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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 12.02.2016 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 16/ Dato 04. februar 2016  
 

Sted: Trondheim kommune, Bystyresalen. 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1400. Lunsj kl 1130-1200  

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann. 
Observatører. 
 

Kopi: Varamedlemmer 
 
 TR 01/16 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 11.12.2015 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 11.12.2015 

Forslag til vedtak:  
Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 11.12.2015 tas til etterretning. 

 
 TR 02/16 Rullering av Strategisk næringsplan – innspillsmøte. 

Sak: Det har vært meningen at rulleringsprosessen skal starte med en innspillskonferanse, men det 
har vært vanskelig å finne en felles dato for de viktigste aktørene, derfor tar vi det nå som en del 
av regionrådsmøtet. Det settes av tida mellom 0900-1130, med dette programmet: 
 

1. Åpning/innledning v/Jon P. Husby, ordfører Skaun og leder Trondheimsregionen 
2. Presentasjon av faktaunderlag for revidering av Strategisk næringsplan, v/Christian Haugen 

prosjektleder rullering SNP (NiT/NAT) 
3. Erfaringer fra arbeidet med Strategisk Næringsplan i Trondheim Kommune v/Rita Ottervik, 

ordfører Trondheim 
4. Erfaringer fra arbeidet med Strategisk Næringsplan i Rissa kommune v/Ove Vollan, 

ordfører Rissa. 
5. Noen perspektiver på en revidert SNP v/Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen.  
6. Diskusjon/innspill fra salen 

 
 
Forslag til vedtak: 

Innspillene fra møtet tas med i det videre arbeidet med rullering av Strategisk næringsplan. 
 

 

 TR 03/16 Bru over Trondheimsfjorden. 
Sak: Dette prosjektet har blitt presentert for Regionrådet tidligere, og ligger også inne i vårt 

samferdselspolitiske fundament. Nå har planene kommet noen skritt videre, og det er naturlig at 
Regionrådet får en oppdatering. Prosjektleder Olav Ellevset vil presentere planene. Et notat fra 
Rissa utvikling KF som belyser saken ligger som vedlegg. 

Vedlegg 2: Notat fra Rissa utvikling KF. 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
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 TR 04/16 Forsker ut i bedrift. 
Sak: Forsker ut i bedrift (FiB) har vært en av de største og mest langvarige satsingene innen 

næringsutviklingsfeltet i Trondheimsregionen. Hensikten har vært å oppfylle SNP sin 
hovedstrategi om å knytte hjernekraft til med handlekraft, der prosjektet bidrar til å styrke 
konkurransekraften gjennom å koble lokalt næringsliv mot FoU-miljø. SINTEF har hele tiden 
vært operatør for ordningen, og det begynner å bli konkrete resultater av satsingen, og en stor 
bredde av bedrifter ute i kommunene. Sverre Konrad Nilsen fra SINTEF som hele tiden har vært 
ansvarlig for prosjektet vil orientere. 

 
 Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 TR 05/16 Trøndelagsutredningen - høringsinnspill. 
Sak: Trøndelagsutredningen, om sammenslåing av Trøndelagsfylkene, er sendt ut på høring sammen 

med intensjonsplanen med høringsfrist 05/02-16. Saksgangen er slik at AU 2/2 vedtok et forslag 
som er sendt inn som høringsinnspill, med forbehold om endelig godkjennelse i Regionrådet 
12/2.  

 
Om Trøndelagsutredningen. 
Formålet med høringen er å gi fylkestingene et beslutningsgrunnlag for å avgjøre spørsmålet om 
sammenslåing, samt gi føringer for politikk, organisering osv i et nytt fylke. Slik utredningen 
skisserer det er bakgrunnen for å diskutere sammenslåing en større og større forskjell mellom 
det som er de gamle administrative grensene og det som har vokst fram som funksjonelle 
regioner. Det gjør at fylkene er i ferd med å miste sin betydning som regionale styringsenheter. 
Viktig mål med en sammenslåing er å få en region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft, 
som kan fremme Trøndelag som en attraktiv region, og gjøre regionen i stand til å ta på seg nye 
oppgaver, og som kan gi Trøndelag tyngde på den nasjonale og internasjonale arenaen.  
 
Når det gjelder lokalisering av en ny organisasjon så legges det to hensyn til grunn: 

 Nærhet til innbyggere, tjenestebruker og samarbeidspartnere, samt 
 Regional balanse mht sysselsetting og kompetanse: 

 
 Intensjonsplanen konkluderer med at den nye regionen skal ha lokaliteter både i Steinkjer og i 

Trondheim, at administrasjonssenter med rådmannsfunksjoner legges til Steinkjer, mens 
ordførerfunksjonen legges til Trondheim. 

 
 

Trondheimsregionens høringsinnspill. 
Trondheimsregionen støtter fullt ut forslaget om å slå sammen de to fylkene til et nytt 
Trøndelag. Skal et regionalt folkevalgt nivå bestå er det nødvendig med større og mer 
funksjonelle regioner, som både kan overta statlige oppgaver og representere trønderske 
interesser nasjonalt og internasjonalt på en kraftfull måte.  
 
Trondheimsregionen er en tett sammenvevd funksjonell region som de nærmeste årene vil bli 
enda tettere integrert. Gjennom å representere 280 000 innbyggere i 10 kommuner på tvers av 
fylkesgrensa blir vi jevnlig konfrontert med konsekvensene av en fylkesgrense som deler 
regionen i to, i form av manglende koordinering og forskjeller i politikk. Det at den funksjonelle 
storbyregionen med den største vektskraften er delt mellom to fylkeskommuner er et viktig 
argument for sammenslåing, og hvis det ikke blir sammenslåing bør grensejustering diskuteres. 
 
