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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 19.09.2018 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 18- Dato: 25. september 2018  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens møterom. 

Tidsrom: kl 1600-1700 

Til stede: Jon P Husby, Rita Ottervik, Ingrid Aune, Oddbjørn Bang, Bård Eidet. 
 

Forfall:  

Referent: Bård Eidet 
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no   

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 25/18 Referat/protokoll AU-møte 07.06 .2018. 

 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 07.06. 2018 godkjennes.  
 

 

AU 26/18 Framtidig finansiering av Trondheimsregionen. 

  Fra møtet: Bekymret for utvikling av regionsamarbeidene – kan Trondheim bli stående alene?  
Enighet om at det neste AU-møte settes av tid til en strategisk diskusjon rundt Trondheimsre-
gionens plass i det nye Trøndelag.  
 

Vedtak: AU anbefaler at Regionrådet vedtar at de foreslåtte økte medlemsavgiftene innføres over to 
år. 

 

AU 27/18 Strategi for næringsareal. 

 

 Fra møtet: Forslaget til vedtak suppleres med to av kulepunktene fra Trondheim kommune sin behand-
ling.  
 Vedtaket i Orkdal ikke helt korrekt formulert - Furumoen og Grønnøra ikke nevnt.  
Det må sjekkes om kontakten med Orkladal Næringsforening pluss Stjørdal Næringsforum er 
gjennomført.   
Oppfølging må jobbe med eiendomseiere/-utviklere, ikke bare bedriftene.  
Det må sjekkes om ikke mer av næringsarealet i Malvik er tilgjengelig raskere enn det strategi-
en sier.  
Bør tittelen vise at det er plasskrevende industri det er snakk om?  
Konkretisere mer i en handlingsplan?  
Næringsaktører setter pris på å få et overordnet bilde, deretter går de til angjeldende kommu-
ne. 
 
 

http://www.trondheimsregionen.no/
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Vedtak: AU anbefaler Regionrådet å vedta Strategi for næringsarealutvikling slik den er framlagt, og 
sette av ressurser til å sikre oppfølging av strategien i et 2/3 års perspektiv. De punktene fra 
vedtaket i Trondheim kommune som angår Trondheimsregionen legges inn i forslaget til 
vedtak.  

 

AU 28/18 Luftfartsforum - framlegging av ny strategi. 

 

Vedtak: AU ber Regionrådet å slutte seg til Luftfartsforum sin strategiplan. 
 
 

AU 29/18 Studenters oppfatning av Trondheimsregionen. 

 

 Vedtak: Saken tas til orientering. 
 

 

AU 30/18 Møteplan 2019. 

 

Vedtak: AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte møteplanen for 2019, med foreslåtte korrigeringer. 

 

AU 31/18 Oppdatering fra Byvekstavtaleforhandlingene. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

AU 32/18 Henvendelse fra fylkeskommunen – Regionrådet som hørings-/orienterings-/ disku-

sjonsarena for fylkeskommunen. 

 

Vedtak: AU sier nei til forespørselen fra Trøndelag fylkeskommune om å kunne orientere Regionrå-
det om ny kulturstrategi for Trøndelag og programsatsingen på folkehelse. Det vil ikke priori-
teres å bruke Regionrådet som orienteringsarena utover de vedtatte samarbeidsområdene 
for Trondheimsregionen. 

 

AU 33/18 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 28.09. 2018 

  Fra møtet:  
Det må vurderes å invitere bransjeorganisasjonene innen pukk og grus på neste møte.  
 

Vedtak: Sakslista supplert etter innspill i møtet. 

 

AU 34/18 Orienteringer 

 Mulig samarbeid om klima og miljø. 
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Jon P Husby Bård Eidet 
Møteleder Daglig leder  

(sign) (sign) 
 
  


