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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 05.06 2019 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 19- Dato: 29.05.2019  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset i Trondheim 

Tidsrom: Onsdag 06. juni 2019 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, Astrid Haugslett, Ola By Rise, Håkon Kibsgaard Jordet. 
 

RF 25/19 Referat fra møte 13.03 2019 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 13.03.2019 

Forslag til vedtak: 

Referat/protokoll rådmannsforum 13.03.2019 godkjennes. 

 

RF 26/19 Evaluering av samarbeidet i Trondheimsregionen – oppspill til en generaldebatt. 

Sak: Ved utgangen av hver valgperiode gjennomfører Trondheimsregionen en evaluering, med 

utgangspunkt i en kort spørreskjemaundersøkelse som går til ordførerne, rådmennene, de 

politiske representantene, og observatører. Resultatet ligger som vedlegg, og vil bli gått 

gjennom på møtet. 

 

På det siste AU-møtet ble det bedt om at det ble lagt opp til en sort generaldebatt på det siste 

regionrådet i denne perioden. For å forberede debatten vil det bli laget en sak om status med 

utviklingsmuligheter innen dagens arbeidsområder. Jeg vil informere muntlig om hvordan det er 

tenkt i Rådmannsforum. 

 

Vedlegg 2: Resultatene fra evalueringen. 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

RF 27/19 Mulig samarbeid med Vital Things om søvnovervåking. 

Sak: Bård Benum var i forrige Rådmannsforum og presenterte arbeidet de holder på med, med ønske 

om å få til en pilot i Trondheimsregionen. Som det er informert er det positive signaler fra 

SMN1 om å bidra til en slik pilot, i tillegg til at også Trondheimsregionen kan sette av noe 

midler. Men det er avhengig av et engasjement i den enkelte kommune, og også noe 

medfinansiering. Om det er grunnlag for å gå videre med dette må det tas stilling på det 

kommende Rådmannsforum. 

 

Forslag til vedtak:  

Saken legges fram til diskusjon. 

 

 

 

 

 



 

Rådmannsforum 05.06 2019 
 
 
 

 Side 2 av 3 

 

RF 28/18 Vekstprosjektet til Visit Trondheim 

Sak: Denne saken ble det brukt mye tid på i felles formannskap, og det var mye positivitet fra 

politikerne underveis til planene. Men det er ambisiøst at alle kommunene skal gå inn i Visit 

Trondheim fra 2020, og det er dere som rådmenn som sitter med nøkkelen her. Derfor må vi 

bruke tilstrekkelig tid på Rådmannsforum til å vurdere veien videre, og hva som skal til for å 

lykkes 

 

Forslag til vedtak:  

Saken legges fram for diskusjon. 

 

RF 29/19 Årlig revidering samferdselspolitisk fundament. 

Sak:   I årshjulet legges det opp til en årlig revidering av Trondheimsregionens 

samferdselspolitiske fundament. Det er ambisiøst, men det er lurt å ta jevnlige 

oppdateringer for å ha en mulighet til å diskutere om våre prioriteringer bør endre seg. 

En problemstilling er når prioriteringer skal ut fordi de er gjennomført/i ferd med å bli 

gjennomført. Her er det forsøkt å legge til grunn at det tas ut når det fattet forpliktende 

vedtak om finansiering og byggestart. 
 

Vedlegg 3: Revidert samferdselspolitisk fundament. 

Forslag til vedtak: 

 Rådmannsforum ber Regionrådet vedta revidert Samferdselspolitisk fundament 

 

 

 

RF 30/19 Digital byggesaksbehandling - status. 

Sak:  Dette har vært tema i mange omganger både i Regionrådet og Rådmannsforum. For å 

holde trykket vil Hans Petter Øien Kvam fra NiT presentere oppdatert statistikk for den 

enkelte kommune, og innlede til en diskusjon om hvordan kommunene ligger an i 

forhold til innføring av digital byggesaksbehandling. 

