REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET TRØNDELAG SØR
Sted: Kommunestyresalen, rådhuset på Støren
Tid: 5.september 2019 kl.08.30-12.00
Tilstede fra regionrådet:
Holtålen kommune: Jan Håvard Refsethås, Torbjørn Wolden
Melhus kommune: Gunnar Krogstad
Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Alf-Petter Tenfjord
Oppdal kommune: Kirsti Welander, Jan Kåre Husa (vara), Ola Husa Risan
Rennebu kommune: Ola Øie
Røros Kommune: Hans Vintervold, Kjersti Forbord Jensås, Guri Heggem
Rådgiver: Mari Løvli Yri
Andre inviterte:
Gleny Foslie, Trøndelag Fylkeskommune
Erik Flå, Nasjonalparken Næringshage
Hans Petter Kvikne, Rørosregionen Næringshage
Aina Midthjell Reppe, Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NiT Midtre Gauldal (fiks)
Hans Petter Øien Kvam, Daglig leder NiTR Melhus og Skaun
Ole-Kjetil Lagaard, næringssjef Røros kommune
Knut Magne Lundemo, næring plan og forvaltning Midtre Gauldal kommune
Harald Storrønning, Avdelingsdirektør for rutetilbud og infrastruktur AtB
Frode Rabben, Fylkesmann Trøndelag
SAKLISTE
Orienteringssaker:





Innledning ved leder, ordfører Jan Håvard Refsethås
Ny kommuelov og dens konsekvenser fra regionrådets virksomhet
Regionrådets nettside
Orientering om samarbeidsavtale om Regionalt Politiråd

Sak 2019-06 Sak 2019-06 Arbeidsgruppa ved. leder Tina Lihaug Selbæk presenterer revidert
Strategisk handlingsplan for næringsutvikling «Verdiskaping Trøndelag Sør 2019-2022»
Sak 2019-07 Sak 2019-07 Rådgivers stillingsandel
AtB Orientering om endringer i busstilbudet i regionen fra 2021 v/ Harald Storrønning m.flere

Orientering om kommunelov v/rådgiver Mari Løvli Yri
Den nye kommuneloven trer i kraft ved konstitueringen av nye kommunestyrer i etterkant av
kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019. Den nye kommuneloven fordrer at regionrådet
Trøndelag Sør må utarbeide en samarbeidsavtale som definerer regionrådets oppgaver, organisering
og ansvarsfordeling. Samarbeidsavtalen må vedtas av kommunestyrene i regionrådets
medlemskommuner innen fire år etter konstituering. Regionrådet gir sin tilslutning til at rådgiver
utarbeider en samarbeidsavtale med utgangpunkt i regionrådet Trøndelag Sørs vedtekter. Den nye
kommuneloven fordrer også at regionrådet endrer navn til «Interkommunalt politisk råd». Rådgiver
anser ikke at navneendringer vil medføre økonomiske konsekvenser for regionrådet.

