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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 15.04.2016 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 16/ Dato 05. april 2016  
 

Sted: Midtre Gauldal kommune, kommunestyresalen Rådhuset. 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1400. Lunsj kl 1200-1230  

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

Kopi: Varamedlemmer 

 

 TR 11/16 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 12.02.2016 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 12.02.2016 

Forslag til vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 12.02.2016 tas til etterretning. 

 

 TR 12/16 Temamøte jernbane. 

Sak: Jernbaneutbygging er på en eller annen måte viktig for de fleste kommunene i 

Trondheimsregionen. For å nå nasjonale og regionale klimamål er det viktig at jernbanen styrker 

sin rolle i transportsystemet vårt. For å gi kunnskap om aktuelle utviklingsprosjekt 

gjennomfører vi et lite temamøte om jernbane som en del av regionrådsmøtet, etter denne 

kjøreplanen: 

0910-1105: Temamøte jernbane: 

0910-0915 Innledning v/ Anne Skolmli  

0915-0940: KU/Kommunedelplan dobbeltspor Trondheim- Stjørdal, v/ prosjektleder 

Torun Hellen 

0940-1005: Elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen, v/ Brede Nermoen. 

1005-1030: Trønderbanen i Trondheimsregionen v/ Terje Sivertsvoll 

1030-1055: Godstrafikk og Jernbaneverkets satsing på kort og lang sikt v/Tor  

 Nicolaisen. 

1055-1105: Styrking av jernbanen sin rolle i kollektivsystemet i Trondheimsregionen  

 v/  Esther Balvers 

Det blir satt av tid til spørsmål/diskusjon under hvert punkt. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 TR 13/16 Møte med Nye Veier AS. 

Sak: Nye Veier AS er et nytt heleid statlig aksjeselskap, som skal planlegge, bygge, drifte og 

vedlikeholde viktige hovedveier. Oppstartsporteføljen inneholder tre veistrekninger på E6 

Trøndelag: Ulsberg-Melhus, Ranheim-Værnes, Kvithammer-Åsen. Ubyggingsprioriteringen 

innen denne porteføljen er selskapets ansvar, og som det har kommet fram gjennom media så 

planlegges det å starte med Ranheim-Værnes og Kvithammer- Åsen. Direktør for planprosesser 

og samfunnskontakt Finn Aasmund Hobbesland kommer for å orientere om Nye Veiers planer, 
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og dette blir en anledning for å diskutere både utbyggingsplanene, gjensidige bompengerabatter, 

og framtidig samarbeid med selskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 TR 14/16 Årsmelding 2015. 

Sak: Årsmelding 2015 legger fram for Regionrådet for endelig vedtak.  

 

Vedlegg 2: Forslag til Årsmelding 2015. 

   

 Forslag til vedtak: 

Årsmelding 2015 godkjennes. 

 

 TR 15/16 ”Rettferdighet” i Miljøpakken – presentasjon av rapport. 

Sak: I hvilken grad bompengesystemet er rettferdig har hele tida vært en diskusjon. Rettferdighet er 

et vanskelig begrep i en slik sammenheng, det er helt avhengig av ståsted og definisjon, men 

Statens vegvesen har laget en rapport om bruken av bompengemidlene samsvarer med 

nytteprinsippet, som vi vil presentere i Regionrådsmøtet. 

 

Vedlegg 3: Evalueringsrapport – samsvarer bruken av bompengemidlene med nytteprinsippet. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

 TR 16/16 Trondheim kommune sin planstrategi 

Sak: I likhet med de andre kommunene jobber Trondheim kommune med sin planstrategi. Men gitt 

Trondheims størrelse og regionale innflytelse er det nyttig at også de andre kommunene 

informeres og kobles på arbeidet med planstrategi i Trondheim kommune. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 TR 17/16 Orienteringer 

- Møte om interkommunalt samarbeid om idrettsanlegg 11. april. 

- Det videre arbeidet med byutviklingsavtaler 

- Gjensidig informasjon om arbeidet med kommunereform. 

 

 

 TR 18/16 Eventuelt 

 

 

Jon P Husby Bård Eidet 

Leder Daglig leder 