 
Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

RF 31/19 Innkjøpssamarbeid. 

 

Sak: På det forrige Rådmannsforum ble det tatt opp et ønske om å se på muligheten for at Trøndelag 

fylkeskommune og Trondheim kommune kunne opprette et innkjøpssamarbeid som 

kommunene kunne slutte seg til. Innkjøpssjefen i Trondheim kommune kan ikke delta på dette 

møtet, men Knut Aspås fra Trøndelag fylkeskommune vil komme og orientere om arbeidet 

fylkeskommunen har satt i gang med å reetablere samarbeidet rundt innkjøp. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 
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RF 32/19 Søknad til KMD om støtte til IKAP-arbeidet. 

 

Sak: Som kjent har vi ganske mange fått støtte fra KMD til IKAP-arbeidet. Esther Balvers vil 

orientere om årets søknad og konsekvenser for kommunene. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

RF 32/19 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 29.03. 2019 

 Møtet vil være i Skaun kommune. Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums 

sakliste:  

  

 

 

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 

 

RF 33/19 Orienteringer. 

 . 

 

 

RF 34/19 Åpen post/eventuelt. 

  

 

Bård Eidet 

Daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 13.03. 2019 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 19/- Dato: 20. mars 2019  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Onsdag 13. mars 2019 kl 1300-1600 

Til stede: Morten Wolden, Jan Yngvar Kiel, Katrine Lereggen, Tore Rømo, Ole Tronstad, Steinar 

Gaustad, Ørjan Dahl, Carl Jakob Midttun, Bård Eidet, Astrid Haugslett, Esther Balvers.  

Forfall: Odd Inge Mjøen, Knut Dukane, Anne Kathrine Slungård, Vigdis Bolås, Svein Henry Berdal, 

Kjetil Mjøsund. 

 

 

RF 12/19 Referat fra møte 30.01 2019 

 

Vedtak: Referat rådmannsforum 30.01. 2019 godkjent. 

 

 

RF 13/19 Mulig samarbeid om digitalisering/modernisering. 

  Ola Eirik Klingen, prosjektleder for moderniserings- og digitaliseringsplanen, innledet. 

Bystyresak i oktober 2019. Tre mulige deltakerformer for kommunene: Informasjon – 

medvirkning – stille med ressurser.  

 Fra møtet: Gjenstår mye med skjemadigitalisering ennå i de mindre kommunene.  

Eierskap til store data viktig. 

Viktig å bruke rekruttering til å sikre ny kompetanse. 

 

Vedtak: Saken diskutert. Hver kommune utnevner 1 kontaktperson som blir kontaktpunkt for der 

videre arbeidet. 
  

 

RF 14/19 Mulig samarbeid med Vital Things om søvnovervåking. 

  Bård Benum fra Vital Things presenterte prosjektet. Ikke bare søvnovervåkning, men også 

helseteknologi i større sammenheng..  

Finansiering av prosjektet er avhengig av antall ungdommer og tidsperiode; fra 200’ til 2 mill. 

Det er mulig å søke stiftelser, men det er kommunene som må søke.  

 Fra møtet:  Psykisk helse hos ungdom bør knyttes opp mot prosjektet.  

Idrettslinjene naturlig for videregående elever. 

 

 

Vedtak: Saken diskutert. Interessen sjekkes ut med den enkelte kommune i ettertid. 
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RF 15/19 Uttalelse til delstrategi mobilitet Trøndelag fylkeskommune. 

Fra møtet:   

 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta denne uttalelsen til delstrategi mobilitet: 

 Digital infrastruktur: 

 Regionrådet i Trondheimsregionen er enig i at tilgang til digital infrastruktur er av avgjørende 

betydning, både for næringslivet og innbyggere. I tillegg er god dekning der hvor folk reiser en 

viktig premiss for bruk av smarte mobilitetsløsninger, særlig for pendlere. Vi savner et 

oppfølgingspunkt om sikring av tilgang til nett på holdeplasser, buss, hurtigbåt, ferjer og tog. 