Balansert utvikling er et hovedbegrep i utredningen, som det har vært i det felles trønderske 
strategiarbeidet det siste tiåret. Begrepet rommer mye godt, og det diskuteres konstruktivt i 
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utredningen, sjøl om fokuset er for mye på balanse innad i Trøndelag og ikke nasjonalt – det har 
stor betydning for hvilken diskusjon som føres. Uten en nærmere presisering og en analyse av 
hva som fører til samfunnsutvikling kan resepten som skrives ut for å oppnå balansert utvikling 
være veldig forskjellig. For eksempel kan det settes likhetstegn mellom balansert og lik 
utvikling. Gitt forskjeller i størrelse og forutsetninger vil det i verste fall gi utslag i politikk som 
skal begrense vekst i Trondheimsregionen. Næringspolitikkens overordnete mål er å stimulere 
til størst mulig vekst innen bærekraftige rammer, slik blir den samlede kaken som skal til 
politisk fordeling størst mulig. Det vil alle tjene på.  

 
Da må det føres en næringspolitikk som utløser det fulle potensialet for vekst i alle deler av 
regionen, også Trondheimsregionen. Det må legges til rette for at den vekstgeneratoren våre 
FoU-miljø er, både i kraft av seg sjøl og ut fra den næringsutviklingen det skaper, ytterligere 
styrkes. I et sammenslått fylke må det være en viktig strategi å koble FoU-miljøene i Trondheim 
enda tettere mot næringslivet i distriktskommunene og spesielt i Nord-Trøndelag, det vil 
sannsynligvis være det viktigste virkemidlet for å få til nødvendig omstilling og ny vekst. 

 
Det er også slik at det er relativt god balanse når det gjelder flytting, Trondheimsregionen 
vokser ikke fordi det utarmer resten av Trøndelag. Det er andre faktorer som 
arbeidsinnvandring, annen innenlandsk flytting og fødselsoverskudd som er viktigere. Det er 
viktig at dette er en felles erkjennelse og et felles grunnlag for politikkutforming. 

 
 Trondheimsregionen støtter prinsippet om at den nye fylkeskommunen skal ha to lokaliteter. Vi 

har forståelse for at Steinkjer utpekes som administrasjonssenter, men vil understreke 
viktigheten at det legges opp til en balansert fordeling av oppgaver og arbeidsplasser. Ikke minst 
vil vi understreke viktigheten av at viktige samfunnsutviklingsoppgaver blir lagt til Trondheim. 
Uten at det gjøres vil relevansen av en ny Trøndelagsregion bli betraktelig mindre. Det er også 
en bekymring fra den sørlige og sørvestlige delen av regionen at avstanden til Steinkjer blir stor, 
og at den delen kan bli oversett i en ny region. For Trondheimsregionen er politikken som vil 
føres viktigst, men det kan ikke sees isolert fra tilstedeværelse, uten den kan både forståelse, 
aksept og vilje til forpliktende samarbeid bli mangelfull. 
 
Trondheimsregionen som organisasjon blir diskutert noen plasser i utredningen, og det utrykkes 
bekymring for at vi til dels jobber med parallelle aktiviteter til fylkeskommunene og Innovasjon 
Norge. Nå er ikke Trondheimsregionens arbeidsområder og prioriteringer vesensforskjellig fra 
de andre regionrådene, næringsutvikling er en ordinær oppgave som de fleste kommuner jobber 
med, og gjerne i samarbeid med andre kommuner. Så utfordringen er nok mer i kraft av 
størrelse enn rolle og strukturer. Trondheimsregionen er opptatt av å ha et godt samarbeid med 
fylkeskommunen både før og etter en eventuell sammenslåing. Hvilken rolle 
Trondheimsregionen vil ta i framtida henger tett sammen med hvordan fylkeskommunen 
definerer sin tilstedeværelse og satsing her, og oppsummeres best av utredningen sjøl på side 
65: ”Uten tung tilstedeværelse fra den nye fylkeskommunen i Trondheim, vil 
Trondheimsregionen (som altså har 2/3 av det nye fylkets innbyggere) kunne se seg tjent med å 
ivareta denne regionens interesser ved videre utbygging av sitt eget utviklingsapparat.” 
 
Trondheimsregionen slutter seg til de vurderingene som gjøres i utredningen om 
innbyggerhøring og folkeavstemning. 

 
Vedlegg 3: Høringsbrev 

Vedlegg 4: Intensjonsplanen. 

 
Forslag til vedtak: 

Saksutredningen vedtas som Trondheimsregionens høringsinnspill. 
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 TR 06/16 Orientering om de framforhandlede bymiljøavtalene. 
Sak: Det har tidligere vært orientert om arbeidet med nye bymiljøavtaler, og det er nå kommet fram 

til en enighet. Henning Lervåg leder for Miljøpakkens sekretariat orienterer om resultatet. 
 

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
  

 TR 07/16 Økonomisk bidrag fra fylkeskommunen til næringsarbeidet. 
Sak: Som kjent har Trondheimsregionen hele tiden fått bidrag fra potten kommunale næringsfond 

(som er en del av de regionale utviklingsmidlene) i fylkeskommunen, mot at 
Trondheimsregionen stiller opp med like stor finansiering selv. Fra 3,3 mill i 2010 har summen 
gått ned til 1,7 mill i 2015, og nå er forslaget 1,2 mill i 2016. Mye av nedskjæringen skyldes 
nedtrekket i regionale utviklingsmidler, men nedskjæringen for oss er vesentlig større enn 
nedskjæringen prosentuelt i utviklingsmidlene. Det er også slik at mens det beregnes et tilskudd 
på kr 350 000,- pr kommune i tilskuddet til de andre regionrådene, så er det i 
Trondheimsregionen beregnet kr 150 000,-, uten at det er noen eksplisitt begrunnelse for det.  
 
