PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 29.03.2017
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 17-

Sted:

Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens møterom.

Tidsrom:

kl 0900-1100

Til stede:

Jon P Husby, Oddbjørn Bang, Bård Eidet.

Forfall:

Rita Ottervik, Ingrid Aune,

Referent:

Bård Eidet

Dato 05. april 2017

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no
Ingen merknader til innkallingen.

AU 10/17
Vedtak:

AU 11/17

Referat/protokoll AU-møte 08.02.2017.
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 08.02.2017 godkjennes.

Felles formannskapssamling 23.–24. mars – oppfølging.

Fra møtet:

Bra diskusjoner. BRIDGE/studentoppgaver må følges opp, men må være opp til den enkelte
kommune.
Bymiljøavtalen: For mange assosierte det med byutviklingsavtale, som gjorde det mindre interessant i og med det er knyttet til stasjonsutvikling.
Utfordringen blir om man må betale uansett. Kommunene positive til å være med på prosessen, vanskelig å si nei.

Vedtak:

Saken tatt til orientering.

AU 12/17

Regionrådsmøte 7. april

Fra møtet:

Nye Veier inviteres for å presentere sin bompengeutredning.

Vedtak:

Saken tatt til orientering.

AU 13/17
Fra møtet:

Møte mellom ordførerne og fylkesordfører/fylkesrådsleder.
Fylkeskommunen må få tid til å presentere sine utfordringer. Viktig å fortsette diskusjonen om
samarbeidsformer.
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Vedtak:
AU 14/17

Saken diskutert.
Framtida til Trondheimsregionen i et nytt kommune- og regionlandskap.

Fra møtet:

Fylkeskommunen må bruke regionrådene i større grad enn nå, det samme med fylkesmannen.
En eventuell av daglig leders åremål må besluttes på regionrådsmøtet i september. Henger
sammen med spørsmålet om finansiering av samarbeidet, som det må lages en prosess for å
diskutere.
Diskusjonen om hva slags interkommunalt samarbeid man skal ha og med hvilket innhold må
tas nå når kommune- og regionreform holder på å lande.

Vedtak:

Saken diskutert.

AU 15/17

Vedtak:
AU16/17

Vedtak:
AU 17/17

Årsrapport 2016.

AU ber Regionrådet vedta årsrapporten for 2016.
Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 07.04. 2017

Sakslisten supplert etter innspill fra møtet.
Orienteringer



AU 18/17

Diverse næringssaker.
Technoport.

Eventuelt.
Ingen saker

Jon P Husby
Møteleder

Bård Eidet
Daglig leder

(sign)

(sign)
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