 

 Knutepunkt og annen kollektivinfrastruktur: 

 Trondheimsregionen er den største bo- og arbeidsmarkedsregionen i Trøndelag, både når det 

gjelder antall innbyggere og arbeidsplasser. Regionrådet savner en konkretisering og 

operasjonalisering av fylkeskommunen sin strategi for mobilitetsutvikling i 

Trondheimsregionen. Gode løsninger for korrespondanse mellom regionbussene og 

Metrobussene og styrking av jernbanens rolle i transportsystemet er nødvendig for å få et 

trenbrudd i transportbruken. (fra uttalelse til samferdselsstrategi). 

 

 I IKAP er det utpekt 6 prioriterte knutepunkt langs jernbanen. Trondheimsregionen jobber 

aktivt med å øke kunnskap om helhetlig knutepunktutvikling og å få knutepunktene utviklet. 

Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal er sammen med Trøndelag fylkeskommune i forhandling 

med staten om en Byvekstavtale. Knutepunktutvikling langs jernbanen er et viktig tema i 

avtalen. Regionrådet i Trondheimsregionen forventer at fylkeskommunen skal bidra aktivt i 

utvikling av knutepunktene langs jernbanen i Trondheimsregionen til attraktive steder med 

sømløs omstigning mellom transportmidler. 

 

 Smart mobilitet: 

 Regionrådet i Trondheimsregionen mener det er positivt at fylkeskommune vil være en pådriver 

for utvikling og å ta i bruk moderne løsninger for å kjøpe billett til kollektivtransport og at det 

satses på å gjøre det enkelt å planlegge en sømløs reise fra dør til dør, uavhengig av 

transportmidler. Det minnes om at universell utforming skal legges til grunn i utvikling av slike 

løsninger. 

 

 Gåing og sykling: 

 Regionrådet i Trondheimsregionen mener at å legge til rette for gåing og sykling er et viktig 

satsingsområde, både for å få økt andel grønne reiser og for å forbedre trafikksikkerhet. I de 

fleste kommunene i Trondheimsregionen er fylkesveger hovedvegen gjennom sentrumsområder 

og det forbindende elementet mellom tettsteder. Det er viktig å sikre sammenhengende gang- og 

sykkelforbindelser og å prioritere trafikksikre løsninger for de myke trafikkantene.   

 Regionrådet i Trondheimsregionen forventer at fylkeskommune finansierer gang- og sykkelveg 

langs fylkesveger hovedsakelig over det fylkeskommunale budsjettet. 

 

 

RF 16/19 Uttalelse til delstrategi gods Trøndelag fylkeskommune. 

  

Fra møtet:   

 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedtar denne uttalelsen til delstrategi gods: 

 Regionrådet i Trondheimsregionen ønsker at Trøndelag fylkeskommune står sammen med 

kommunene i Trondheimsregionen om logistikknutepunkt for jernbane på Torgård som et av de 

viktigste regionale innspill til rullering av Nasjonal Transportplan. Det framgår i 

høringsutkastet at en full løsning av godsterminal på Torgård vil koste 10 mrd kroner. Det er 
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uklart hvor dette tallet kommer fra. I tilleggsutredning til KVU for nytt logistikknutepunkt i 

Trondheimsregionen (2015) ble full løsning med tunnel gjennom Vassfjellet estimert til 6,7 mrd 

og en første byggetrinn estimert til 3,9 mrd, målt i 2014-kr. Nytt logistikknutepunkt i Trondheim 

med sikte på terminal på Torgård ligger inn i NTP 2018-2029 med oppstart i andre 

planperioden. 

