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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 21.03 2018 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 18- Dato: 14.03.2018  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset i Trondheim 

Tidsrom: Onsdag 21. mars 2018 kl 1300-1600 

Innkalt: Anne Kathrine Slungård, Carl Jakob Midttun, Morten Wolden, Svein Henry Berdal, Kjetil 
Mjøsund, Jan Yngvar Kiel, Kathrine Lereggen, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Odd Inge Mjøen. 

Kopi Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, Astrid Haugslett, Ola By Rise. 
 
RF 12/18 Referat fra møte 31.01 2018 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 31.01.2018 

Forslag til vedtak: 
Referat/protokoll rådmannsforum 31.01.2018 godkjennes. 

 

RF 13/18 IKAP sin framtidige rolle – dialog med fylkesmannen. 
Sak: I forrige Rådmannsforum kom det opp en tvil om det var nye signal fra fylkesmannen om 

hvilken status de tillegger IKAP, og det ble derfor besluttet å invitere fylkesmannen til det neste 
møtet. Fylkesmannen kommer v/ direktør for kommunal og justis Mari Mogstad og rådgiver 
Svein Fjørtoft Hole. Med et nytt Trøndelag og sterkere rettsstilling for fylkeskommunens 
regionale arealplanlegging er det ikke uventet at spørsmålet kommer opp, men det er viktig at 
det kommunale nivået er tydelig på hva de er best tjent med, og hva som best oppfyller politiske 
mål om arealbruk. Fylkesmannen må også avklare sin posisjon, og hvordan man vil forholde seg 
til IKAP i framtida. 

 
Forslag til vedtak:  

Saken legges fram for diskusjon. 

 
 

RF 14/18 Fylkeskommunal finansiering av regionale næringsfond – betydning for 
Trondheimsregionen 

Sak: Trøndelag fylkeskommune sendte ut et brev 27/2 om fordeling av midler til regionale 
næringsfond, der budskapet var at det settes av 200’ til hver kommune, og at kommunene 
oppfordres til samarbeid regionalt om næringsutvikling. Der det ikke er etablerte 
regionsamarbeid utfordres kommunene til å ta stilling til hvem de skal samarbeide med. Og til 
slutt, og kanskje viktigst: ”Den enkelte kommune må derfor ta stilling til hvor de ønsker å være 
hovedmedlem, dvs. til hvilket regionsamarbeid de ønsker pengene tilført. Kommunene må selv 
foreta evt. avklaringer med berørte regionråd der dette er aktuelt.” Svarfrist for kommunene er 
satt til 3. april, det betyr at det ikke er mulig å ha en behandling i Regionrådet om dette. 
 
Dette reiser mange spørsmål om konsekvensene, som det kan være nyttig å ha en diskusjon om i 
Rådmannsforum: 

• Når man velger hvor man plasserer midlene, betyr det også at man har valgt innen hvilket 
regionsamarbeid man vil jobbe med næringsutvikling framover?  
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• Og hva vil det eventuelt bety for Trondheimsregionen? Skal det ha betydning for hva som 
prioriteres av prosjekt? 

• Det har vært varslet at det kommer en sak om finansiering av Trondheimsregionen som vil 
innebære høyere medlemsavgifter, skal det spille inn i fordelingen mellom kommunene 
hvordan man bruker disse næringsfondsmidlene? Eller er det en aktuell problemstilling å 
diskutere om man i det hele tatt skal samarbeide om næringsutvikling i 
Trondheimsregionen? 

 

Vedlegg 2: Brev fra Trøndelag fylkeskommune. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram for diskusjon. 
 

 

RF 15/18 Byvekstavtale-forhandlingene: Prosessen framover og forslag til rådmann som skal 
delta.  

Sak:   Forhandlingene nærmer seg raskt, og det har vært et møte med departementet i midten av 
februar. Det statlige forhandlingsmandatet er ikke avklart, og det klareste signalet vi har fått om 
prosessen er egentlig at det tas sikte på å starte rett over påske og sluttføre i løpet av året. Det 
jobbes på mange fronter nå, både internt i hver kommune, administrativt til dels på tvers av 
etatsgrensene, og politisk. 9. mars ble det avholdt et ordførermøte, der det var enighet om disse 
hovedprinsippene: 
• Rådmannsforum foreslår 1 rådmann som skal representere kommunene utenfor Trondheim. 