I tillegg til mindre penger signaliserer også fylkeskommunen at de ønsker en klarere 
arbeidsdeling med Trondheimsregionen på den måten at vi blir bedt om å ta ansvaret for 
kommersialisering av teknologi, dvs STFK ønsker å trekke seg også ut arbeidsmessig. Det gjør 
at vedtaket blir tydeligere et strategisk valg, og ikke bare en budsjettreduksjon. Med bakgrunn i 
det som står i Trøndelagsutredningen om behovet for tilstedeværelse i Trondheimsregionen er et 
slikt valg vanskelig å forstå, og kan også få konsekvenser for fylkeskommunens relevans for det 
området som har 2/3 av innbyggerne i Trøndelag.   
 
Umiddelbart vil dette ikke ha konsekvenser for driftsnivået vårt, det vedtatte budsjettet endres 
ikke, men det legges opp til enda større bruk av oppsparte fond. Men fra 2017 må debatten om 
finansiering og ambisjonsnivå tas. Da må enten aktivitetsnivået tas betraktelig ned, eller så må 
det finnes annen finansiering. 

 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 TR 08/16 Kampanje fra AtB for å stimulere til mer bruk av buss i nabokommunene til 
Trondheim. 

Sak: Ordfører i Melhus Gunnar Krogstad etterlyste i oktobermøtet i regionrådet tiltak for å få flere til 
å pendle kollektivt til Trondheim. Hilde Eikeland, rådgiver i AtB, vil orientere om en kampanje 
som nå settes i gang. 

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 
 TR 09/16 Orienteringer 

- Samling med alle Formannskapene 17-18 mars. 
- Arbeidet med interkommunalt samarbeid om idrettsanlegg 
- Saker i næringsrådet: Arbeidet med klyngedannelser og medlemskap i Technoport. 
- Møte med KMD om byutviklingsavtaler 4-5 februar. 
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- Møte med Stortingets kommunalkomite om samordning areal, transport og bolig i 
storbyområdene. 
 

 TR 10/16 Eventuelt 
 

 

Jon P Husby Bård Eidet 
Leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 11.12.2015  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 15/ Dato 16. desember 2015  
 

Sted: Leksvik kommune, LIV-bygget Vanvikan. 

Tidsrom: Kl 0900-1245. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Kjell Fosse. 
Malvik kommune: Ingrid Aune, Torgeir Anda, Kristian Rolstad. 
Trondheim kommune: Marek Jasinski, Ingrid Skjøtskift, Olaf Løberg. 

 Klæbu kommune: Kirsti Tømmervold, Lillian Waaden, Kjetil Mjøsund. 
Melhus kommune: Gunnar Krogstad, Jorid Jagtøien,  Katrine Lereggen.  
Skaun kommune: Jon P Husby, Erik Fenstad, Jan Yngvar Kiel. 
Orkdal kommune: Jørgen Indergård , Trude Tevik Gulbrandsen, Kari Mostad. 

 Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Knut Dukane. 
Rissa kommune: Ove Vollan, Per Kristian Skjærvik, Kristoffer Fjeldvær. 
Leksvik kommune: Steinar Saghaug, Knut Ola Vang, Bjørn Ståle Aalberg. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten, Siri Holm Lønseth. 

 Observatører:  
 Fylkesmannen: Svein Fjørtoft Hole. 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Børge Beisvåg. 
Nord-Trøndelag fylkeskommune: Frode Revhaug. 

 Trondheim kommune:  Sigmund Knutsen.  
 Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo 

Sekretariat: Bård Eidet, Hans Kringstad, Esther Balvers, Astrid Haugslett. 
  
 Innledere: Marit Elin Eide, IMDi  

 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

  
Innkalling/saksliste godkjent. Jon P Husby ledet møtet. 
 
 

 TR 44/15 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 30.10.2015 
Vedtak:  

Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 30.10.2015 tas til etterretning. 

 
 
 TR 45/15 Innvandrings- og flyktningesituasjonen. 

 Marit Elin Eide, organisasjonsdirektør IMDi innledet. Fra innledningen: 
• Krevende å forutse ankomstene framover. 
• Enslige mindreårige den største utfordringen. Alle initiativ er velkomne. Dialog med 

videregående skole sentralt. 
• Lederskap og kommunikasjon helt avgjørende for å lykkes. 

 
Fra møtet: 
• BUF-etat klarer ikke å skaffe tilstrekkelig antall fosterhjem. Det betyr at alle løsninger må 

vurderes. 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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• Når ting skjer så fort som nå er kommunikasjon avgjørende. Avgjørende å engasjere 
frivillige organisasjoner.  

• Kommunene bør vurdere å etablere kommunale mottak. 
• Skal man lykkes er det viktig med samarbeid over kommunegrensene, og spille på 

kompetansen i Trondheim kommune. Rådmennene oppfordres til å ta initiativ til samarbeid. 
 
 

Vedtak:  

 Saken tas til orientering. 

 
 TR 46/15 Samferdselspolitisk fundament.. 
 