 

 Regionrådet i Trondheimsregionen forutsetter at fylkeskommunen i tråd med IKAP støtter 

videre utvikling av Grønnøra i Orkanger til industrihavn og at gode adkomstforhold sikres. 

 

 Regionrådet i Trondheimsregionen mener at det er vesentlig å ha bedre innsikt i godsmengder 

og type gods som går inn og ut av regionen og om godsstrømmer internt i fylket, både i dag og 

forskjellige scenarier for framtida. Den nasjonale godsanalysen er ikke tilstrekkelig konkret om 

godstransport på regionalt nivå. En regional godsanalyse burde ha vært på plass før 

utarbeidelsen av strategi for gods i Trøndelag. Regionrådet i Trondheimsregionen oppfordrer 

til at utarbeidelse av en regional godsanalyse prioriteres og ønsker å bli involvert i arbeidet. 

 

RF 17/19 Uttalelse til delstrategi trafikksikkerhet Trøndelag fylkeskommune. 

Fra møtet: Kobling til folkehelse og miljø mangler i høringsuttalelsen.  

 

 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedtar denne uttalelsen til delstrategi trafikksikkerhet: 

 Regionrådet i Trondheimsregionen mener at å legge til rette for gåing og sykling er et viktig 

satsingsområde, både for å få økt andel grønne reiser og for å forbedre trafikksikkerhet. I de 

fleste kommunene i Trondheimsregionen er fylkesveger hovedvegen gjennom sentrumsområder 

og det forbindende elementet mellom tettsteder. Det er viktig å sikre sammenhengende gang- og 

sykkelforbindelser og å prioritere trafikksikre løsninger for de myke trafikkantene.   

 Regionrådet i Trondheimsregionen forventer at fylkeskommune finansierer gang- og sykkelveg 

langs fylkesveger hovedsakelig over det fylkeskommunale budsjettet. 

 

 

 

RF 18/19 Uttalelse til Delstrategi sjø Trøndelag fylkeskommune. 

 
Fra møtet:   

 

 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedtar denne uttalelsen til delstrategi sjø: 

 Regionrådet i Trondheimsregionen mener det er positivt at fylkeskommunen bruker egne 

anskaffelser til utvikling av grønn kollektivtransport til sjøs og er en pådriver for å få utviklet og 

tatt i bruk nye teknologier av det teknologiske kunnskapsmiljøet i regionen. 

 
 

RF 19/19 Årsmelding 2018. 

 Fra møtet: Befolkningsveksten lavere i 208, ser vi et trendbrudd? 

Trondheimsregionen 2040 beskriver arealbehovet for offentlige tjenester, bør det oppdateres 

hvis vi ser et trendbrudd?  

 

 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet godkjenne årsmelding for 2018. 
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RF 20/19 Sak om trafikkstasjoner i forrige Regionråd – hvordan bør den følges opp? 

 Fra møtet: Interpellasjon i Fylkestinget – vedtak om at videregående skole kan to over noe av oppgavene. 

 

 

Vedtak: Saken diskutert. 
 

RF 21/19 Midler til IKAP-arbeidet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet – valg av 

strategi. 

 Fra møtet: Esther Balvers presenterte status.  

 
 

Vedtak: Saken tatt til orientering. 
 

RF 22/19 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 29.03. 2019 

 Møte med samferdselsledelsen i Trøndelag fylkeskommune 

  

 

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 

RF 23/19 Orienteringer. 

  •  

 

 

RF 24/19 Åpen post/eventuelt. 

Samarbeid om innkjøp  - kommunene ønsker at Trondheim kommune og Trøndelag 

fylkeskommune kan gå sammen om innkjøpssamarbeid på vegne av alle kommunene. 

Ole Tronstad sjekker fylkeskommunen, daglig leder sjekker Trondheim kommune. Tas opp på 

neste møte.  

