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Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til Samhandlingprogram 2011 for oppfølging av Trøndelagsplanen 2009-2012.
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... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Bystyret vedtok Felles fylkesplan 2009-2012 i møte 23.10.2008. Planen er fulgt opp gjennom årlige
handlingsprogram - samhandlingsprogrammene. Fra og med 2010 har samhandlingsprogrammet fått et
klart fokus på politisk påvirkning gjennom å synliggjøre saker og interesser som Trøndelagsfylkene og
byene Trondheim og Steinkjer står sammen om. Dette innebærer at flere av tiltakene har et langsiktig
perspektiv, og at det derfor er færre og mindre endringer i innholdet i programmet fra år til år.
Samhandlingsprogrammet for 2011 er dermed en videreføring av Samhandlingsprogrammet 2010, som
Formannskapet sluttet seg til i møte 1.12.2009.
Trøndelagsrådets behandling
Det har ikke vært lagt opp til en omfattende ekstern prosess i utarbeidelsen av det nye programmet, utover
den kontakten med eksterne parter som hver av de fire samarbeidspartnerne har, både administrativt og
politisk. Trøndelagsrådets arbeidsutvalg drøftet prioritering av innsatsen for neste år i møte 25.10. 2010.
Det var enighet om å videreføre satsingene i gjeldende program, og i tillegg ta inn et punkt om oppvekst,
videregående opplæring og frafall. Administrasjonen utarbeidet et oppdatert program som ble lagt fram for
behandling i Trøndelagsrådet 5.november. Justeringer som ble vedtatt av Trøndelagsrådet er innarbeidet i
foreliggende forslag. Endelig behandling finner sted i fylkeskommunenes/ kommunenes respektive politiske
organ.
SHP 2011 skal som i 2010 ha fokus på politiske påvirkningstiltak. Samtidig er det en lang
rekke etablerte prosjekter og samarbeidstiltak som pågår administrativt og faglig mellom
partnerne. For å få et helhetsbilde av samarbeidet gir SHP 2011 derfor en oppdatert oversikt over
eksisterende samarbeid i form av selskaper og andre organer som er opprettet i fellesskap, vedtatte planer
og strategidokumenter, samt andre felles prosjekter og arenaer, i tillegg til driftmessig samarbeid.
Konklusjon
Rådmannen tilrår at formannskapet slutter seg til forslag til Samhandlingsprogram 2011 for oppfølging av
Trøndelagsplanen 2009-2012.
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Trondheim kommune
Rådmannen i Trondheim, 20.12.2010

Morten Wolden
Kommunaldirektør

Sigmund Knutsen
Rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:
Samhandlingsprogram 2011 etter Trøndelagsrådets behandling 5.11.2010
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