Fra møtet: 
• Elektrifisering Trondheim-Stjørdal før dobbeltsporutbygging er krevende for Malvik, 

engstelse for at det kan ødelegge for framtidig trasevalg. Ønskelig at langtunell prioriteres. 
• Etableringen av veiselskapet Nye veier har medført en endring i beslutningssystem som 

fundamentet ikke har fanget opp 
 

 Vedtak: 

 Samferdselspolitisk fundament vedtas og legges til grunn for Trondheimsregionens 
samferdselsprioriteringer.  
 
Merknad: Som en del av utredningen av dobbeltspor Trondheim-Stjørdal ønsker Regionrådet 
at også alternativet med langtunell utredes. 

  
 
 

 TR 47/15 Regional transportplan. 
  

Vedtak: 
Samferdselspolitisk fundament vedtas som vårt innspill til arbeidet med Regional 
transportplan. 

 
 
 

 TR 48/15 Regional planstrategi. 
 

Vedtak: 
Saksutredningen sendes inn som Trondheimsregionens høringsinnspill. 

  
 
 

 TR 49/15 Utviklingsplan 2016. 
 

Vedtak: 
Regionrådet vedtar Utviklingsplan 2016 som styrende for arbeidet i Trondheimsregionen i 
2016. 
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 TR 50/15 Arbeidet med rullering av Strategisk næringsplan. 
 

Børge Beisvåg Næringsforeningen og Bård Eidet innledet. 
Fra møtet: 
• Dagens SNP har for mange og urealistiske krav til kommunene. 
• Vi har ikke lykkes med å gjennomføre planen med hensyn til næringsareal. 
• Bevisstgjøringen på felles bo- og arbeidsmarked har vært positivt, men utfordrende å 

 konkretisere internt i kommunen. 
• Fylkeskommunens hovedstrategi er å koble naturressurser og FoU, STFK vil gjerne spille på 

lag med gjennomføringen av SNP. 
• Veldig glad i SNP i Rissa, implementert både i kommuneplan og ellers.  

 
Vedtak: 

Saken diskutert. 
 
 

 

 TR 51/15 Orienteringer 
 

Daglig leder Bård Eidet orienterte om interkommunal idrettsplan. 

 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 

 TR 52/15 Eventuelt 
   

Vedtak: 
Ingen saker til eventuelt 

 
 
 

Ingrid Aune Bård Eidet 
Møteleder Daglig leder 
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Notat 
 
Til:  Regionrådet for Trondheimsregionen 
Fra:  Rissa Utvikling KF 
Kopi: Fosen Regionråd (er orientert tidligere) 
Dato: 23. november 2015 
 
 
Orientering om arbeidet med å opprette et interesseselskap for en fast 
kryssing av Trondheimsfjorden 
 
Det har over noen år vært arbeidet med en fast kryssing av Trondheimsfjorden, 
senest i området mellom Flakk og Rørvik. Det er flere som har funnet dette så vidt 
interessant, at de ønsker at arbeidet skal videreføres. Flere har også vist interesse 
for å være med å opprette et interesseselskap for fjordkryssingen, og denne 
orienteringen fra Rissa Utvikling KF er om arbeidet med det. 
 
Innledning 
I løpet av de senere år har det etter oppdrag av Rissa Utvikling KF, blitt gjennomført en 
del mulighets- og forstudier knyttet til en fast kryssing av Trondheimsfjorden. Mens det 
tidligere har vært sett på kryssing med undersjøisk tunnel lenger nord i 
Trondheimsfjorden, har det siste arbeidet tatt utgangspunkt i en flytende konstruksjon 
over fjorden i området for dagens ferjesamband Flakk-Rørvik. Arbeidet har i stor grad 
basert seg på kunnskap fra arbeidet med Ferjefri E39, og har i hovedsak vært 
gjennomført av konsulentfirmaet Rambøll AS. 
 
Resultatet av dette arbeidet ble presentert på den internasjonale konferansen Strait 
Crossings 2013, som ble avholdt i Bergen 16.-19. juni 2013. Innlegg og presentasjoner er 
tilgjengelige i Proceedings fra konferansen, publisert under Statens vegvesens 
rapporter, rapport Nr. 231 på www.vegvesen.no.  
 
Konklusjonene etter Rambølls arbeid er imidlertid klare, både at det er teknisk mulig og 
at det kan være økonomisk gjennomførbart dersom en bompengeperiode trekkes ut 
over de 20 år som er typisk for ferjeavløsningsprosjekter i dag. Økt bosetting i de deler 
av Fosen som vil bli liggende innenfor pendlingsavstand til Trondheim, kan påvirke 
finansieringsevnen for sambandet.  
 
I ettertid har det fra flere hold vært tatt til orde for at arbeidet bør fortsette, og det er 
også enkelte interessenter som har vist interesse for å delta i et interesseselskap for 
formålet. Siden det forrige arbeidet er det også flere interessante ting som har skjedd 
rundt temaet fjordkryssinger. Det gjelder først og fremst tekniske løsninger og 
virkninger på samfunnet. 
 
Tekniske løsninger 
Den tekniske løsning i Rambølls arbeid var basert på lav flytebru, med en høybru for 
skipstrafikken på faste fundamenter på Flakk-siden. Kostnadene var i 2013 vurdert til å 
ligge på ca 11,5 mrd kroner. 
 

http://www.vegvesen.no/
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I regi av Statens vegvesen pågår det et stort arbeid for enkelte av kryssingene langs E39. 
Arbeidet videreføres med de tidligere hovedkonseptene flytebruer, rørtunneler, 
hengebruer med større spenn enn tidligere, og hybridløsninger der mer enn ett teknisk 
konsept inngår. Generelt sett gir den tekniske bearbeiding et stadig bedre grunnlag for 
teknisk utforming av fjordkryssinger, og de spesielle problemstillinger som knytter seg 
til de enkelte kryssingene.  
 