Det er ønskelig at det er en rådmann med forhandlingserfaring, og helst fra 
nabokommunene til Trondheim. Ordførerne bestemmer endelig hvilken rådmann og 
ordfører som skal representere kommunene utenfor Trondheim under felles formannskap. 

• Det innkalles til et møte rett over påske for ordførerne, de to rådmennene som skal være 
med i forhandlingene, og fylkesordfører og fylkesrådmann, for å jobbe med et felles 
mandat. Slik det ser ut pr i dag blir det 13. april kl 1200-1600, dvs Regionrådet avslutter kl 
1200 den dagen og ikke kl 1400. 

    Forhandlingene vil være åpne, så det vil være mulig for den enkelte kommune å være til 
stede. 
 
Et sentralt punkt er på hvilket nivå det skal forhandles. Vedtakene i kommunene er til 
dels ganske detaljert, det vil være krevende å ha forhandlinger på det nivået. 
Aggregering kan skje på mange måter, men kanskje kan dette være aktuelle 
sekkeposter: 
• Jernbane + stasjonsutvikling (inkl. frigjøre areal til fortetting) 
• Midler til drift av et helhetlig kollektivtilbud i kommunene og regionen  
• Midler investering helhetlig kollektivtilbud  
• Gang- og sykkeltiltak  
• Pendlerparkering 
• Byomforming (ønsket av Trondheim kommune). 
• Teknologiprosjekt (forslag/føring fra departementet). 
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   Det er mange problemstillinger det må jobbes med framover, og som blir en del av 
forhandlingene: 
• Det må lages en sammenhengende og troverdig historie om hva vi vil oppnå, og hvordan 

våre tiltak vil bidra til å oppnå nullvekstmålet. 
• Det må avklares med staten om hva det skal måles på – om nullvektsmålet kun skal gjelde 

for trafikk inn til Trondheim, som nok er det politiske utgangspunktet. 
• Hvordan økonomien kan bli større: Høyere bompenger/lengre innkrevingsperiode/ flere 

bomstasjoner. 
• Tydelighet på hvilke forpliktelser man vil godta på arealbruken og eventuelle 

parkeringsrestriksjoner. 

      
Vedlegg 3: Notat med forslag til prinsipper for organisering av forhandlingene. 

Vedlegg 4: Oppsummering av vedtakene i den enkelte kommune. 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum slutter seg til de foreslåtte prinsippene for byvekstavtale-forhandlingene. 
Rådmannsforum ber om rådmann NN utpekes til å være med og representere kommunene 
utenfor Trond heim i forhandlingene. 

 
 

RF 16/18 Førstelinjetjenesten for etablerere i spill – aktuelt med tettere samarbeid i 
Trondheimsregionen? 

Sak: Førstelinjetjenesten for etablerere er i endring. Fra de fleste kommunene rapporteres det om at 
antallet som tar kontakt har gått kraftig ned, og samtidig har mulighetene for å få hjelp og 
rådgivning gått kraftig opp, ikke minst digitalt, men også gjennom den veksten vi har sett i 
”økosystemet for nyskaping”. Trondheim kommune vurderer nå sin førstelinjetjeneste og innbyr 
de andre kommunene til å diskutere et utvidet samarbeid innen feltet. Det er invitert til en 
workshop 17. april om temaet.  
 
En del av at samarbeid kan være den digitale løsningen Minveileder.no, som er utviklet av Leiv 
Eiriksson Nyskaping AS (LEN) i Trondheim og videreutvikles av Leiv Eiriksson Rådgiving og 
Analyse AS LERA. Det skal hjelpe gründere som ikke har tilbud om etablererveiledning i sitt 
nærområde. Tjenesten tilbys både som et abonnement for kommuner, og enkelttimer for 
privatpersoner som trenger råd under oppstart av egen bedrift. 

 Om en kommune abonnerer på Minveileder.no, får alle innbyggerne tilgang til gratis 
etablererveiledning og næringsfaglig vurdering. Trondheim kommune abonnerer på denne 
tjenesten, mens andre kommuner i Trondheimsregionen har andre løsninger. Det åpnes for å 
diskutere løsningen, både form, innhold og potensial, for å se om dette kan ta 
Trondheimsregionen nærmere en felles førstelinjetjeneste. 
 
