
 

 

NYHETSBREV 
15. desember 2015. 

Regionrådet i Trondheimsregionen møttes i Leksvik fredag 11. desember. Fra møtet: 

 

VI SKAL BOSETTE 2000 FLYKTNINGER PÅ TO ÅR 

Asylstrømmen har tatt myndighetene på senga. Marit Elin Eide i IMDI orienterte om en ”langsom, 

ekstraordinær hendelse”: 

 Over 2000 på to år: 

Kommunene i Trondheimsregionen er bedt om å bosette 1006 flyktninger i 2016. 

Prognosen sier mer enn 1100 i 2017, men den er usikker. 

 Barn kommer alene:  

Dramatisk økning i antall enslige mindreårige. 252 mindreårige må bosettes i kommunene 

våre i 2016, trolig langt flere i 2017.  

 60 barn under 15 år: 

Av de 252 i 2016 er 60 yngre enn 15 år. Trondheim (40), Melhus (6), Orkdal (5), Stjørdal (5) 

og Midtre Gauldal (4) er bedt om å bosette de 60 barna. 

Eides budskap til politikere og rådmenn: 

Vi må lykkes med integrering av enslige mindreårige. Kommunene bør derfor: 

* Prøve ut nye løsninger og samarbeide over kommunegrensene. 

* Sikre barna kunnskapsgrunnlag som gir utbytte i videregående skole - dialog med fylket. 

* Starte mottak selv, særlig for de enslige mindreårige. Disse ungdommene blir her. 

* Ta lederskap og motvirke fremmedfrykt i egne lokalsamfunn. Gjøre befolkningen trygg. 

* Snakke mer om forpliktelser og muligheter, mindre om kostnader. 

Fra debatten: 

 Bufetat klarer ikke skaffe nok fosterhjem til de yngste. Bofellesskap blir del av løsningen. 

 UDIs dialog med kommunene må bli bedre, selv om tidspresset er tøft. 

 Rådmenn må sikre samarbeid mellom kommunene. Mange kan lære av Trondheim som 

har erfaring med å ta imot enslige mindreårige. 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 
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TOPP 6: VEG OG JERNBANE - SLIK SKAL VI PRIORITERE 

Etter flere mislykkede forsøk vedtok Trondheimsregionen fredag ”Samferdselspolitisk fundament”. 

Den harde nøtta har vært fire felt på E6 Trondheim-Stjørdal kontra vedtatt satsing på 

el/dobbeltspor på jernbanen på samme strekning. Vil vegbygging konkurrere med 

jernbaneutbygging i kampen om penger og passasjerer? Modellen har vært jernbane i nord og veg 

i sør inntil det kom EU-krav om doble tunnelløp (fire felt). Følgende formulering ble godtatt: 

”Utbygging av doble tunnelløp og fire felts vei mellom Trondheim og Stjørdal må skje med statlig 

fullfinansiering av tunnelene og med så lav bompengeandel som mulig, og ikke på bekostning av 

baneutbygging Trondheim-Steinkjer”. 

Malvik og Trondheim fikk vedtatt en protokolltilførsel som gjelder trasé for framtidig 

dobbeltsporet jernbane. Langtunnel skal utredes (som alternativ til dagens trasé nær sjøen). 

Topp 6 prioritet i kortform: 

 Jernbane: El-drift og dobbeltspor til Stjørdal. 

 Ny E6 Sør: Nasjonalt viktig stamveg. 

 E6 Øst: EU-krav om doble tunnelløp pga trafikkmengde utløser fire felt mellom tunnelene. 

 IKAP: Arealbruk som reduserer reisebehov og stimulerer kollektivtrafikk. 

 Miljøpakken/Bymiljøavtaler: Videre satsing, staten må ta økte driftskostnader til kollektiv. 

 Torgård: Knutepunkt for gods må inn i NTP 2018-2027. 

Ny E39 i Orkdal knyttet til havneutbygging er nytt punkt, men ikke inne i topp 6. En utfordring har 

vært å spisse prioriteringen. Den skal være et verktøy i konkurransen om penger fra staten, og ikke 

bare en ønskeliste. Se Samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen. 

Vedtak:  

Samferdselspolitisk fundament vedtas og legges til grunn for Trondheimsregionens 

samferdselsprioriteringer. 

Samferdselspolitisk fundament vedtas (også) som vårt innspill til arbeidet med Regional transportplan or 

Midt-Norge. 

 

REGIONAL PLANSTRATEGI – BY OG LAND HAND I HAND?  

Hva er Trøndelags felles utviklingstrekk, utfordringer og muligheter?  

Svaret skal stå i utkast til Regional planstrategi 2016-2020. Trondheimsregionen vedtok fredag et 

høringsinnspill som blant annet tar opp: 

 Spisset plan kontra utvannet ønskeliste. 

 Begrepet” balansert utvikling” og forholdet mellom distrikt, byer og storbyen Trondheim. 

 Et ønske om mer vekt på kommersialisering av teknologi og styrking av FoU-miljøene for å 

utvikle hele Trøndelag. 

http://trondheimsregionen.no/wp-content/uploads/2015/11/Samferdselsfundament-vedtatt-11.12.2015.pdf
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Fra debatten: 

 Trondheim er drivkraften i Trøndelag. Det som er bra for en kommune er bra for andre 

også. Vi driver ikke intern konkurranse. Dette perspektivet må vi venne oss til. 

Vedtak: 

Saksutredningen sendes inn som Trondheimsregionens høringsinnspill. 

Se saksutredningen i møteinnkalling sak 48/15. 

 

SLIK SKAL VI LAGE FLERE SPENNENDE ARBEIDSPLASSER 

Strategisk Næringsplan har som mål å øke verdiskapingen i Trondheimsregionen slik at den 

tilsvarer vår andel av befolkningen. Det skal skje blant annet ved å doble antall teknologibedrifter 

og arbeidsplasser der. 

Nå skal Strategisk Næringsplan rulleres. Hvor mange mål og understrategier er hensiktsmessig? Og 

kanskje enda viktigere: Hvilke konkrete tiltak vil føre oss til målet? 

Kommunene blir utfordret til å si hva de har gjort for økt verdiskaping, og til å foreslå virkemidler. 

Fra debatten: 

 Ove Vollan, Rissa: Vi er glade i Strategisk Næringsplan i Rissa og har brukt den mye. Men 

planen kan spisses mer mot det kommunene selv kan gjøre. 

 Jon P. Husby, Skaun: Vi må få til en plan vi kan bruke praktisk - over i en handlingsfase. 

Felles plan for næringsareal er viktig. 

 Jorid Jagtøyen, Melhus: Planen sier blant annet at vi skal ha de beste næringspolitikerne. 

Men er det målbart? 

Strategisk Næringsplan og næringsutvikling vil stå sentralt på et felles formannskapsmøte i 

regionen 17-18. mars. 

 

Følg oss på Facebook. 269 gjør det. 

Se nyheter fra regionen i nyhetsstrømmen på trondheimsregionen.no 

http://trondheimsregionen.no/wp-content/uploads/2015/12/Innkalling-til-regionrådet-11.desember-2015.pdf
https://www.facebook.com/Trondheimsregionen
http://trondheimsregionen.no/no/

