet i rådmannsforum 
19.3.2014, deretter i regionrådet i april, det legges opp til arbeidsmøter i kommunene og 
fylkeskommunen, før den sendes på høring i september 2014.  

- Trondheim kommune vil i 2014-2015 arbeide med kommuneplanmelding 2014-2040 paral-
lelt med IKAP. Melding om logistikk-knutepunkt i regi av STFK blir et viktig grunnlag. Forank-
ring politisk i kommunene er svært viktig i IKAP-prosessen.  

Fra møtet: - Prognosegrunnlaget ble drøftet. Påpekt at en må se framover, ikke bare på hva som har 
skjedd: Svar: Samlet vekst i regionen er beregnet ut fra SSBs forutsetninger, i et høyt og 
middels alternativ. Disse forutsetningene bygger på analyse av framtidig utvikling i vekst-
faktorene. Fordelingen mellom kommunene baseres i IKAP-prognosen på veksten de ti siste 

http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_RF_2013/131106_R%C3%A5dmannsforum_status_IKAP2.pdf
jmj
Tekstboks
Rådmannsforum 14.01.2014Vedlegg 1
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årene. Møtet påpekt at siste fem år også er interessant, men også at en mer langsiktige 
tidsperiode ivaretar at det er både opp- og nedturer for alle. Det blir gjort en alternativvur-
dering med vekstforutsetning fem år.  

- Hvor næringsliv/arbeidsplassene kommer har betydning. Viktig at kommunene satser på ett 
senter for å tiltrekke bedrifter. Flere mente at Trondheim må bestemme seg for hvilken 
næringsutvikling byen ønsker, avklaring vil være nyttig for omlandet, siden byen er grunn-
leggende premissgiver for nabokommunene. Arealkrevende bedrifter kan lokaliseres til om-
landet. Denne drøftingen må tas mer direkte – viktig å få fram at også arealkrevende virk-
somheter er positive etableringer.  

- Videre behandling i de politiske organene blir viktig for å sikre god forankring. Husk å ta 
med fylkesutvalg/ting. 

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

RF 46/13 Oppdatering av samferdselspolitisk fundament i forhold til framlagt NTP 2014-23 og 

signaler fra ny regjering 

Orientering: - Hans Kringstad orienterte om miljøpakken, se presentasjon – den største suksessen i regio-
nen: I perioden 2010-2013: 8 % reduksjon i biltrafikk, 60% vekst i kollektivtrafikken i regio-
nen, og 20% økning i sykling til/fra Midtbyen. Pendling med buss er svært billig, koster fra 
17 til 26 kroner per dag tur-retur i nabokommunene. Ifølge NAF-undersøkelse er folk mer 
fornøyd med hverdagsreisene i Trondheim enn i de andre byene. AtB-underseøkelse viser 
at 90% er fornøyd med busstilbudet i regionen. Det er uheldig at kommunene og media er 
så problemorientert, synspunkter bør bli mer faktabasert. Rettferdighet er ofte tema, men 
dette har mange sider, noen momenter som ikke er i fokus: E6-sør koster 3,2 mrd kr, av 
dette utgjør bompengene på Klett fra innpendlere ca 0,8 mill kr. Trondheim har ingen gratis 
utfartsparkering, trangere og dyrere buss enn i regionen, svevstøv og støy fra folk som kjø-
rer inn. Tilrettelegging for sykling gjør at alle bilister får mindre kø. Miljøpakken er en suk-
sess for hele Trondheimsregionen og blir ansett som en stor suksess nasjonalt. 

- Jon Hoem gjennomgikk samferdselspolitisk fundament punktvis.     
Fra møtet: - Roy Jevard: Innlegget fra Hans Kringstad bør holdes for politikere i kommunene.  