I privat sektor pågår det utvikling av bruteknologi også utenfor det arbeidet som skjer i 
regi av E39-prosjektene, og det er enkelte interessante utviklingstrekk i dette arbeidet 
som kan trekke kostnader ned i forhold til det som har vært rådende oppfatning av 
kostnadsnivået hittil. 
 
Det er grunn til å tro at det vil være flere tekniske løsninger som kan være teknisk 
gjennomførbare. Dette åpner for andre tilnærminger til gjennomføring enn det som har 
vært typisk hittil.  
 
Virkninger på samfunnet 
Det andre feltet der E39-arbeidet har betydd mye er kunnskap fra de samfunnsanalyser 
som er gjennomført. Det er en kjent sak at når et ferjesamband erstattes av en fast 
forbindelse, vil det oppstå betydelige kortsiktige virkninger for befolkningen og 
næringslivet. Disse vil i hovedsak være av transportøkonomisk karakter.  
 
Arbeidet har imidlertid avdekket at langsiktige virkninger for samfunnet gjennom økt 
produktivitet og verdiskaping i næringslivet, kan være langt større enn de 
transportøkonomiske gevinstene. Virkningene lar seg vanskelig generalisere, og må 
vurderes nøye for hvert enkelt samband.  
 
Potensialet ved at Fosen får bedre infrastruktur, både til og fra, men også internt bør 
være betydelig. Det at et kompetent, attraktivt og levende landbruksmiljø i Fosen vil 
komme vesentlig nærmere en stor norsk by, bør også være interessant for flere. Det 
samme vil gjelde fiske og havbruk. 
 
Fjordkryssingsselskaper 
Slike selskaper er opprettet flere steder, vanligvis med kommuner og næringsliv som 
aksjeeiere. Noen av de nærmeste eksemplene er Halsafjordsambandet AS på Nordmøre, 
Møreaksen AS i Romsdal, og Hareid fastlandssamband AS (Hafast) på Sunnmøre. Alle 
disse tre ligger på E39, men det er også flere eksempler på fylkesvegnettet som 
Todalsfjordprosjektet AS på Nordmøre, og Langfjordforbindelsen AS i Romsdal.  
 
Ved siden av å promotere kryssingene og den langsiktige virkning de vil ha, bidrar 
selskapene ofte med sin aksjekapital til å finansiere utredninger, skisser og 
illustrasjoner, og tidlig-fase planlegging før stat og fylkeskommune får prosjektene inn i 
planbudsjetter og langtidsplaner. 
 
Eget selskap for Trondheimsfjorden 
For Trondheimsfjorden er arbeidet kommet så vidt langt at selskapet kan påregnes 
opprettet tidlig 2016. Det er Rissa Utvikling KF som har påtatt seg arbeidet med å 
forberede dannelsen av selskapet, koordinere interessentene, og skissere et strategisk 
grunnlag for selskapet og dets styre. 
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Ferjesambandet Flakk-Rørvik er en del av fylkesveg 715, og det er Sør-Trøndelag 
fylkeskommune som er vegeier. Arbeid og tilnærming må derfor skje i nært samarbeid 
og i forståelse med fylkeskommunen.  
 
I forarbeidene tar Rissa Utvikling KF ellers utgangspunkt i følgende: 
 

1. Det er tilstrekkelig sikkert at Trondheimsfjorden kan krysses med ett eller flere 
tekniske konsepter. Det er derfor ikke nødvendig at selskapet engasjerer seg i 
vurdering av tekniske konsepter. 
 

2. Hvilken teknisk løsning som vil være mest kostnadseffektiv i forhold de krav som 
stilles til kryssingen mht skipsfarten, levetid og sikkerhet, kan overlates til en 
kontraheringsfase der flere leverandører vil konkurrere med teknologi, pris og 
eventuelle finansielle elementer innenfor en økonomisk ramme som anses som 
mulig å finansiere.  
 

3. Realiseringsmuligheten blir i hovedsak et spørsmål om finansieringsevne for 
investering, drift og vedlikehold, og finansieringsmodeller. 

 
4. Det vil kunne være flere organisatoriske løsninger for gjennomføringen, alt fra 

ren offentlig finansiering og eierskap, ulike modeller med både private og det 
offentlige i fellesskap, til ren privat finansiering og eierskap. Dette vil avhenge av 
politisk interesse og finansieringsevne. 

 
5. Det bør gjøres et faglig arbeid blant annet med å se på:  

a. trafikkgrunnlaget, og hvilken utvikling trafikken kan få framover. 
b. hvor store bompengeinntekter trafikkutviklingen kan medføre.  
c. hvilke virkninger forbindelsen kan få for produktivitet og verdiskapning i 

næringslivet ved at felles bo- og arbeidsmarked blir vesentlig større. 
 

6. I samarbeid med kommunene bør det også vurderes hvordan kommunale 
utviklingsplaner med hensyn til befolkning, næringsarealer og arbeidsplasser, og 
for eksempel økt satsing på havbruk, kan påvirke trafikkutvikling og 
finansieringsgrunnlag. 
 

7. Hvordan økonomisk risiko kan håndteres vil være en viktig del av arbeidet. 
 

8. En kryssing av Stjørnfjorden er teknisk sett oversiktlig, og en slik kryssing 
innarbeides i det forberedende arbeid. Med en slik kryssing i tillegg kan 
reisetiden fra Ørlandet til Trondheim kunne reduseres til under en time. 

