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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 15/02 2019  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 19/ Dato 22. februar 2019  
 

Sted: Orkdal kommune, kommunestyresalen. 

Tidsrom: Kl 0900-1400. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Leif Roar Skogmo. 
Malvik kommune: Ingrid Aune, Torgeir Anda, Carl Jakob Midttun. 
Trondheim kommune: Ola Lund Renolen, Morten Wolden. 

 Klæbu kommune: Kirsti Tømmervold. 
Melhus kommune: Gunnar Krogstad, Katrine Lereggen.  
Skaun kommune: Jon P Husby, Bjørn Hammer. 
Orkdal kommune: Jørgen Indergaard, Finn Hoff, Svein Henry Berdal. 

 Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Aina Bogen, Knut Dukane. 
Indre Fosen kommune: Steinar Saghaug, Per Kristian Skjærvik, Ørjan Dahl. 
Trøndelag fylkeskommune: Henrik Kierulf, Jan Inge Kaspersen, Kirsten Ingjerd Værdal. 

 Observatører:  
 Fylkesmannen: . 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Berit Rian. 
Statens Vegvesen: Rannveig Skansen.  

 Trøndelag fylkeskommune: Vigdis Landheim, Gunhild Kvistad, Egil Utseth. 
 Sekretariat: Bård Eidet, Esther Balvers, Hans Kringstad. 
 
 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

  
Innkalling/saksliste godkjent. Jon P Husby ledet møtet. Jørgen Indergaard ønsket velkommen til Orkdal 

kommune. 

 

 

 TR 01/19 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 14.12. 2018 

 

Vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.12. 2018 tas til etterretning. 

 

Orienteringssaker: 

 TR 02/19 Orientering om arbeidet med VM 2025 og Tour 2020. 

 
Guri Knotten Hetland orienterte.  

Både VM og Tour 2020 er mye mer enn et idrettsarrangement, gir store ringvirkninger både for 

næringsliv, idrett, det offentlige og frivilligheten. VM-søknaden avgjøres mai 2020.  

   

 Vedtak: 

 Regionrådet tar saken til orientering. 

 

http://www.trondheimsregionen.no/møter


 

Trondheimsregionen 15.02.2019  Side 2 av 3 
 

 TR 03/19 Presentasjon av Thamsklyngen.  .  

 

John Kåre Solem presenterte arbeidet i Thamsklyngen.  

Bredt sammensatt klynge, fellesskap i interesse for sirkulærøkonomi. Fungerer som en ekstern 

forretningsutvikler.  

 

 Vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

 TR 04/19 Oppdatering fra Nye Veier. 
 

Lars Bjørgård fra Nye Veier orienterte.  

Tar sikte på å fullføre hele porteføljen i løpet av 2027.  

Fra møtet: 

Spørsmål om hvordan frakommeligheten blir under byggeperioden. Vil merkes, men jobber 

med å minimere. Ranheim – Værnes mest utfordrende.  

Innspill på at det er viktig å unngå at tungtrafikk kan begynne å bruke gammelveien, oppfordres 

til dialog med NSB for avlastning.  

Ny Veier er meget fornøyd med samarbeidet med kommunene/sektormyndighetene.  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 TR 05/19 Orientering om endringer i Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens Vegvesen. 
 

Torodd Østerås Statens vegvesen orienterte. Frist 10 mai for å levere innspill til 

Samferdselsdepartementet. Viktig å bruke KS som kanal.  

 

Vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

Beslutningssaker: 

 

 TR 06/19 Planprogram for regional plan for arealbruk – forslag til høringssvar. 

  Vigdis Landheim Trøndelag fylkeskommune innledet kort om planprogrammet.  

Arbeidet tar sikte på å oversette statlige krav til en regional kontekst. Vil ikke gjøre noe med 

IKAP, står på egne ben, men vil være en overbygning.  

 

Vedtak:  

 Regionrådet for Trondheimsregionen ser positivt på at regional plan for arealbruk skal være 

en utviklingsplan som skal bidra til en bærekraftig og differensiert arealbruk i Trøndelag. 

Trøndelag er et stort område med forskjellige utfordringer og behov. Trondheimsregionen 

mener at en plan på regionalt nivå skal være et styringsverktøy på et overordnet nivå for å 

håndtere kommuneoverskridende utfordringer og primært vektlegge fylkeskommunens egne 

ansvarsområder. De må ikke komme i konflikt med primærkommunenes rolle som den 

sentrale planmyndigheten og overstyre lokaldemokratiske vedtak. Dette gjelder også den 

delen av planprogrammet som omfatter utredningstema som ikke direkte omfattes av IKAP: 

klimaomstilling, kulturvern, reindrift, kraftproduksjon, mineraler og massedeponi, 

kystsoneplanlegging, strandsone og vannforvaltning.   
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 Trondheimsregionen har IKAP som plandokument på regionalt nivå. Gjennom IKAP har 

kommunene og fylkeskommunen vedtatt felles mål, strategier og retningslinjer for utvikling 

av Trondheimsregionen. IKAP skal legges til grunn i all areal- og transportplanlegging i 

kommunene og i regionen for å oppnå målene. IKAP er vedtatt i alle kommuner i Trond-

heimsregionen og i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Regionrådet forutsetter at Regionalplan 

for arealbruk i Trøndelag er i tråd med IKAP.  

 Når det gjelder transportutvikling er det noen store samferdselsprosjekter som Trondheims-

regionen prioriterer, forankret i Samferdselspolitisk fundament. Prosjektene har en virkning 

som går utover Trondheimsregionen sine grenser. Det er vesentlig at Trøndelag fylkeskom-

mune støtter prioriteringene, forankrer dem i sine planer og står sammen med Trondheims-

regionen i forhandlingene med staten om finansiering og forankring i NTP. 

 Regionrådet støtter vurderingen om at det å legge opp til en god og bred planprosess er en 

forutsetning for å lykkes med oppfølging av Regional plan for arealbruk i Trøndelag. Primær 

kommunene, både politisk og administrativt, må bli involvert i det videre arbeidet. I 

planprogrammet beskrives en planprosess som legger opp til regionvise dialogmøter med 

kommunenes politiske ledelse og faglige drøftinger med kommuneadministrasjonene.   

 Regionrådet mener det er vesentlig å ha en god prosess opp mot formannskapene for å bli 

enig om felles mål og strategier for arealutvikling som skal nedfelles i regional plan for 

arealbruk i Trøndelag. Felles formannskapsmøtet i Trondheimsregionen 11.-12. april 2019 

kan være en god egnet arena til et dialogmøte med kommunene i Trondheimsregionen om 

Regional plan for arealbruk i Trøndelag. 

 

 

 

 TR 08/19 Arbeidet med massedeponi – status.  

  Esther Balvers, prosjektleder IKAP, orienterte. Status vil bli oppdatert to ganger i året. 

  

Vedtak:  

Regionrådet tar saken til orientering. 

 
 

 

 TR 09/19 Orienteringer 

- Ingen saker 
  

 TR 10/19 Eventuelt 

   Ingen saker. 

   

 

 

Jon P Husby Bård Eidet 

Leder Daglig leder 