- Under er kommentarer til samferdselspolitisk fundament gjennomgått punktvis: 
- E6-sør Tonstad-Jaktøyen: Oppdateres. 
- Logistikknutepunktet: Oppdateres i henhold til STFKs utredning. 
- Videre kollektivsatsing i Miljøpakken: Ajourføres. NB: Vi må være i forkant i forhold til NTPs 

anbefalinger om bymiljøpakker. Dette vil sannsynligvis innebære at Trondheimsregionen 
må involveres tyngre. 

- El-drift og dobbeltspor Trønderbanen – under dette punktet ble også 4-felts E6 Trondheim-
Stjørdal drøftet: Enighet om at elektrifisering nord for Trondheim og dobbeltspor er vår 
største utfordring, det må jobbes primært for å få det flyttet fram i tid, og å få større for-
ståelse sentralt for prosjektet. Signaler i NTP om Trønderbanen som ”prioritert prosjekt” er 
ikke fulgt opp i handlingsplanen for JBV.  
Samferdselspolitisk fundament må ta stilling til firefeltsveg Trondheim-Stjørdal. Dette vil 
kreve utvidet bompengeperiode, tunnelene er heller ikke fullfinansiert. Det er ulike hold-
ninger til bompengeforlengelse i de berørte kommunene. STFK framholdt at dette vil kreve 
bompenger også nord for Stjørdal.  Flere pekte på at det er uheldig for klimautfordringene 
dersom firefelts veg kommer før det er utbygd bedre frekvens/hastighet på jernbanen. NTP 
åpner for kryssfinansiering med bompenger mellom jenbane/veg. Det er ønskelig at stats-
etatene samordner seg mer enn i dag. 
Melhus etterlyste mer fokus på å bedre jernbanetilbudet sør for Trondheim, det planlegges 
betydelige forbedring i vekslingsstrekninger. 

- Høyhastighet Trondheim-Oslo: Enighet om at dette ikke prioriteres nå. 
- Meråkerbanen: Som Trønderbanen. 

http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_RF_2013/13_11_04_Milj%C3%B8pakkens_suksess.pdf
http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_RF_2013/120210_Trondheimsregionen-Samferdselsfundament.pdf
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- E6-sør, Jaktøyen Oppland: Prioritert prosjekt. Vi skal jobbe for en totalpakke for helhetlig 
utbygging. 

- E39 i Orkdal: E39 bør gå helt til Orkanger, ikke stoppe ved Gjølme. 
- Utenlandsruter fra Værnes: Beholdes. 
- Bedre hurtigbåt: STFK påpekte at forbedringer nå er avklart. Det ble pekt på at bru til Fosen 

ble framhevet som aktuelt prosjekt i siste regionrådsmøte. Prosjektet kan kobles mot ferge-
fri E39.  

- Kommunene skal bidra til økt kollektivbruk: Bør opprettholdes. Analyse av utbyggingsmøns-
ter i IKAP-arbeidet fokuserer klart på dette. Gang/sykkelsatsing i regionen hører med her.  

- Bedre veg til Klæbu: Er nå inne i Transportplan for STFK.  
- Generelt: Bør Samferdselspolitisk fundamentet spisses, hva er topp tre? Jernbane nord (og 

sør) for Trondheim, E6 sør (og nord) for Trondheim ble nevnt.       

Vedtak: Sekretariatet bearbeider forslag til revidert samferdselspolitisk fundament i tråd med innspille-
ne i møtet. 

 

RF 47/13 Mulig videreføring av samarbeidsprosjekt med Ungt entreprenørskap. 

Orientering: Børge Beisvåg orienterte kort om at næringsrådet anbefaler at samarbeidet videreføres.  

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.  

 

RF 48/13 Pågående saker i næringsplanen 

Orientering: - Børge Beisvåg orienterte, se presentasjon.  
- Rapport fra SINTEF om kommersialisering av teknologi: Næringsrådet ønsker dette som sat-

singsområde for Trondheimsregionen, og planlegger møter for forankring og prioritering av 
tiltak. Det er avgjørende at FoU-miljøene blir med. 