SAK 2019-07 «Verdiskaping Trøndelag Sør 2019-2022» v/Erik Flå
Saksopplysninger
Arbeidsgruppa i regionrådet Trøndelag Sør har sett et behov for å strukturere regionrådets arbeid
med næringsutvikling. Forslaget om en strategisk handlingsplan for næringsutvikling ble til i
arbeidsgruppas møte 03.04.2019, hvor det ble vedtatt å utarbeide et utkast som senere presenteres
for regionrådet. Dokumentet «Verdiskapning Trøndelag Sør» må ses som en handlingsplan for
regionrådets strategiske arbeid med næringsutvikling.
Dokumentet «Verdiskapning Trøndelag Sør» bygger på et helhetlig kunnskapsgrunnlag om regionens
arbeidsmarked, bosetting og næringsliv. Videre tar handlingsplanen utgangspunkt i regionrådets
dokument «Region Trøndelag Sør prosjekt Næringsutvikling og Bosetting» fra 2017 som igjen tar
bygger Trøndelagsplanen og peker ut bioøkonomi, sirkulær økonomi, lokalmat og treforedling som
satsningsområder hvor region Trøndelag Sør har naturlige fortrinn.
«Verdiskapning Trøndelag Sør» overordnede målsetting er å stimulere næringslivet til regionale
prosjekt som bidrar til økt næringsaktivt, bosetting og besøk i regionen. Dokumentet skisserer både
en overordnet strategi og konkret handlingsplan for å oppnå dette målet. Det opprettes en
prosjektgruppe som skal arbeide målrettet med næringslivsaktører for å stimulere til prosjekt som
kan støttes as regionrådets næringsfond og andre aktører. Sentralt i strategien står også arbeid med
å koble sammen bedrifter og bedriftsnettverk, og forsterke allerede etablerte prosjekt. Eksempelvis
ser man potensiale for å knytte samme og videreutvikle ulike matnettverk i regionen. Prosjektgruppa
søker prinsipielt å stimulere til utvikling i prosjekt hvor man ser potensiale for regional virkning og
utbredelse.
Dokumentet fastslår at regionrådets arbeidsgruppe legger frem søknader og rådgir regionrådet med
hensyn til tildeling av midler fra regionalt næringsfond. Prosjektgruppa, som er innordnet under
arbeidsgruppa, bistår i prosessen med å utvikle søknad ved å samle bedrifter, investorer og evt.
andre aktører og utvikle en prosjektskisse som legges frem for regionrådet av arbeidsgruppa.
Arbeidet i prosjektgruppa krever både finansiering og budsjett. Finansieringen gjøres over
regionrådets næringsfond, det er mulighet for at kommunene i rådet kan forsterke arbeidet lokalt
etter behov ved å bidra med ytterligere midler.
Rådgivers Vurdering
Dokumentet «Verdiskapning Trøndelag Sør» detaljerer arbeidsgruppas plan for målrettet arbeid med
næringsutvikling i regionen. Dokumentet bygger på et solid kunnskapsgrunnlag og presenterer en

detaljert handlingsplan som sannsynliggjør at prosjektgruppa vil være i stand til å oppnå målsettinger
en har beskrevet i planen.
Det reviderte dokumentet konkretiserer prosess og strategi i arbeidet med å dyrke frem nye prosjekt,
og tydeliggjør ansvarsfordeling for ulike oppgaver knyttet til prosjektet. Videre er grunnlag for
tildeling av midler utarbeidet, det fastslås at prosjekter som støttes over regionrådets næringsfond
må sikte på å ha regional virkning. Tydeliggjøringen av de ulike ledd i programmets strategi og
prosess gjør at prosjektet fremstår som solid og etterrettelig. Viktig er også at det reviderte
dokumentet beskriver en plan for utvikling av metodikk for næringsutvikling i regionsamarbeid
gjennom «Arbeidsmetode regional innovasjonsarena» i samarbeid med og finansiert av Trøndelag
Fylkeskommune. Til dette prosjektet søkes midler fra Trøndelag Fylkeskommune.
Regionrådet ga på forrige regionrådsmøte (22.05.2019) sin tilslutning til at det arbeides videre med
Verdiskapingsprogrammet, og at den bearbeides for å ta inn over seg innspill fra regionrådet.
Regionrådet var positivt innstilt til innholdet i planen, men savnet beskrivelse av tiltak myntet på å
forankre arbeidet med programmet i regionrådets kommuner. Det reviderte dokumentet
«Verdiskaping i Trøndelag Sør» foreslår å ivareta denne oppgaven gjennom å oppdatere kommunene
ved nyhetsbrev. Rådgiver mener det i tillegg vil være nødvendig å invitere
næringssjefer/kommunalplanleggere til møte i arbeidsgruppa i forbindelse med prosjekter med
særlig relevans for deres kommune.
Økonomiske konsekvenser
Prosjektet er beregnet å koste 850 000,- årlig, hvorav regionrådet er foreslått å dekke 550 000,-. Det
resterende beløpet på 300 000,- er myntet på utvikling av metodikk for næringsutvikling i
regionsamarbeid gjennom «Arbeidsmetode regional innovasjonsarena» og ventes finansiert at
Trøndelag Fylkeskommune. Detaljert budsjett finnes i vedlagte dokument «Verdiskaping Trøndelag
Sør 2019-2022».
Regionrådets behandling av saken og vedtak
Regionrådet stilte flere spørsmål til dokumentet som krevde oppklaring. Enkelte påpekte det ikke
klart fremgår hva slags dokument «Verdiskapningsdokumentet Trøndelag Sør 2019-2022» er, og
savnet mer konkrete tiltak med hensyn til strategi. Denne oppfatningen deles ikke av andre i
regionrådet som påpekte at dokumentet gir en detaljert beskrivelse av mobiliseringsaktører og tiltak
knyttet til strategi i kapittel 7. Her oppklarte forfatter v/NNH av dokumentet er et bestillingsverk fra
regionrådet som både gir en oversikt over regionens forutsetninger og danner en mal for
prosjektgruppas strategi i arbeidet med næringsutvikling. Videre ble det oppklart at man har
utarbeidet dokumentet «Verdiskaping Trøndelag Sør» med sikte på å beskrive en prosess og
arbeidsmetode for å dyrke frem ny prosjekt. Avklaringen så ut til å besvare innvendinger knyttet til
Verdiskapingsdokumentets form og innhold på en tilfredsstillende måte.
Regionrådet etterlyste også en konkret strategi for å forankre prosjektgruppa arbeid i kommunene.
Dette ble trukket frem som svært viktig ved behandling av saken på regionrådsmøte den 22.mai.
Behovet for å forankre prosjektgruppas arbeid i kommunene næret en diskusjon om hvorvidt
Verdiskapningsdokumentet må vedtas i kommunestyrene, og hvilke tiltak som kan tenkes å være
hensiktsmessige for å sikre kommunal forankring fremover. I den forbindelse mener regionrådet at
arbeidsgruppa, som drifter prosjektet, bør invitere kommunenes næringssjefer til møter i
arbeidsgruppa der det er nødvending eller hensiktsmessig. I tillegg anser man at arbeidet med
kommunal forankring i noen grad ivaretas av ved lansering av regionrådets nettside, og at rådgiver
jevnlig orienterer om regionrådets næringsarbeid i regionrådets medlemskommuner.