 
Det faglige arbeidet som selskapet kan finansiere utføres i samråd med kommunene, 
fylkeskommunen og Statens vegvesen. Noe kan utføres gjennom egne konsulentavtaler, 
eller gjennom oppgaver knyttet til undervisningen ved universitet og høgskoler. Dersom 
det mangler datagrunnlag kan det være aktuelt at kommunene bidrar til dette, eventuelt 
gjennom lokale skoler dersom interessen er tilstede for det. 
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En svært viktig del av tilnærmingen vil være hvordan finansieringsgrunnlaget kan 
påvirkes,. Dette kan være data og kunnskap som kan være viktige for å forstå 
mekanismer og bedømme omfanget av virkninger på samfunnet. Dette kan derfor være 
avgjørende for om prosjektet får tilslutning og lar seg gjennomføre.  
 
På finansieringssiden forventes det å være flere interessenter. Banker, pensjonsfond og 
andre finansieringsinstitusjoner både nasjonalt og ikke minst internasjonalt leter etter 
investeringsobjekter. Og norske samferdselsprosjekt nevnes stadig oftere. 
 
Tilnærming til planlegging 
Det er kommunene som er myndighet for arealplanlegging, og selskapets rolle kan være 
helt eller delvis å finansiere noe oversiktlig planinnsats. Dette vil først og fremst være av 
sonderende karakter for å skaffe oversikt over muligheter og utfordringer i en tidlig 
fase. Planlegging, kontraherings- og entrepriseform påvirker gjensidig hverandre. 
Utarbeiding av nøyaktige arealbruksplaner for ilandføringen vil kunne være hemmende 
for nye og spennende tekniske konsepter dersom de fastlegges for tidlig.  
 
På begge sider av Trondheimsfjorden bør planlegging av ilandføringen derfor legge opp 
til at flere tekniske løsninger kan være mulige, og prøve å beholde god fleksibilitet i 
arealplanene fram til teknisk løsning er valgt. Dette bør det tas hensyn til når arbeidet 
med kommunedelplaner og reguleringsplaner legges opp. 
 
En alternativ tilnærming kan derfor være at det i stedet legges opp til hvilke områder 
landfall og umiddelbare vegføringer bør holde seg unna. Detaljert regulering vil helt 
eller delvis kunne innarbeides i gjennomføringskontrakt, og arealer kan sikres gjennom 
tilstrekkelig grove områdereguleringsplaner før kontrahering igangsettes. Hele 
planregimet bør imidlertid fastsettes av de respektive kommunene Trondheim og Rissa 
og fylkeskommunen før planarbeid igangsettes, og selskapets rolle vil først og fremst 
være å bidra til finansiering. 
 
Valg av kontraheringsform, kontraktstype og ansvarlig for gjennomføring 
Når finansieringen anses som klar, er det kontraheringsformen og kontraktstypen som 
vil det være det viktigste strategiske valget. Dersom det på forhånd kan klareres en 
bestemt, finansierbar kostnadsramme for utbyggingen, kan en alliansemodell være en 
egnet gjennomføringsmodell.  
 
For å sikre at alle mulige tekniske konsepter og entreprenørkonsortium gis anledning til 
å delta i en framtidig konkurranse, vil det være naturlig at det inviteres til en bred 
tilnærming til løsning. Det må på forhånd foreligge dokumentasjon på ulike miljølaster 
som vind, bølger og strøm det skal tas høyde for, samt forløp av fjell og sedimenter, 
deres mektighet og egenskaper forøvrig.  
 
Selv om en velger en alliansemodell, vil likevel kontraheringsformen konkurranseprega 
dialog kunne benyttes når leverandør skal velges. I en slik tilnærming vil tilbyderne først 
komme med sine konseptuelle tilnærminger, og deretter vil dialogfasen inneholde 
kvalifisering av konstruksjonens byggbarhet, levetid og sikkerhet, samt avdekke 
eventuelle behov for supplerende undersøkelser eller mer kunnskap.  
 



 5 

Det er først etter at dialogfasen er ferdig at tilbyderne vil komme med konkurrerende 
pris, og som vil gi grunnlag for å inngå forpliktende kontrakt. 
 
Når gjennomføringsprosessen settes i gang, vil det også være nødvendig at løpet er 
forpliktende for oppdragsgiver. Invitasjon og prosess vil måtte ende opp med tildeling 
av kontrakt for gjennomføring dersom endelig tilbud ligger innenfor forutsatt 
økonomisk ramme. I alliansemodellen går eier/byggherre inn i et felles selskap sammen 
med vinnende leverandør for å gjennomføre prosjektet innenfor den definerte 
kostnadsrammen.  
 
Det vil kunne være svært så fornuftig og kostnadsdempende at kontrakten gir 
tilstrekkelig tid til å utvikle tilpasset teknologi, materialer, modulstruktur, og rasjonelle 
produksjons- og byggemetoder. 
 
Før kontrahering igangsettes kan det oppstå en diskusjon om hva som kan la seg bygge, 
eller bør bygges dersom det vil være tvil om hvilke langsiktige kostnader bestemte 
løsninger kan ha med hensyn til drift, vedlikehold og rehabilitering. Dette kan påvirke 
valg av byggherre, gjennomføringsform og fordeling av økonomiske risiko. En mulighet 
vil kunne være at eierskap og risiko ligger utenfor de ordinære offentlige systemer. 
 
Undersøkelser som kan være aktuelle å gjennomføre 
Det vil være selskapet som tar stilling til tilnærming og strategi for sitt videre arbeid. 
Nedenfor er listet en del undersøkelser som vil kunne ha betydning for å fastlegge en 
realistisk finansieringsramme, og for hvilke strategiske valg som kan ha betydning for en 
realisering av forbindelsen. 
 

