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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 16.09.2016  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 16/ Dato 20. september 2016  
 

Sted: Malvik kommune, Bruket kulturhus, Hommelvik. 

Tidsrom: Kl 0900-1230. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ivar Vigdenes, Joar Håve, Leif Tore Skogmo. 
Malvik kommune: Ingrid Aune, Torgeir Anda, Carl Jakob Midttun. 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Yngve Brox, Morten Wolden. 

 Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Lillian Waaden. 
Melhus kommune: Gunnar Krogstad, Katrine Lereggen.  
Skaun kommune: Jon P Husby, Bjørn Hammer, Jan Yngvar Kiel. 
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Finn Hoff, Ingvill Kvernmo. 

 Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Aina Bogen, Knut Dukane. 
Rissa kommune: Ove Vollan, Per Kristian Skjærvik, Ørjan Dahl. 
Leksvik kommune:  
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten, Henrik Kierulf, Odd Inge Mjøen. 

 Observatører:  
 Fylkesmannen: Harald Høydal, Svein Fjørtoft Hole. 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Børge Beisvåg, Berit Rian. 
Nord-Trøndelag fylkeskommune:  

 Statens Vegvesen:  
 Jernbaneverket:  
 Trondheim Havn: Einar Hjorthol 

 Trondheim kommune: Sigmund Knutsen, Jofrid Burheim.  
 Malvik kommune: Ole Christian Iversen. 

 Sekretariat: Bård Eidet, Hans Kringstad, Esther Balvers, Astrid Haugslett. 
  
 
 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

  
Innkalling/saksliste godkjent. Jon P Husby ledet møtet. 
 
 

 TR 28/16 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 17.06.2016 
Vedtak:  

Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.06.2016 tas til etterretning. 

 
Vedtak:  

 Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.06.2016 tas til etterretning. 

 

 

 TR 29/16 Arbeidet med ny godsterminal - statusrapport. 
 
 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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 Vedtak: 

 Saken utsettes. 

 

 TR 30/16 Orientering ringvirkningsanalyse Trondheim havn. 
   Einar Hjorthol Trondheim Havn orienterte. 

 

 Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

  
 

 TR 31/16 Innovasjon Norge sitt næringsutviklingsarbeid i Trondheimsregionen.  
  Vigids Harsvik Innovasjon Norge orienterte. 

 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 
 

 TR 32/16 IKAP: Status areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. 
 Esther Balvers orienterte. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 TR 33/16 Planprogram ny fylkesplan. 
Vedtak: 

Regionrådet vedtar denne uttalelsen til planprogrammet: 
 
Regionrådet for Trondheimsregionen støtter helhjertet opp om å lage en felles Fylkesplan, det 
vil være en god start på arbeidet med å samkjøre de to fylkeskommunene til en ny Trøndelag 
fylkeskommune. Det betinger gode involverende prosesser, samtidig som planen blir tydelig 
nok til å kunne fungere som et styringsinstrument. Trondheimsregionen vil gjerne være med i 
prosessen som en aktiv støttespiller. 
 
De tematiske innretningene ser fornuftig ut, men konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt og 
økning av verdiskaping må gjennomsyre hele Fylkesplanen. Det er en fare ved slike prosesser at 
det blir mer fokus på intern fordeling enn ekstern konkurranse, skjer det så taper hele regionen.  

 
 Det bør også diskuteres er om ikke også den nye fylkeskommunens arbeidsmåte bør være et 

eget tema eventuelt et gjennomgående tema, ikke minst ovenfor kommunene og regionrådene. 
Med sammenslåingen må nødvendigvis det endres, med omtrent dobbelt så mange kommuner å 
forholde seg verken kan eller bør dagens arbeidsmåter og strukturer videreføres uten kritiske 
vurderinger. Forholdet til Trondheim og Trondheimsregionen bør også være en del av et slikt 
tema, med Trondheim sin rolle som landsdelshovedstad og tyngdepunkt både når det gjelder 
befolkning, forskning og utvikling og næringsmessig utvikling, er den nye fylkeskommunens 
slagkraft avhengig av at man blir konstruktive medspillere i et likeverdig partnerskap. Godt 
regionalt samarbeid er en konkurransefaktor i seg selv, der har Trøndelag tradisjonelt vært god; 
det må tas vare på i et nytt Trøndelag.  
 
I tillegg til Trondheim sin motorrolle er kystens verdiskapingspotensial et av de viktigste 
konkurransefordelene regionen har. Med et slikt utgangspunkt, og med et 
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havneutviklingsperspektiv i tillegg, er det viktig at døra fortsatt holdes åpen for Nordmøre som 
en del av den nye regionen. Også kulturelt hører det godt sammen. 
  