Regionrådet konkluderte videre med at regionrådet selv har mandat til å vedta planen, og at vedtak
av planen i kommunestyrene vil være unødvendig og føre til at søknad om midler til prosjektet
«Arbeidsmetode regional innovasjonsarena» til Trøndelag Fylkeskommune vil bli forsinket med et
helt år.
Regionrådet understreker samtidig at man ønsker at arbeidsgruppas arbeid med næringsutvikling
sikter på å utvikle prosjekter med regional utbredelse og effekt. Regionrådet er samstemte i at det er
viktig at arbeidsgruppa kommer i gang med prosjektet, å sende søknad om midler til «Arbeidsmetode
regional innovasjonsarena» ses som første steg i prosessen. Det er enighet om at det er avgjørende
at søknaden utarbeides og sendes innen fristen i inneværende kalenderår. Arbeidsgruppa v /NiTR
spiller inn at næringsmiljøet står parat til å ta fatt på oppgaven og foreslår at det kan være
hensiktsmessig å arbeide med dokumentet og søknaden. Regionrådet stiller seg bak vurderingen.
Vedtak
Regionrådet søker fylkeskommunen om finansiering til:
 Ferdigstille strategi og handlingsprogram i tråd med vedtak og diskusjoner i regionrådet
Trøndelag Sør. (rollebeskrivelse, arbeidsmetode, fakta om kommunene mv)
 Forankring og mobilisering i kommunene og i næringslivet innenfor de fokuserte områdene.

SAK 2019-07 Rådgivers stillingsandel v/leder ordfører Jan Håvard Refsethås
Saksopplysninger
Rådgiver arbeider per i dag rutinemessig utover sin stillingsandel. Det ventes at arbeidsmengden
tillagt rådgiverstillingen vil øke betydelig med iverksettelse av arbeidsgruppens
verdiskapingsprogram og lansering av regionrådets nettside.
Regionrådets behandling og vedtak
Rådgivers stillingsandel økes til fra 50% til 100% fra og med 01.01.2020. Dette finansieres gjennom
en økning i medlemskommunenes bidrag til regionrådet tilsvarende kr 40 000,- per budsjettår.

Orientering om endringer i busstilbudet i regionen fra 2021 v/ Harald Størrønning
AtB orienterte om planlagte endringer i busstilbudet i region Trøndelag Sør fra og med 2021, og
mottok innspill fra regionrådet. Presentasjon og rutetabeller ble oversendt alle i regionrådet
4.september.