- Trøndelagsdagen 13.1.2014: Børge Beisvåg ønsker kontaktpersoner fra hver kommune. 
- Oppfølging av besøket på NTNU/SINTEF 31.5.2013 er avtalt i kommunene Rissa, Stjørdal, 

Malvik og Orkdal. Øvrige oppfordres til å følge opp. 
- Visit Trondheim etablerer besøkssenter i Nordre gt. Det arbeides sammen med NTNU og 

SINTEF for å lage gode fortellinger om kunnskap, teknologi og entreprenørskap. 
- Verdikjedeanalyse for olje/gass slippes 15.11.2013.  
- Norfakta – ny omdømmemåling i utvalgte bransjer i Midt-Norge viser tro på vekst i olje, 

gass, havbruk og maritime næringer. Politikere og administrativ ledelse i kommunene er 
mer positiv enn bransjen selv.  

- Grunderfellesskapet DIGS er i oppstartsfase –Adolf Øiens kapitalfond kan støtte oppstart. 
- Arbeidsinnvandring – informasjonssenter i oppstartsfase. Kartlegging av behov for engelsk 

skole skal gjøres. 
- Forskere i bedrift – flere bedrifter i Stjørdal ønsker å delta. 
- Midtre Gauldal har vedtatt lokal handlingsplan under Strategisk næringsplan. 
- Næringsforeningen i Trondheimsregionen utvider: Operativ ressurs i Malvik er vedtatt i 

kommunen, Midtre Gauldal ønsker å etablere næringsforening som avdeling i NiT. Klæbu 
drøfter det samme. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 49/13 Verdiskapningsindikatorer i storbyregionene  

Orientering: - Birger Elvestad orienterte, se orientering. Ny utredning om verdiskapingsindikatorer for 
storbyene starter med møte i Bergen 3.12.2013. Utføres av MENON, ramme kr 800.000. 

http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_RF_2013/131106_UE_og_kunnskapsnav_for_RF.pdf
http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_RF_2013/Verdiskapingsevne_2013-14_presentasjon_R%C3%A5dmannsforum.pdf
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Undervegsmøte i Trondheim i februar, sluttleveranse i Stavanger i april 2014. Fokus på et-
terspørsel, investeringer og produksjon. MENON’s bedriftsdatabase supplerer SSB.  

  Aggregerer til produksjon på kommunenivå. Adresserer verdiskapingen der den faktisk 
skjer. Omgivelser beskrives ved offentlig infrastruktur, utdanning, bostedsattraktivitet. Vil 
teste sammenheng mellom verdiskaping og verdiskapingsdrivere.  

- Kommunene kan melde inn deltakere til referansegruppe.  

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

RF 50/13 Trondheimsregionen som påvirkningsorgan, hvilke saker og hvordan? (Utsatt fra 
tidligere møter) 

Vedtak: Saken utsettes. 

 

RF51/13 Skisse til videreutvikling av møtene i rådmannsforum (Utsatt fra tidligere møter) 

Vedtak: Saken utsettes. 

 

RF 52/13 Orienteringer 

Fra møtet: 

Fra møtet: - Tilsetting daglig leder  
 Morten Wolden og Hans Petter Wollebæk orienterte om annonsering (3 uker) og prosessen 

fram til nå. 23 søkere derav to interne fra TK, varierende kvalitet, men noen gode kandida-
ter. Eksternt byrå har kommet med to kandidater i tillegg. 9 personer i førstegangsintervju. 
3-4 til andregangsintervju test og case-drøfting. AU behandler innstilling 20.11.2013.  
Roy Jevard: Ønsker at rådmannsforum skal delta i innstillingen.  
Det ble foreslått at et utvalg av rådmennene kan delta før innstillingen til AU gjøres ferdig. 
Konklusjon: Rådmennene i Midtre Gauldal, Melhus og Skaun deltar i drøfting av innstilling-
en sammen med rådmannen i Trondheim.   
Orienteringer fra daglig leder: 

- GIS-stilling i Trondheimsregionen: 
Tilsetting i stillingen pågår. Det tilrettelegges en samordning av GIS-analysekompetansen i 
STFK, FM sammen med stillingen, Trondheim kommune holdes orientert. Lokalisering og 
ansettelse i STFK er foreslått, STFK ansetter formelt.  Trondheimsregionen dekker kostna-
dene. Innstilling foreligger, rask tiltredelse forventes.   