Når det gjelder temaet Verdiskaping og naturressurser støtter vi tanken om å gjennomføre en 
analyse av næringsstrukturen, som grunnlag for politikkutforming. En slik analyse må også ta 
inn i seg de analyser som allerede finnes, for eksempel Impello-analysen som etter hvert har en 
lang tidsserie, og identifiserer teknologibedriftene. Like viktig som å analysere det vi har vil det 
være å identifisere endringsprosesser og trendbrudd, der bør både SINTEF sine tanker om 
Industri 4.0 og tankegangen rundt oppretting av et Toppindustrisenter legges til grunn. 
Gründerskap og innovasjon bør også være viktig del av temaet.  
 
Temaet Senterstruktur og kommunikasjoner er sentralt for å styrke Trøndelag som en 
funksjonell region, der det blir viktig å komme fram til en politikk som legger til rette for 
regionforstørring innen klimavennlige rammer. Forholdet til IKAP må avklares, gjennom IKAP 
har Trondheimsregionen kommet et langt stykke på vei til å formulere og etterleve felles 
klimavennlige prinsipper for arealplanlegging. Trøndelag i tall viser at klimagassutslippene er 
lavest pr innbygger i Trondheimsregionen, en regional politikk som også bidrar til lavere utslipp 
i resten av Trøndelag er nødvendig. Det har også startet opp et arbeid med utarbeidelse av en 
byutredning som vil legge viktige premisser for utviklingen av samferdselsløsninger i 
Trondheimsregionen, arbeidet med fylkesplanen må samspille tett med arbeidet med 
nyutredning. 
 
Til slutt vil vi kommentere Nord-Trøndelag fylkeskommune sitt vedtak om forslag til nytt tema: 
”Balansert utvikling – i et distriktspolitisk perspektiv.” Balansert utvikling er et uttrykk som har 
vært diskutert mye i Trøndelag de siste årene, der man har kommet fram til en relativt avstemt 
forståelse av hva som ligger i det. Selv om det er upresist formulert så kan vedtaket i Nord-
Trøndelag sies å utfordre den enigheten. En bokstavelig tolkning vil være at alle deler av det 
nye fylket skal ha lik vekst. Det kan forstås slik at man forsøker å begrense vekst i 
Trondheimsregionen, som er den delen som vokser mest. En slik politikk vil minske den nye 
fylkeskommunens legitimitet, det må legges opp til en politikk som stimulerer til vekst i alle 
delene av fylket. Næringspolitikkens overordnete mål er å stimulere til størst mulig vekst innen 
bærekraftige rammer, slik blir den samlede kaka som skal til politisk fordeling størst mulig. Da 
må det føres en næringspolitikk som utløser det fulle potensialet for vekst i alle deler av 
regionen, også Trondheimsregionen. Det er jo heller ikke slik at Trondheimsregionens vekst 
utarmer resten av Trøndelag, tvert i mot er Trondheimsregionen – og en styrking av den – en 
viktig motor for vekst i Trøndelag.  

 
 

 TR 34/16 Vedtak om ny toårs avtale med Ungt Entreprenørskap. 
  

Vedtak: 
Regionrådet vedtar å forlenge samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap for perioden 
2016-2018. 

 
 

 TR 35/16 Forslag til møteplan 2017. 
  

Vedtak: 
Regionrådet vedtar møteplanen for 2017 med de endringer som framkom i møtet. 
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 TR 36/16 Byutviklingsavtale – mulig avtale om knutepunktsutvikl. 
  

Vedtak: 
Saken tas til orientering. Følgende presisering legges til saken: Det kan i neste omgang 
hjelpe til å få dobbeltspor «i langtunnell», stasjonsutvikling og økt frekvens inn i NTP. 

 
 

 TR 37/16 Orienteringer 
- Interkommunale idrettsanlegg: Møtet med ordførerne den 19/9 blir utsatt, nødvendig med 

videre prosess. 
- Distribusjon av The List til omegnskommunene. 
- Startup Guide: Trondheim først i Norge, klar i løpet av høsten. 
- Innovative offentlige anskaffelser – videre prosess: NHO får arbeidsgiveransvaret, tilsetting i 

løpet av høsten. 
- Arbeidet med profilering: Sak i Regionrådet i desember. 

 
 

 TR 38/16 Eventuelt 
  Ingen saker. 

 
 

 

Jon P Husby Bård Eidet 
Leder Daglig leder 