  

 

Bård Eidet 

Daglig leder  
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Evaluering av Trondheimsregionen våren 2019

1. 1. Hva er din rolle?
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2. Spm. 2-3

3.63

3.83

2. Trondheimsregionen jobber med de rette  
saksområdene

3. Trondheimsregionen skal fortsatt ha fokus  
på utviklingsoppgaver og ikke 

tjenestesamarbeid

4.003.503.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt

Spørsmål Gjennomsnitt N
2. Trondheimsregionen jobber med de rette saksområdene 3,63 30
3. Trondheimsregionen skal fortsatt ha fokus på utviklingsoppgaver og ikke tjenestesamarbeid 3,83 29
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3. 2. Trondheimsregionen jobber med de rette saksområdene
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4. 3. Trondheimsregionen skal fortsatt ha fokus på utviklingsoppgaver og ikke tjenestesamarbeid
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Ikke aktuelt 0,0%
N 29
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5. 4. Har du eksempler på saker Trondheimsregionen burde ha jobbet med?

Det grønne skiftet består også i at vi skal produsere mer av maten her. 

Ta jordvernet på alvor og tilbakeføre dyrkamark som er omdisponert til ulike formål tidligere, men foreløpig ikke tatt i bruk. Vi har nok annet 
areal som kan benyttes til utbyggingsformål i regionen, men det koster litt for å komme til.  

Travsporten må beholde en løpsbane midt i byen. Publikum er en stor del av det som holder liv i næringa.

Tatt sterkere grep i utbyggingssaken av Værnes flyplass.

Enda mer på logistikk  og samferdsel.
 Kapasitet på sykepleieutdanning.

Digitalisering og innovasjon

Mer reiseliv og næring.
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6. Spm. 5

2.905. Arbeidet med interkommunal  
arealplanlegging (IKAP) fungerer godt

4.003.503.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt

Spørsmål Gjennomsnitt N
5. Arbeidet med interkommunal arealplanlegging (IKAP) fungerer godt 2,90 29
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7. 5. Arbeidet med interkommunal arealplanlegging (IKAP) fungerer godt
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N 29
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8. 6. Har du forslag til hvordan IKAP kan fungere bedre?

Sørge for ytterligere forpliktelse gjennom tettere dialog med fylkeskommune og fylkesmann

Kommunene må få sterkere eierskap til IKAP

IKAP er nyttig som bakgrunn, oversikt, informasjon, kunnskapsdeling, forståelse, samhandling og dialog. Men vi må passe oss for å skape X 
antall forvaltningsnivåer med juridisk virkning/semi-virkning.

Markedsføring og tilrettelegging og faglig veiledning for gjennomføring av planer.  En plan blir fort bare et papir.

Mange møter uten at der nødvendigvis skjer noe forpliktende.

Nei. Iom at den ikke er juridisk forpliktende for kommunene.

Næringsarealutfordringene må forplikte og ansvarliggjøre den regionale stat,og fylkeskommunen.

Jeg synes Ikap blir preget av for mange kompromisser, noe som nødvendigvis ikke gir de beste arealene som næringslivet etterspør

Skulle ønsket et større fokus på sjø/havnenære industriarealer i regionen for å tilrettelegge for mere godstransport på sjø

man må ta mer hensyn til dirstriktsutvikling.

planhierarkivet 
Det er KPA som er styrende og førende for alt planarbeid ikke IKAP. IKAP bør fungere som en "oppsummering" av hvilke nærings- og bolig 
areal som er disponible i kommunene. 
Om mitt kommuestyre vil legge inn et ekstra deponi eller grussuttak, er det vårt valg, og vi kan ikke bli forhindret av dette fordi det ikke ligger i 
IKAP. FM kan ikke varsle innsigelse hverken på IKAP eller Byvekstavtale det må tydeliggjøres. Og hvor havner Trøndelags arealplan oppi dette?
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9. Spm. 7

3.077. Næringsutviklingsarbeidet med oppfølging  
av strategisk næringsplan fungerer godt

4.003.503.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt

Spørsmål Gjennomsnitt N
7. Næringsutviklingsarbeidet med oppfølging av strategisk næringsplan fungerer godt 3,07 29
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10. 7. Næringsutviklingsarbeidet med oppfølging av strategisk næringsplan fungerer godt
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Helt uenig 0,0%
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Delvis enig 72,4%
Helt enig 17,2%
Ikke aktuelt 0,0%
N 29
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11. 8. Har du forslag til hvordan arbeidet med næringsutvikling kan fungere bedre?

