
 

 

FORSLAG 

UTVIKLINGSPLAN 2009 – TRONDHEIMSREGIONEN 
 

Det er besluttet å øke aktiviteten i Trondheimsregionen. I Samarbeidsutvalgets møte 05.12.08 fastsatte 

utvalget at hver enkelt kommune behandler dette i egen sak, herunder: 

 Sekretariatsfunksjonen økes til minimum ett årsverk i 2009 

 Prosjektaktiviteten økes til ca 2,5-3 årsverk 

 Samarbeidsutvalgets virksomhet og aktuelle IKS-prosjekt samordnes 

 

Rådmannsforumet drøftet i møte 21.01.09 praktisk oppfølging og finansiering av en slik økt aktivitet. 

Opplegget under bygger på denne drøftingen. 

 

SEKRETARIATSFUNKSJONEN  

Sekretariatsfunksjonen er en permanent driftsorganisasjon som skal skilles fra prosjektene. Det legges 

opp til at sekretariatet finansieres av kommunene i sin helhet. Trondheim kommune har dekket 0,4-0,5 

årsverk fram til nå. Budsjett 2009 for opptrapping til 1/1 årsverk fra 2. kvartal 2009 er ca 900.000 kr. 

Dette kan dekkes opp gjennom at kommunene utenom Trondheim dekker ca 300.000 kr, dvs 45.000 kr 

i gjennomsnitt per kommunene. Da dekker Trondheim ca 600.000 kr – mot tidligere ca 450.000 kr 

(Trondheim kommunes andel er lønn, overheadkostnader og andre utgifter). Fylkeskommunen og ob-

servatører er i denne oppstillingen ikke inntatt i forhold til finansiering av sekretariatet i 2009. 

 

PROSJEKT: UTVIKLINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2009: 

Inntil nå har ulike prosjekt vært håndtert hver for seg med særskilt finansiering. Prosjektene griper inn 

i hverandre og det er enighet i rådmannsforumet om at de bør håndteres og finansieres gjennom en 

samlet utviklingsplan for Trondheimsregionen, signaler fra regionale myndigheter tilsier også dette.  

 

Utarbeiding av utviklingsplan gjennomføres fullt ut fra 2010 – utviklingsplan skal da forelegges for 

behandling i Trondheimsregionen i 1. halvår året før, slik at den kan ligge til grunn for kommunenes 

budsjettarbeid. Det bør nedsettes en egen arbeidsgruppe for å utarbeide utviklingsplanen. 

 

Hensikt med utredingsplanen: 

Ref. saksfremlegg om videre samarbeid i Trondheimsregionen som nå behandles i kommunene:  

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon, slik at re-

gionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og tjenester 

til befolkningen.  

 

Igangsatte prosjekt:  

I 2009 pågår/er planlagt følgende prosjekt: 

 Befolkningsprognose og bosettingsutvikling (Boligprosjektet) 

 Interkommunal arealplan (IKAP) (Tildelt 200.000 i skjønnsmidler i 2009) 

 Interkommunal næringsstrategi (Tildelt 300.000 i skjønnsmidler i 2009) 

 Fremtidens byer (Trondheim kommune – IKAP inngår) 

 Regional reisevaneundersøkelse – utvidelse i Trondheimsregionen 

 

Ut fra prosjektene kan det sammenfattes følgende mål for utviklingsplan 2009: 

 Etablere felles befolkningsprognoser for regionen på kretsnivå for dimensjonering og optimali-

sering av ressursbruk til infrastruktur 

 Etablere en felles boligpolitikk for regionen 

 Utarbeide forslag til interkommunal arealplan for å klarlegge tilstrekkelig konkurransedyktig 

nærings- og boligareal mm. ut fra regionale behov og vektlegging av et bærekraftig utbyg-

gingsmønster 

 Bidra til lokaliseringsavklaring av fremtidig godsterminal for jernbane 



 

 

 Videreutvikle metodikk for å analysere effekter av regionalt utbyggingsmønster, i samarbeid 

med Miljøverndepartementet gjennom ”Fremtidens byer”.  

 I nært samarbeid med næringslivet utarbeide en regionalt forankret næringspolitisk plattform 

som skal danne grunnlag for konkrete satsinger og samarbeidsprosjekter de neste årene. 

 Utrede/avklare videre organisering av Trondheimsregionen med sikte på å bli mer operativ i 

forhold til næringsutvikling etc. 