- Kampanjen 
Det arbeides med involvering av eiere. Drøftes i Strategisk samarbeidsforum fredag 8.11. 

- Ny boligstatistikk og prognoser  
Foreligger i disse dager, er viktig materiale. Vi vurderer presentasjon i Trondheimsregionen-
regionrådet i desember. Dette er også materiale som media er interessert i.   

- Trondheimsregionen som politisk verksted 
Det er utarbeidet prosjektplan som vedlegg til søknad om skjønnsmidler, Vedlegg 5. Det 
ønskes innspill og kommentarer fra rådmennene innen torsdag 14.11. 

 

RF 42/13 Åpen post 

 Odd Inge Mjøen orienterte om at Rissa kommer dårlig ut angående distriktsindikatorene for 
arbeidsgiveravgift. Regionrådet Fosen tar ikke tak i dette. STFK vil ha en dialog med KRD om 
saken.  
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RF 43/13 Saker til neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet 

Fra møtet: Møtet avholdes i Midtre Gauldal kommune.   

 I tillegg til saker foran er følgende tema meldt inn: 
- Luftfartsforum 
- Orientering om Hauka rekreasjons og fritidssenter 
- Logistikk-knutepunkt 
 

 Aktuelle saker kan meldes til daglig leder. 

 
 

 

 

Stein A. Ytterdahl (sign) Jon Hoem 

møteleder  daglig leder 



 RETNINGSLINJE FOR SAMORDNING MELLOM NÆRINGSRÅDET OG 
TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET. 

 Vedtatt Trondheimsregionen-regionrådet 01.03.2013: 
 

1. Næringsrådet utarbeider forslag til to-årige handlingsplaner for gjennomføring 
av tiltak i samsvar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk 
næringsplan. Forslaget skal bygge på prosess med innhenting av innspill fra 
kommunene, næringslivet og FoU-miljøene.  

2. Handlingsplanen legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via 
rådmannsforum. 

3. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen-
regionrådet i vedtak av utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av 
prioriterte strategier/prosjekt samt delrammer angis. Bruk av 
Trondheimsregionens næringsfond skal avklares og rapporteres til 
Trondheimsregionen-regionrådet. 

4. Løpende bearbeiding og samordning av handlingsplanen ivaretas gjennom at 
rådmennene i næringsrådet og observatører fra hhv næringslivet og FoU-
miljøene rapporterer begge veger og at det rapporteres regelmessig om 
handlingsplanen i Trondheimsregionen-regionrådet. 
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Utkast til kommunene, 08.01.2014, Revisjon:

Samferdselspolitisk 
fundament

 InterCity-Trønderbanen med
el- drift og dobbeltspor til Stjørdal

 IKAP: Utbyggingsmønster for redusert 
reisebehov og økt kollektivbruk

 Videre kollektivsatsing i 
Miljøpakken og bymiljøavtaler

 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

 Bedre veg til Klæbu utløser et av 
regionens viktige næringsområder

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.

Til forsiden

InterCity-Trønderbanen med
el- drift og dobbeltspor til Stjørdal

 Politisk enighet i Trøndelag om at 
jernbanesatsing Trondheim-
Steinkjer: Gir høyeste prioritet

 El-utbygging Trondheim-Steinkjer
og Meråkerbanen må realiseres 
innen 2018, før kjøp av nye tog 

 Planarbeid for gradvis dobbeltspor 
forseres. Rask utbygging 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

jmj
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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.