Birger Elvestad Trondheim kommune vil innlede. 

 

Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 
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RF 17/18 Årsrapport 2017. 
Sak: Forslag til årsrapport ettersendes. 
 

 
Vedlegg 5: Forslag til årsrapport 2017. 

Forslag til vedtak: 

 Rådmannsforum ber Regionrådet godkjenne årsrapporten for 2017. 

 

 

RF 18/18 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 13.04. 2018 
 Møtet vil være i Trondheim, Rådhuset. Aktuelle saker i tillegg til det som står på 

Rådmannsforums sakliste:  
• Handlingsprogram NTP for jernbane. 
• Årlig dialogmøte med politisk ledelse innen samferdsel i fylkeskommunen og AtB. 

 
 

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 
 

RF 19/18 Orienteringer. 
 
 

 

RF 20/18 Åpen post/eventuelt. 
  

 

Bård Eidet 
Daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 31.01.2018 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 18/- Dato: 07. februar 2018  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Onsdag 32. januar 2018 kl 1300-1600 

Til stede: Carl Jakob Midttun, Katrine Lereggen, Kjetil Mjøsund, Morten Wolden, Jan Yngvar Kiel, Tore 
Rømo, Steinar Gaustad, Ørjan Dahl, Bård Eidet, Sigmund Knutsen, Esther Balvers.  

Forfall: Knut Dukane, Anne Kathrine Slungård, Odd Inge Mjøen. 
 
 
RF 01/18 Referat fra møte 01.12.2017 

 

Vedtak: Referat rådmannsforum 01.12.2017 godkjent. 

 

 
RF 02/18 Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen. 
 

 Fra møtet: Hva er sammenhengen mellom denne og IKAP? For mye Trondheim og for lite regionalt?  
Er den et strategisk dokument? Vil den følges opp? 
Arealer for store arealkrevende virksomhet spesielt vektlagt, derfor noe savnes.  
Hvor forpliktende er IKAP? Fylkesmannen tydelig på at de ikke forholder seg til IKAP. Skulle 
vært fylkeskommunens rolle. Nye Sveberg: Utvidelsesmulighetene kanskje ikke reell? Mer 
aktuelt langs veien mot Trondheim? Er det nok i 2020?  
Forankring helt avgjørende.  
Fylkesmannen inviteres på neste møte. 
Kvaliteten på arealene og infrastrukturen vil spille en viktigere rolle framover. 
Esther: KMD anerkjenner IKAP.  
Store kostnader for infrastruktur – hvordan får vi utviklet relevante arealer?  

 

Vedtak: Rådmannsforum slutter seg til forslag til framdriftsplan og ber Regionrådet sende Strategi 
for næringsarealutvikling ut på ekstern høring. 
  

 
RF 03/18 Høringsuttalelse om Byutredningen. 
  
 Fra møtet: Prognoser er vanskelig, finnes flere alternativ. 

 
 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta forslaget til uttalelse til Byutredningen for 
Trondheimsområdet. 

 
 
RF 04/18 Arbeidet med Byvekstavtaler: Forslag til program felles formannskap og gjensidig 

oppdatering på prosessen. 
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Fra møtet: Referat fra Kontaktutvalget: Partene i dagens avtaler blir invitert til møte med staten i februar, 
og avtalene ferdig ila et halvt år.  
Krevende, vanskelig for politikerne.  Programmet: Byutredningen først? Kort tid. Bør også 
forklare miljøpakke 4. 
Vanskelig å forstå for fritidspolitikere.  Ikke tatt inn over seg forpliktelsene, må synliggjøres. 
Hvem er avtalepart?  
Formannskapet enig i prinsippet, skjønner forpliktelsene, men må se at det kommer noe ut av 
det.  
Hold fast på de foreslåtte begrepene. Henning god pedagogisk. Økonomien kan bli avgjørende.  
Viktig at interntrafikken ikke skal regnes med.  
 

Vedtak: Saken diskutert. 

 

 

RF 05/18 Toårig handlingsplan for næringsutvikling. 
  

Fra møtet: Operasjonaliseringen vanskelig i forrige runde – det samme også nå? Hva er kommunene sin 
rolle?  Uten at det gjøres kan den fort havne i en skuff.  
Det ligger kanskje en arbeidsdeling i at det ikke er full overensstemmelse? 
Viktig å øke bevissthetsgraden blant politikerne gjennom bedriftsbesøk, felles tiltak?  
Bra med møte med hver enkelt kommune, går gjennom hva det kan bety for den enkelte 
kommune. Forpliktelse avgjørende.  

