PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 07.02.2019
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 19-

Sted:

Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens møterom.

Tidsrom:

kl 1200-1400

Til stede:

Jon P Husby, Rita Ottervik, Ingrid Aune, Bård Eidet.

Forfall:

Oddbjørn Bang

Referent:

Bård Eidet

Dato: 12. februar 2019

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

AU 01/19
Vedtak:

AU 02/19

Referat/protokoll AU-møtet 06.12. 2018.
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 06.12. 2018 godkjennes.

Opplegg for felles formannskap i april.

Fra møtet: Sjekk flytting av Regionrådet 21/6.
Innovasjon i offentlig sektor: Enighet på nasjonalt nivå om KS sin rolle.
Ingrid: Må være noe annet enn andre konferanser. Bruke innledere fra egne rekker? Politikere? Byvekstavtale: Relatere til det som ble diskutert på forrige samling. Kvittere ut. Må bygge
større eierskap til TRR. Involvering/workshop. IKAP: Utfordre aktører? Variere mellom å spre
kommunene og samle? Invitere fylkeskommunen til å si noe om de er opptatt av framover?
Reiseliv: Rita – ikke Visit. Korte innledninger. NTP: Høringsmøtene er i gang, haster. Jeg sjekker
datoene. Kirsti Leirtrø innleder?
Starte med utkvittering, 10-15 min.
Helseplattformen: En konkret inngang til digitalisering? Innledere fra kommunene: Hva betyr
det? Hva slags konsekvenser får det?
Vedtak:

AU 03/19

Saken diskutert.

Aktuelle påvirkningsprosjekter framover.

Fra møtet: Statens Vegvesen: Sjekk hva som ligger i divisjonering.
Rita: Campus og Ocean Space.

Vedtak:

Saken diskutert.

Arbeidsutvalget 07.02.2019

Side 1 av 3

AU 04/19

Arbeidet med massedeponi – status..

Fra møtet: Jon: Henger sammen med uttak av mineralressurser.
Rita. Viktig at deponi-biten prioriteres framover. Konkret sak senere?
Vedtak:

AU 05/19

AU tar saken til orientering.

Planprogram for regional plan for arealbruk – forslag til høringssvar.

Fra møtet: Ingrid: Ordførermøte med Fylkesutvalget? Sjekk med fylkeskommunen hvordan de organiserer
arbeidet med vannforvaltning.
Jeg tar inn noen formuleringer som er skeptisk til fylkeskommunens arealrolle, må begrenses
til deres ansvarsområder. Primært der det ikke er planer fra før.
Vedtak:
AU ber Regionrådet vedta denne uttalelsen til planprogram for regional plan for arealbruk:
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 at den ikke overstyrer lokaldemokratiske
vedtak. 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 Trondheimsregionen og i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Regionrådet forutsetter at Regionalplan
for arealbruk i Trøndelag er i tråd med IKAP.
Utredningstema som ikke direkte inngår i IKAP.
Planprogrammet omfatter noen utredningstema som ikke direkte omfattes av IKAP: klimaomstilling, kulturvern, reindrift, kraftproduksjon, mineraler og massedeponi, kystsoneplanlegging, strandsone og vannforvaltning.
Trondheimsregionen er enig i at dette er viktige tema som bør håndteres og kan styrkes
gjennom en helhetlig kommuneoverskridende politikk. Regional plan for arealbruk bør gi
kommunene nyttige virkemidler til å bidra til en positiv utvikling i Trøndelag for disse temaene.
Når det gjelder transportutvikling er det noen store samferdselsprosjekter som Trondheimsregionen prioriterer, forankret i Samferdselspolitisk fundament. Prosjektene har en virkning
som går utover Trondheimsregionen sine grenser. Det er vesentlig at Trøndelag fylkeskommune støtter prioriteringene, forankrer dem i sine planer og står sammen med Trondheimsregionen i forhandlingene med staten om finansiering og forankring i NTP.
Involvering utarbeidelse regionalplan for arealbruk i Trøndelag.
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. 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
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være en god egnet arena til et dialogmøte med kommunene i Trondheimsregionen om Regional plan for arealbruk i Trøndelag.

AU 06/19
Vedtak:

AU 07/19

Oppdatering fra Byvekstavtaleforhandlingene.
AU tar saken til orientering.

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 18.02. 2019

Fra møtet: Sjekk ut NM-veka – hvor langt har det kommet?

Vedtak:

AU 08/19

Sakslista supplert etter innspill i møtet.

Orienteringer




Hovedutvalg næring – regionale næringsfond.
Profileringsarbeidet.
Samarbeid om miljø.

Eventuelt: Ingrid: Også få inn noen fra resten av Norge/verden?

Jon P Husby
Møteleder

Bård Eidet
Daglig leder

(sign)

(sign)
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