Til forsiden

 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

Videre kollektivsatsing i 
Miljøpakken og bymiljøavtaler

Miljøpakken for Trondheim er viktig for hele Trondheimsregionen, 
også regional kollektivtrafikk får prioritet og rask fremføring i byen. 

Kollektivsatsingen skal videreutvikles og bli enda mer attraktiv.

Til forsiden

 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 imponerer nasjonalt, gir 
stor andel belønningsmidler.

 Trondheimsregionen vil at vi også 
framover skal være nasjonalt 
ledende, gjennom å være i front 
med å utvikle nye bymiljøavtaler  
2015-25.

 Behov for at sum statlig bidrag fra 
belønningsordning og bymiljø-
avtaler økes ut fra dagens nivå
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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

Til forsiden

 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 full 
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

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.

Til forsiden

 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.

 Regional utredning må avklare 
løsning/lokalisering innen 
oppstart NTP 2018-27. 
Trondheimsregionen bidrar aktivt

 Logistikknutepunkt for 
Trondheimsregionen  må inn i 
NTP 2018-2027. Utbygging må 
starte rundt 2020.
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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 strekning i Norge, 
uansett konsept

 Meråkerbanen må elektrifiseres, 
vi oppnår stor effekt for miljø-
vennlig person- og godstrafikk

 Elektrifisering av Rørosbanen 
skal gjennomføres for stabil 
godstransport på tog. 

Gode og raske nasjonale og 
internasjonale togforbindelser

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.

Til forsiden

 E39 Høgkjølen-Harangen åpnes 
i 2014-2015. Strekningen er en 
forlengelse av Laksevegen fra 
Hitra/Frøya

 Fosen og kampflybasen er et 
nasjonalt satsingsområde. God 
gjensidig transportkorridor  
Fosen-Trondheimsregionen, og 
til/fra landet forøvrig blir viktig

 Videreføring av E39 til 
Orkanger må realiseres. 

 Bru over Trondheimsfjorden til 
Fosen skal realiseres som del 
av fergefri kyststamveg.



09.01.2014

5

Bedre hurtigbåt 
mellom Fosen og Trondheim

Raskt og godt hurtigbåtsamband fra Fosen er en del av det regionale 

kollektivtrafikktilbudet i Trondheimsregionen og skal prioriteres.

Til forsiden

 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. 

 Det må sikres hyppige 
avganger og rask reisetid både 
for Vanvikan-Trondheim og 
Brekstad-Trondheim. 

Flere utenlandsruter fra Værnes

Satsingen i Trondheimsregionen krever gode internasjonale flyforbindelser. 

Direkteruter styrker Trondheimsregionens konkurransekraft og attraktivitet

Kunnskapsmiljøene er internasjonalt orientert og næringslivet preges av 

økende globalisering.

Til forsiden

 Gode flyforbindelser må til for å 
tiltrekke seg nasjonal og 
internasjonal kompetanse og 
utvikle nye markeder

 Avinor må videreutvikle 
Værnes i samsvar med veksten

 Det må etableres flere 
utenlandsruter fra/til Værnes 
for viktige destinasjoner

 Direkteruter utenlands og 
innenlands skal prioriteres

 Gode tilbringertjenester til 
Værnes skal prioriteres
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Bedre veg til Klæbu utløser et av 
regionens viktige næringsområder

Fv 704 til Klæbu er et viktig prosjekt for Trondheimsregionen 

som utløser store næringsarealer på Tulluan: 

En investering for å bygge ut for næring uten å ta viktige landbruksressurser. 

Dagens veg er ikke tilpasset trafikkmengden og mangler gang- og sykkelveg.

Til forsiden

 Vegen ligger inne i STFKs
handlingsplan samferdsel 
2014-17, med sikte på 
utbyggingsstart 2016. 

 Bomfinansiering er avklart i 
trinn2 i Miljøpakken.

 Trondheimsregionen 
forutsetter at alle instanser 
følger opp planmessig og 
investeringsmessig for å 
realisere Fv704 raskest mulig. 
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