 
 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta den toårige handlingsplanen for næringsutvikling. 

 
 

RF 06/18 Digitalisering av byggesaksbehandling – felles utviklingsprosjekt i 
Trondheimsregionen? 

 
 Fra møtet: Et operativt spørsmål som bør avklares i Rådmannsforum heller enn i Regionrådet.  
 Lage en felles oversikt over digitaliseringsprosjekter?  TRR sette i gang et nasjonalt prosjekt? 

 
 

Vedtak: Rådmannsforum ber Daglig leder bevilge NOK 200 000,- til gjennomføring av et prosjekt om 
digitalisering av byggesaksbehandling i Trondheimsregionen i tråd med prosjektforslaget fra 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen. 
 
 

RF 07/18 Kompetansemegling/Forsker i bedrift: Veien videre. 
 

 Fra møtet:  
 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta at Trondheimsregionen går sammen med Trøndelag 
fylkeskommune om å legge ut på anbud et tiltak om kompetanseutvikling/bedriftsutvikling, 
innen de rammer som er skissert i saken. Tiltaket skal ha en ramme på to år i første omgang, 
og innen en budsjettramme på NOK 500 000,- pr år for Trondheimsregionen. Det forutsettes 
en samfinansiering fra Trøndelag fylkeskommune på NOK 250 000,- pr år. 
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RF 08/18 Framtidig rolle og budsjett i Trondheimsregionen. 
 

 Fra møtet: Ikke enkelt. Regionsamarbeidene i endring. Det haster, må ha penger i 2019. Må ta stilling til 
om man skal fortsette samarbeidet. Krevende også for Trondheim å finne midler. Til sjuende og 
sist en politisk prioritering.  
Bare Trondheim som har bare ett samarbeid.  Påvirkningsarbeid skulle være sentralt, men har 
ikke blitt prioritert.  
Interessepolitikken viktigere ved fylkessammenslåing. Evaluering vil være viktig. Vil komme 
motforestillinger.  
Hva vil det bety å stå utenfor? 
TRR vært mye mer fokusert på interessepolitikk. Hvordan få opp øynene på politikerne? 
Hvordan fasilitere? Bør evaluere.  
Vi er avhengig av Trondheim! Randkommunene må være rausere mht Trondheim sin 
betydning. 
Små høvdingseter holder på å bygges opp.  
Trondheim skal være motoren. Mye argumentasjon om at man skal være motvekt.  
Budsjettarbeidet er i startgropa, viktig at dette tas med hjem. Bør ta opp dette  

 
 

Vedtak: Saken diskutert. 
 

RF 09/18 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 16.02. 2018 
 

Vedtak: Møteagendaen gjennomgått. 

 
 

RF 10/18 Orienteringer. 

•  
 
 

RF 11/18 Åpen post/eventuelt. 
 
 

 

Bård Eidet 
Daglig leder  



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Næring  
 

 

Kommunene i Trøndelag 

 

v/epost mottak 

   

   

  

   

  

  

Vår dato: 27.02.2018 Vår referanse: 201801786-4 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Ole Harris Hanssen 

     

Regionale næringsfond, fordeling 2018 

Hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune vedtok på sitt møte 13.02.2018 

(sak 8/18) Budsjett for regionale utviklingsmidler 2018. Vedtaket innebærer bl.a. en 

bevilgning på 9,4 mill. kr til regionale næringsfond.  

Det er ønskelig å få avklart den regionvise fordelingen så raskt som mulig og vi ber 

derfor den enkelte kommune om å gi en tilbakemelding på epost til 

olehan@trondelagfylke.no senest innen 3. april 2018. 

I saksframlegget for hovedutvalget er bevilgningen omtalt som følger: 

«Kommunene oppfordres til å samarbeide om regionale fond og det foreslås 

derfor at det ikke bevilges fond til enkeltkommuner for 2018. Den økonomiske 

rammen til næringsfond er kraftig redusert, og med så lave beløp pr. kommune 

(47 kommuner) er det vanskelig å forsvare en slik fordeling ut fra optimal 

ressursbruk av de regionale utviklingsmidlene. Flere kommuner har for øvrig 

uttalt at antall henvendelser fra nyetablerere er få, og dette understøttes også 

av Innovasjon Norges uttalelser om en stor nedgang i antall søkere til 

etableringsstipend i hele Trøndelag. Unntaket er Trondheim, der mange ønsker å 

etablere teknologibedrifter. IN Trøndelag ga ingen avslag på søknader om 

etableringsstipend i 2017.  