Mange møter uten at der nødvendigvis skjer noe forpliktende.

Samarbeid og kontakt oppimot FoU miljøene i Trondheim er et tema som d er ønskelig at det tas tak i.

Kommunene må selv plukke ut det som er aktuelt for sin kommune og jobbe med det. Selve planen er god. Men kommunene må følge opp.
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12. Spm. 9

3.409. Arbeidet med samferdselssaker fungerer  
godt

4.003.503.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt

Spørsmål Gjennomsnitt N
9. Arbeidet med samferdselssaker fungerer godt 3,40 30

 
 



Evaluering av Trondheimsregionen våren 2019 28.05.2019 08:40

Powered by www.questback.com

13. 9. Arbeidet med samferdselssaker fungerer godt

0.0%

6.7%

46.7%

46.7%

0.0%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 0,0%
Delvis uenig 6,7%
Delvis enig 46,7%
Helt enig 46,7%
Ikke aktuelt 0,0%
N 30
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14. 10. Har du forslag til hvordan arbeidet med samferdsel kan fungere bedre?

Jernbane må få større fokus og det må bygges dobbeltspor

Digital samferdsel,og nyttiggjøring av disse mulighetene må ha økt focus.

Kunne ønsket meg enda mere helhetlig regional tenking ift vei/sjø/jernbane ift godstransport og hvordan regionen skal løse utfordringene 
knyttet til målene om godsoverføring til sjø/bane fra vei.

Arbeidet er godt- men det er ikke alltid regionen blir hørt eller får midler til gjennomføring.
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15. Spm. 11

3.2411. Arbeidet med profilering fungerer godt

4.003.503.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt

Spørsmål Gjennomsnitt N
11. Arbeidet med profilering fungerer godt 3,24 29
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16. 11. Arbeidet med profilering fungerer godt

0.0%

13.8%

48.3%

37.9%

0.0%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 0,0%
Delvis uenig 13,8%
Delvis enig 48,3%
Helt enig 37,9%
Ikke aktuelt 0,0%
N 29
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17. 12. Har du forslag til hvordan arbeidet med profilering kan fungere bedre?

Hva er formålet med profileringen? Hvem er målgruppene? Her kunne vi vært tydeligere fra regionrådets side.

I vår kommune har vi ikke fulgt godt nok opp ift bl.a eget kommunestyre

kom dere på instagram
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18. Spm. 13-16

3.90

3.70

3.87

2.64

13. Dagens representasjon med ordfører,  
opposisjonsleder og rådmann bør videreføres

14. Antallet møter i Regionrådet er passende

15. Sakspapirene er av passende lengde og gir  
tilstrekkelig innsikt i sakene

16. Det informeres godt nok i egen kommune  
om hva som skjer i Trondheimsregionen

4.003.503.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt

Spørsmål Gjennomsnitt N
13. Dagens representasjon med ordfører, opposisjonsleder og rådmann bør videreføres 3,90 30
14. Antallet møter i Regionrådet er passende 3,70 30
15. Sakspapirene er av passende lengde og gir tilstrekkelig innsikt i sakene 3,87 30
16. Det informeres godt nok i egen kommune om hva som skjer i Trondheimsregionen 2,64 30
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19. 13. Dagens representasjon med ordfører, opposisjonsleder og rådmann bør videreføres