 

Budsjett: 

Budsjett for midler til finansiering (eks egeninnsats) basert på en sammenstilling av prosjektene: 

 Midler 

Intern frikjøp prosjektledelse 1.500.000 

Innleid kompetanse 1.350.000 

Øvrige driftsutgifter 550.000 

SUM 3.400.000 

 

Finansiering, utviklingsplan 2009: 

Ekstern finansiering skjer gjennom skjønnsmidler fra fylkesmannen og forutsatte midler fra ST fylkes-

kommune (500.000 kr). Boligprosjektet er tidsforskjøvet med ett år (pga. oppstart i juni og tidsbruk til 

to runder med ansettelse/skifte av prosjektmedarbeider), derfor har vi disponibelt fra tidligere finansie-

ring ca 700.000 kr i 2009, tilsvarende er det overført ca 150.000 for IKAP til 2009.  

 

Det er avklart at Trondheim kommunene i 2009 bidrar med 200.000 kr i direkte midler til prosjekt 

(næringsplanen), tilsvarende bidrar de øvrige kommunene med 270.000 kr. Overheadkostnader (kon-

torhold/materiell felleskostnader) for prosjektmedarbeidere defineres også som direkte pengeinnsats, 

dette omfatter boligprosjektet og IKAP med til sammen 430.000 kr fra Trondheim kommune. Total 

pengeinnsats fra kommunene blir da 900.000 kr. Egeninnsats i kommunene i form av arbeidstid i 2009 

(ut over frikjøp) er beregnet til: Ca 540.000 kr for IKAP, 310.000 kr for boligprosjektet og 950.000 kr 

for næringsplanen, totalt 1.880.000 kr.   

 

Dette gir oppsummert følgende fordeling for prosjekt i 2009:  

(Fremtidens byer og reisevaneundersøkelsen er holdt utenfor fordi disse har annen gjennomfører/ 

finansiering. Det er sendt ny søknad om 250.000 kr i skjønnsmidler til reisevaneundersøkelsen.) 

 

Avklart finansiering 2009: Ekstern finan-

siering 

Egenfinansie-

ring, midler 

Egenfinansie-

ring, innsats 

Sum 

Tildelte skjønnsmidler 500.000   500.000 

Fylkeskommunal tildeling *) 500.000   500.000 

Overførte skjønnsmidler fra 2008 850.000   850.000 

Kommunal pengeandel  900.000  900.000 

Kommunal egeninnsats, arbeidstid   1 800 000 1.800.000 

SUM 1.850.000 900.000 1.800.000 4.550.000 
*) Forutsetning for tildelingen drøftes  

 

Den helhetlige utviklingsplanen skal bidra til å utrede en styrking av utviklingsarbeidet i Trondheims-

regionen, gjennom å vektlegge landsdelshovedstaden som motor i det regionale utviklingsarbeidet, og 

for å posisjonere Trondheimsregionen i den nasjonale og internasjonale konkurransen. Denne utred-

ningen må sammenholdes med andre pågående prosesser i Trøndelag. I utgangspunktet kan dette leg-

ges inn som egen del av næringsplanprosjektet, med grenseflate mot de andre prosjektene. Dette er en 

av begrunnelsene for å søke fylkesmannen om ytterligere 300.000 kr til Utviklingsplan Trondheimsre-

gionen (tilknyttet næringsplanen). Det er signaler fra fylkesmannen om at egenfinansiering i form av 

kommunale midler vil være utløsende for ytterligere skjønnsmidler, derfor foreslås det at kommunale 

egenandeler (pengemidler) til den samlede utviklingsplanen i 2009 økes med 10.000 x 7 =  70.000 



 

 

(nabokommunene) + 30.000 (Trondheim kommune) = 100.000. I sum blir da finansiering med midler 

til prosjekt 2009 fordelt med 340.000 kr fra nabokommunene og 660.000 kr fra Trondheim kommune. 

  

Foreslått finansieringsopplegg 

samlet utviklingsplan 2009 

Ekstern finan-

siering 

Egenfinansie-

ring, midler 

Egenfinansie-

ring, innsats 

Sum 

Tildelte skjønnsmidler + 300.000 800.000   800.000 

Fylkeskommunal tildeling 500.000   500.000 

Overførte skjønnsmidler fra 2008 850.000   850.000 

Kommunal pengeandel  1.000.000  1.000.000 

Kommunal egeninnsats, arbeidstid   1.800.000 1.800.000 

SUM 2.150.000 1.000.000 1.800.000 4.950.000 

 

Det framgår at finansieringsopplegget gir en minus i forhold til budsjett for midler på 3.400.000 -

(2.150.000+1000000) = 250.000 kr. Dette må ordnes gjennom samlet budsjettgjennomgang.  

Gjennomføring av samlet utviklingsplan skal regnskapsføres og rapporteres. I tillegg skal hvert enkelt 

prosjekt rapporteres i henhold til de søknader som ligger til grunn.  