Det er viktig med et regionalt perspektiv ut over kommunegrenser i 

utviklingsarbeidet for å legge til rette for mer innovasjon og verdiskaping. Dette 

bidrar til økt samarbeid og til mer helhetlig regional næringsutvikling. Regionalt 

samarbeid styrker også kompetanse og kapasitet i forvaltningen av fondene og 

en bedre ressursutnyttelse. I de regionene som har egne Strategiske 

næringsplaner, vil fondene være et viktig verktøy for å bidra til gjennomføring 

av regionale næringstiltak. Regionene kan også øremerke deler av fondet til å 

behandle søknader fra lokale nyetablerere eller eksisterende bedrifter. En slik 

ordning kan være hensiktsmessig for å avlaste Innovasjon Norge og 

fylkeskommunen i behandlingen av mindre/lokale prosjekter. Dette kan 

fastsettes gjennom retningslinjene for det enkelte fond. Dette må utarbeides i 

tråd med KMDs retningslinjer og de føringer fylkeskommunen gir for bruken av 

midlene. 

Det avsettes kr 9,4 mill. til regionale fond til kommunene for 2018. Trøndelag 

har 47 kommuner og det legges til grunn en ramme på kr 200 000 pr. 

kommune. Dette fordeles regionvis. Noen regionale samarbeidskonstellasjoner 

er klare, der vil fylkeskommunen forholde seg direkte til disse. Der det ikke er 
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etablerte regionsamarbeid vil fylkeskommunen utfordre kommunene på hvem 

som ønsker å samarbeide. Regionene vil også bli utfordret på muligheten for å 

styrke fondene ved å legge inn egne midler.» 

I en tid med diskusjoner om nye regionsamarbeid og kommunesammenslåinger er det 

ikke helt åpenbart hvordan midlene skal fordeles og hvem som skal være forvaltere 

(vertskommune eller regionråd). Mange kommuner deltar i flere regionsamarbeid, men 

beløpet kr 200 000,- pr. kommune vil kun telle med i ett regionsamarbeid. 

Den enkelte kommune må derfor ta stilling til hvor de ønsker å være hovedmedlem, 

dvs. til hvilket regionsamarbeid de ønsker pengene tilført. Kommunene må selv foreta 

evt. avklaringer med berørte regionråd der dette er aktuelt.  

Vedtatt Handlingsprogram 2018-2019 for strategien Et verdiskapende Trøndelag vil 

være et utgangspunkt for prioritering av midlene. For øvrig vil nye retningslinjer for 

regionale fond bli utarbeidet.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Trude Marian Nøst      Even Ystgård 

Fylkesdirektør       Seksjonsleder 

 

   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

Kopimottakere:  

Regionrådene i Trøndelag  

 



Prinsipper for organisering av Byvekstavtale-forhandlingene 2018. 

Prinsipper: 

 Kommunal/fylkeskommunal deltakelse i forhandlingene: 

o Fylkesordfører/fylkesrådmann (kan delegeres) 

o Rådmann/ordfører fra Trondheim kommune (kan delegeres). 

o 1 rådmann og 1 ordfører som representerer de andre kommunene. Rådmannen bør 

ha forhandlingserfaring, begge bør helst komme fra de nærmeste kommunene til 

Trondheim, men ikke fra samme kommune. 

 Kommunene/fylkeskommunen bestemmer selv om det skal være politisk og/eller 

administrativ deltakelse på forhandlingsmøtene. 

 Det legges inn ordførermøter mellom hvert forhandlingsmøte for avstemming av posisjoner. 

 

 

 



Oversikt politisk behandling sak om forhandlingsmandat Byvekstavtale kommunene Trondheimsregionen 

Stjørdal Føringer til formannskapet utarbeidelse mandat forhandling byvekstavtale 

Tiltak Kostnadsestimat 

Kommunestyret gir føringer til formannskapet om å utarbeide mandat til videre forhandlinger om 
byvekstavtale basert på lokale ambisjoner og vedtak.  

