
 

Arbeidsutvalget  28.01.2015 
 

 Side 1 av 2 

 

 
 

PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 09.04.2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15- Dato 10. april 2015  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor 

Tidsrom: kl 0900-1100 

Til stede: Rita Ottervik, Jon P Husby, Bård Eidet. 
 

Forfall: Erling Lenvik, Einar Strøm, 

Referent: Bård Eidet 
 
Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no .  

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 07/15 Referat/protokoll AU-møte 28.11.2015. 
Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 28.01.2015 godkjennes.  

 

 
AU 08/15 Uttalelse til NTP 2018-2027 / Samferdselspolitisk fundament. 

 

Vedtak: Høringsuttalelsen legges fram for Regionrådet for vedtak med justeringer etter innspill fra AU. 

 

AU 09/15 Deponi – høringsinnspill om tilleggsutredninger. 
 

Vedtak: Massedeponi i Trondheimsregionen - regional utredning av områder for deponering av rene 
masser vedtas med ovennevnte justeringer. 

 

AU 10/15 Utviklingsprogram for byregioner – eventuell søknad til fase 2. 
 

Vedtak: Trondheimsregionen søker ikke om deltakelse i utviklingsprogrammet for byregioner. 

 
AU 11/15 Evaluering. 
 

Vedtak: AU ber om det gjennomføres en evaluering i tråd med vedtektene, og at den legges fram for 
Regionrådet i juni. 

 
  
 

AU 12/15 Årsmelding 2014. 
 

http://www.trondheimsregionen.no/
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Vedtak: Årsmeldingen legges fram for endelig vedtak i Regionrådet. 

 
  

AU 13/15 Kommunereformen som sak i Regionrådet 
  

Vedtak: Saken settes på sakskartet som en gjensidig orientering. 

 

AU 14/15 Rullering av strategisk næringsplan – oppdrag til Næringsalliansen. 
 
Vedtak: 

Regionrådet sier ja til tilbudet fra Næringsalliansen i Trondheimsregionen om å gjennomføre 
en rulleringsprosess av Strategisk næringsplan innen en ramme på kr 600 000,- Det innarbeides 
et tillegg om at Næringsalliansen kommer tilbake med en tidsplan som ivaretar at det velges nye 
kommunestyrer i år 

 
AU 15/15 Andre aktuelle saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.04.15 

 

Vedtak: 
Innspill fra møtet legges til grunn for sakslista i Regionrådet 

 

 
AU 16/15 Orienteringer 

- Profileringsarbeidet. 
- Ny nettportal for nyskapingsarbeidet. 
- Aksjonen ”Nei til massedeponi ved Hestsjøen” ønsker å filme behandlingen av deponisaken 
- Det skal opprettes et statlig veiselskap, det jobbes videre med å klargjøre om det er ønskelig 

å få det lagt til regionen 
- Det utnevnes en valgkomite på regionrådsmøtet i juni som forbereder valg av ledelse og AU 

etter kommunestyrevalget. 
 

 
Rita Ottervik Bård Eidet 
Leder daglig leder  
(sign) (sign) 
 
 