1. Demografisk og økonomisk status pr i dag. 
Befolkning og aldersstruktur, næringsstruktur, produktivitet og verdiskaping, 
eksportverdier, transportkostnader, mv. 
 

2. Transportanalyser for å finne et godt bilde av dagens situasjon 
Trafikktall, historisk utvikling og prognoser framover etter ordinære metoder for 
framskriving, bruk av egnet transportanalysemodell. 
 

3. Scenarie 2050 
Skissere hvordan Fosen og områdene rundt kan se ut i for eksempel 2050, mht 
befolkning, næringsliv, havbruk, og de forutsetninger dette bygger på. Bør gjøres 
forholdsvis tidlig slik at andre utredninger kan dra nytte av arbeidet. Effekten av 
omforente framtidsbilder kan vurderes i valgt analysemodell. 
 

4. Særskilt offensiv kommunal arealbruk og næringspolitikk.  
Bør ses i sammenheng med et eventuelt scenariearbeid. Går på hvordan bedre 
infrastruktur og mindre tidsavstander kan utnyttes maksimalt gjennom offensiv 
tilrettelegging for økt bosetting og næringsliv. Tilgangen på områder uten 
konflikt med miljø- eller landbruksinteresser antas å være betydelig.  
 

5. Infrastrukturtiltak på begge sider av fjorden  
I samarbeid med kommunene, fylkeskommune og vegvesen kan det ses på hvilke 
andre infrastrukturtiltak som bør innarbeides i planer og tilnærming. På 



 6 

Trondheimssiden av fjorden bør det for eksempel vurderes om kontakten med 
det overordnede vegnettet kan bedres sammenlignet med i dag. På Fosensiden 
bør eventuelle infrastrukturtiltak ses i sammenheng med det som bygges 
gjennom bompengepakkene, samt hvilke nye behov som kan oppstå gjennom 
utbyggingsscenariene for mulig framtidig arealbruk. 
 

6. Virkninger av et større bo- og arbeidsmarked på Fosen 
Her kan det for eksempel ses på:  

- vekst i produktivitet hos arbeidsstokken og verdiskapning i næringslivet. 
- verdi av bedre attraktivitet for høyt utdannet arbeidskraft og 

spesialkompetanse 
- hvordan dette på sikt kan påvirke bosettingsmønsteret i området 
- vurdere hvordan mindre tidsavstander vil påvirke handels- og 

servicemarkedene, og omfanget av dette 
 

7. Tidshorisont for samfunnsmessig nytte og finansieringsperiode 
Dette vil kunne ha betydning for strategiske beslutninger mht 
avskrivningsperioder, økonomisk risiko, gjennomføringsmodeller, OPS-løsninger 
mv. 
 

8. Regionale virkninger mht i arealbruken i Trondheimsområdet. 
Hvilken avlastning det kan bety for utsatt byggegrunn som for eksempel dyrket 
og dyrkbar mark, biotoper, og verneområder ellers i regionen 

 
9. Sosiale virkninger  

Et større marked påvirker arbeidsledighet og omfanget av ytelser som uføretrygd 
ved at arbeidsmarkedet blir større, og det blir lettere å finne egnet arbeid eller 
skifte yrke. Dette kan ha sosiale og økonomiske virkninger for både den enkelte 
og for samfunnet ellers. Men her kan det også være mulig å vurdere hvorvidt det 
er andre sosiale virkninger som kan være aktuelle å se nærmere på. 

 
Hva som rent praktisk vil kunne være aktuelt helt eller delvis å finansiere fra selskapets 
side vil avhenge av hvor kritisk finansieringsmuligheten for sambandet vil kunne vise 
seg å være, samt interessen fra andre institusjoner og aktører til å bidra. 
 
Oppsummering 
Et eget selskap som opprettes for å arbeide med en kryssing av Trondheimsfjorden vil 
kunne spille en avgjørende rolle i realiseringen. Selskapet vil kunne bidra til å belyse 
virkninger, potensialet for regional utvikling, en bevisstgjøring omkring hvilke 
kommunale og regionale tiltak som kan påvirke dette, og muligheter for finansiering. 
Dermed vil den tidshorisont en slik kryssing kan realiseres over kunne påvirkes 
betydelig. 
 
 
For Rissa Utvikling KF 
Olav Ellevset 
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Intensjonsplan for samling av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune 
 
 
Innledning 
Fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag tar sikte på å slå sammen Nord-Trøndelag og 
Sør-Trøndelag fra 1.1.2018. Ved en sammenslåing erstattes dagens to fylkeskommuner av en 
ny region som dekker hele Trøndelag.  Det er de to fylkestingene som vedtar om fylkene skal 
søke Stortinget om å bli slått sammen. Utredningen om sammenslåing, samt denne inten-
sjonsplanen, sendes på offentlig høring. I forkant av beslutningen vil det også bli gjennom-
ført en innbyggerhøring i form av en opinionsundersøkelse i de to fylkene.  

Mål for sammenslåing av de to fylkene 
Hovedmål: 

 En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft.  

 Etablere et nytt fylke og ny folkevalgt region, hvor fylkesnivåets ressurser og innsats kan 
organiseres på en mer helhetlig måte for å fremme Trøndelags samfunns- og nærings-
messige utvikling. 

 Gi bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i Trøndelag, til å fremme Trøndelag 
som en attraktiv region, og gjøre regionen bedre i stand til å ta på seg nye oppgaver. 

 Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre regionen en rettmessig andel av 
statlige ressurser, etableringer, prosjekter osv 

 Sikre og videreutvikle kvalitet i regionens tjenester til innbyggerne. 

Delmål: 

 Utvikle regionen som demokratisk og involverende arena. 

 Styrke regionens rolle som samfunnsutvikler. 

 Utvikle regionen som effektiv myndighet og lovforvalter. 

 Umiddelbart søke om nye oppgaver til regionen etter forsøksloven. 

 Tilpasse regionens tjenester til beste for Trøndelag og den enkelte.  

 Bidra til en balansert bosettings- og næringsstruktur. 

 Fremme en helhetlig utvikling av Trøndelags kulturliv og –institusjoner. 

 Bidra til en positiv utvikling for det samiske språkområdet og samisk kultur. 
 
Regionens navn og merke 
Fylkestingene går inn for at den nye regionens navn blir Trøndelag, at den folkevalgte enhe-
ten benevnes Trøndelagsregionen, og at den tar Olavskorset (Nord-Trøndelags fylkesmerke) 
som merke. 

Antall representanter i regiontinget 
Fylkestingene går inn for at antall representanter i regiontinget blir 59. 
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Valgkretser 
Fylkestingene går inn for at den nye regionen skal utgjøre én valgkrets til Stortings- og re-
giontingsvalg. 
 
Politisk styringsform 
Fylkestingene går inn for at den nye regionen benytter formannskapsmodellen som styrings-
form. 
 
Regiontingets samlinger og regionutvalgets møter 
Fylkestingene går inn for at fire av de årlige regiontingene avholdes i henholdsvis Trondheim 
og Steinkjer med to hver, og at øvrige ting avholdes på ambulerende steder i Trøndelag. 
 
Regionutvalgets møter ambulerer likt mellom Steinkjer og Trondheim. 
 
Regionens administrasjonssenter og politiske ledelse 
Fylkestingene går inn for at den nye regionens administrasjonssenter med rådmannsfunk-
sjon legges til Steinkjer. 
 
Ordførerfunksjonen legges til Trondheim. 
 
Hensiktsmessig organisering tilsier at den nye regionen skal ha to lokaliteter, Steinkjer og 
Trondheim. Steinkjers andel av de administrative stillingene skal minimum være på dagens 
nivå. 
 
Samisk språkområde 
Fylkestingene går inn for at den nye regionen skal være del av forvaltningsområdet for sa-
misk språk, dvs at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til regionen. 

Ansatte 
Et viktig mål med sammenslåingen er å skape bedre forutsetninger for en kompetent og ef-
fektiv administrasjon og tjenesteproduksjon, med attraktive og utviklende arbeidsplasser.  

Ingen som er ansatt i de to fylkeskommunene på sammenslåingstidspunktet skal kunne sies 
opp som følge av sammenslåingen. Endringer i stilling og arbeidsoppgaver må imidlertid på-
regnes. Medarbeidere som eventuelt måtte bli overtallige som følge av dublering eller behov 
for ny organisering osv, vil bli tilbudt annen passende stilling etter forutgående samta-
ler/drøftinger i samsvar med avtaleverket. Vernet mot oppsigelse av medarbeidere som 
eventuelt blir overtallige som følge av sammenslåingen, skal vare i 3 år fra sammenslåings-
dato. 

Hvis lokalisering av administrative funksjoner medfører endret arbeidssted for nåværende 
ansatte, skal det legges til rette for fleksible overgangsordninger slik at den ansatte gis mu-
lighet til fortsatt jobb i den nye regionen. Perioden for slike overgangsordninger skal ha 3 års 
varighet fra sammenslåingsdato. Generelle og spesielle overgangsordninger av denne typen 
fastsettes etter drøftinger med de som berøres og med tillitsvalgte. 
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Bruk av disponibel formue fra de to fylkeskommunene 
Disponibel formue fra de to fylkeskommunene skal disponeres av det nye regiontinget til 
beste for innbyggere, samfunn og næringsliv i det nye fylket. 

Unntatt fra dette er økonomisk virkning av eventuelle overgangsordninger knyttet til Nord-
Trøndelags eierskap i NTE. Slike midler forbeholdes aktivitet i dagens Nord-Trøndelag. 

Sammensetning av Fellesnemnda 
Det oppnevnes en fellesnemnd bestående av nåværende fylkesting. 
 
Nemnda skal være sammensatt av de 43 medlemmene i fylkestinget i Sør-Trøndelag og de 
35 medlemmene i fylkestinget i Nord-Trøndelag (de av fylkesrådets medlemmer i NTFK som 
er innvalgt i fylkestinget er i denne sammenheng fylkestingsrepresentanter). Nemndas funk-
sjoner skal baseres på Kommunelovens bestemmelser for fylkesting så langt de er dekkende, 
med formannskapsmodellen som ramme. 

Det skal oppnevnes et arbeidsutvalg med totalt 11 medlemmer, med leder fra NT. 

Nemnda gis fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker og i saker som ikke er av prinsipiell art. 
Videre gis nemnda fullmakt til å tilsette administrasjonssjef og revisor i den nye regionen. 

Valg av nytt regionting 
Fylkestingene går inn for at medlemmene i det nye regiontinget, etter sammenslåingen og 
fram til ordinært valg i 2019, består av medlemmene i dagens fylkesting i Nord- og Sør-
Trøndelag. 

Andre forhold 
Fylkestingene er enige om å arbeide for at fylkesmannsembetet i en sammenslått region skal 
ha hovedsete i Steinkjer. 
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