 

Det påpekes at man i byvekstavtalen skal ha fokus på:   

 tiltak som sikrer økt frekvens på jernbane, 

 lokal- og regionalbuss som supplering til og komplettering av jernbanetilbudet, 

 lokal trafikksanering i miljøperspektiv. 

 

 
 

Malvik Mandat til ordfører videre forhandlinger byvekstavtale 

Tiltak Kostnadsestimat 

1. Tiltak som gir økt kapasitet, økt frekvens og vesentlig lavere reisetid på Trønderbanen. 

2. Forsterke og utvide kollektivnettet i kommunen for å gi flere innbyggere et godt busstilbud og for å 

sterkere knytte sammen kommunens tettsteder. 

3. Tiltak som gir gode og trygge gang- og sykkeltraséer til kollektivholdeplasser. 

4. Statlige bidrag til infrastrukturtiltak som stimulerer til transformasjon av knutepunkt og ved 

holdeplasser langs kollektivtraséer. 

5. Pendlerparkering for personbiler ved kolelktivtilbud/-knutepunkt og andre tiltak som bidrar til at 

flere pendlere velger kollektive reisemidler og forsterker Trondheimsregionen som et felles bo- og 

arbeidsmarked. 

6. Statlige tiltak som bidrar til at flere går, sykler og reiser kollektivt, f.eks fjerning av fordelsbeskatning 

på busskort 

7. Infrastrukturtiltak som vesentlig endrer konkurranseforholdet mellom reisemidlene til for del for 

gåing, sykkel og kollektivtransport. 

 



8. Økt standard på drift og vedlikehold av infrastruktur for gåing, sykkel og kollektivtransport. 

9. En regional parkeringsstrategi, som på en hensiktsmessig måte kan regulere parkering i tettsteder og 

sentrum. 

10. Forbedre sykkelvegnettet i Malvik, gjennom sykkelstrategi, økt sykkelparkering, mer 

sammenhengende sykkelnettverk og økt standard på drift og vedlikehold. 

11. Justering i statlig båndlegging av sentrale arealer for knutepunktfortetting. Bane NOR beslaglegger 

betydelige områder i sentrale tettsteder langs jernbanelinjer til hinder for en god areal- og 

transportplanlegging. 

12. Tiltak som legger til rette for delingssystemer, som for eksempel bil- og sykkeldeling og 

ladestasjoner. 

 

 
 
Melhus Mandat til ordfører forhandling byvekstavtale  
(Tabell 1 vedlagt saken legges til grunn for forhandlingstema fra Melhus kommune i byvekstforhandlingene) 

Tiltak Kostnadsestimat 

Ordfører gis mandat til å forhandle frem et utkast til byvekstavtale med staten, fylkeskommunen og alle 

kommunene innen avtaleområdet. Fremforhandlet avtaleutkast skal legges frem for politisk behandling i 

Melhus kommunestyre. 

 

Kollektivtransport 

 Ringrute, matebusser skysstasjon <<minimetro>> 

Løvset/Varmbu 

 Økt frekvens på togavganger: 30 min – 15 min 

 Bestillingstaxi Hølonda, Hovinområdet 

 

Pendlerparkering 

 Nytt parkeringsanlegg Melhus sentrum 

 

1,5 mill drift/år 

 

 

 

 

 

75 mill. (250.000/p.plass, 300 plasser) 

450.000 (9.000/p.plass 50 plasser, 



 Innfartsparkering Kvål (Søberg?) 

 

 

 Innfartsparkering Ler 

 Innfartsparkering på Udduvoll 

 

Gang/sykkel 

 G/S bru over E6 og Gaula 

 Sykkelhotell Melhus sentrum, inkl. ladestasjon 

200 sykler i hotell + 30 under tak  

 Undergang under jernbanen 

 G/S løsning Åsvegen (Lerli – Kvammen) 

 

 Sykkelfelt Melhusvegen 

 Fortau, overgangsfelt inn mot skysstasjon 

 G/S løsning Åsvegen (Kvammen – Rødde) 

 G/S løsning Løvset – Kvammen 

 G/S løsning til Udduvoll 

 Kartlegge snarveger – prioritere snarvegprosjekt 

 

Begrensende tiltak 

 P-avgifter 

 Lavere parkeringsdekning 

 Lokale bommer 

 Utbygginger i strid med kommuneplanens arealdel (KPA) avvises 

 Avvise nye satelittutbygginger i nye KPA 

200.000 sykkelparkering under tak 20 

plasser ) 
 

450.000 

450.000 

 

 

70 mill (45.000/m2 x 500, bredde 3 m) 

6,9 mill (6,6 hotell, 300.000 under tak) 

 

20 mill 

5,4 mill (4.500/m x 1200 m + 2 

jernbanekryssinger)  
 

2 mill 

3 mill 

9 mill (4.500/m x 2000 m)  

7,2 mill (6.000/m x 1200 m) 

16 mill (4.500/m x 3500 m)  

200.000 

 



 Fortetting i sentrumsområdene Melhus sentrum og i knutepunkt langs jernbane/E6 

 

Andre tiltak 

 Avgiftsbelegge/fjerne p-plasser rådhuset 

 Gågater i sentrum 

 Hele kommunen i en takstsone 

 Felles billettløsning buss/tog 

 

Orkdal ikke mottatt protokoll ennå (Kommunestyre 28. februar) 

 

Skaun tilleggsvedtak fra Kommunestyret ved behandling uttalelse Byutredning 15. feb. 2018 

Tiltak 

 Takstsoner – det må gjennomføres en takstsone for Skaun kommune 

 Skaun kommune kan akseptere en utsettelse av ny innfartsparkering tilknyttet E39 i Buvika forutsatt 

at tiltaket sikres finansiering fir bygging i 2019. Kommunen ber samtidig om å få full innsyn i hvilke 

tiltak hele Miljøpakkeområdet som foreslås utsatt i denne saken. 

 Miljøpakkens finansieringsbidrag på 1,8 mill. kr til innfartsparkering ved Fv800 og Buvik skole tas inn i 

miljøpakkens budsjett for 2018. 

 Dersom innfartsparkeringsanlegget på Tonstad skrinlegges er det desto viktigere at en nå etablerer et 

tilsvarende p-anlegg på Klett. Det må etableres bussholdeplasser ved p-anlegget på Klett. 

 Vi må også sørge for at det blir gjennomført forhandlinger på politisk nivå. 

 

 

Midtre Gauldal Mandat til ordfører forhandling byvekstavtale 
innspill til trinn 2 (kan anses som forventninger til byvekstavtale) 

Tiltak 

Ordfører gis mandat til å forhandle frem et utkast til byvekstavtale med staten, fylkeskommunen og alle 



kommunene innen avtaleområdet.  

Fremforhandlet avtaleutkast skal legges fram for politisk behandling i Midtre Gauldal kommunestyre. 

 Tiltak og virkemidler i omegnskommunene må synliggjøres bedre. 

 For at omegnskommunene skal lykkes i utvikling av knutepunktene for å nå nullvekstmålet må de 

statlige aktørene gi raske og samordnede tilbakemeldinger i kommunenes planarbeid. 

 Det bør legges til grunn en ambisjon om å få økt frekvens på togavganger på Trønderbanen til 15 min 

frekvens mellom Støren og Stjørdal. Dette også som innspill til NTP 2022-2033. 

 Det er vesentlig at busstilbudet mellom Midtre Gauldal kommune og Trondheim videreutvikles, 

herunder for eksempel tiltak som matebusslinjer, lokaltakst o.a 

 Utslippsfrie kjøretøyer bør ikke medtas i kilometerberegninger. 

 Kommunen utrykket bekymring for økninger i bompengsatser for næringstransport. Dette kan gi 

særlige uheldige utslag for næring/innbyggere i Midtre Gauldal. 

 

Klæbu tilleggsvedtak fra FSK ved behandling uttalelse Byutredning 

Formannskapet vil samtidig understreke at utredningen gir signaler om tiltak som det kan bli meget 

krevende å gjennomføre. Særlig gjelder dette sterke økninger i bomavgiftene i regionen. 

 

Indre Fosen behandlet i FSK 6. mrs 2018, avventer protokoll 

(rådmannens forslag)  

- Indre Fosen kommune vil delta i forhandlingene om en byvekstavtale der kommunene i Trondheimsregionen, fylkeskommunen og staten 

forhandler. 

- Fremforhandlet avtaleutkast skal legges frem for politisk behandling i kommunestyret. 
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