0.0%

3.3%

3.3%

93.3%

0.0%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 0,0%
Delvis uenig 3,3%
Delvis enig 3,3%
Helt enig 93,3%
Ikke aktuelt 0,0%
N 30
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20. 14. Antallet møter i Regionrådet er passende

3.3%

3.3%

13.3%

80.0%

0.0%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 3,3%
Delvis uenig 3,3%
Delvis enig 13,3%
Helt enig 80,0%
Ikke aktuelt 0,0%
N 30
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21. 15. Sakspapirene er av passende lengde og gir tilstrekkelig innsikt i sakene

0.0%

3.3%

6.7%

90.0%

0.0%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 0,0%
Delvis uenig 3,3%
Delvis enig 6,7%
Helt enig 90,0%
Ikke aktuelt 0,0%
N 30
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22. 16. Det informeres godt nok i egen kommune om hva som skjer i Trondheimsregionen

6.7%

30.0%

46.7%

10.0%

6.7%

Helt uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Helt enig

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Helt uenig 6,7%
Delvis uenig 30,0%
Delvis enig 46,7%
Helt enig 10,0%
Ikke aktuelt 6,7%
N 30
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23. 17. Hva kan gjøres for å informere bedre i den enkelte kommune om arbeidet i Trondheimsregionen?

Internt i egen organisasjon må vi bli flinkere til å videreformidle møtereferater og infomasjon

Kan godt redusere antall møter. Når man ikke er heldagspolitikker, så svir det litt ekstra å måtte ta ut permisjon for disse møtene.

Saker behandlet i Tr.regionen blir lagt fram som orienteringssaker i de respektive formannskap.

Må bli flinkere til å informere om mulighetene i interessepolitikken.

Daglig leder bør besøke kommunestyrer.  Ordfører må informere i kommunestyret etter hvert møte

Ordfører må orientere i formannskap
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24. Spm. 18-19

3.67

2.53

18. Leser dere nyhetsbrevet som 
Trondheimsregionen sender ut?

19. Besøker dere hjemmesiden til  
Trondheimsregionen?

4.003.503.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt

Spørsmål Gjennomsnitt N
18. Leser dere nyhetsbrevet som Trondheimsregionen sender ut? 3,67 30
19. Besøker dere hjemmesiden til Trondheimsregionen? 2,53 30
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25. 18. Leser dere nyhetsbrevet som Trondheimsregionen sender ut?

0.0%

6.7%

20.0%

73.3%

0.0%

Aldri

Sjelden

Av og til

Ofte

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Aldri 0,0%
Sjelden 6,7%
Av og til 20,0%
Ofte 73,3%
Ikke aktuelt 0,0%
N 30
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26. 19. Besøker dere hjemmesiden til Trondheimsregionen?

10.0%

33.3%

50.0%

6.7%

0.0%

Aldri

Sjelden

Av og til

Ofte

Ikke aktuelt

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Prosent

Navn Prosent
Aldri 10,0%
Sjelden 33,3%
Av og til 50,0%
Ofte 6,7%
Ikke aktuelt 0,0%
N 30

 
 



Samferdselspolitisk 
fundamentPRIORITERT:

 InterCity-Trønderbanen: Elektrifisiering av 
Trønder- og Meråkerbanen må settes i 
gang i første del av NTP-perioden. 

 Dobbeltspor til Stjørdal med langtunell må 
komme inn ved neste rullering av NTP.

 Utbygging av E6 Sør og E6 Øst ferdig 
senest innen 2026.

 Satsing på kollektivtrafikk, gang- og 
sykkelveier og innfartsparkering i de neste 
byvekstavtalene.

 Oppstart av byggetrinn 1 for nytt 
logistikknutepunkt med vegtilknytning på 
Torgård må skje i andre del av 
planperioden.

VI VEKTLEGGER OGSÅ:
 Gode og raske nasjonale 

og internasjonale 
togforbindelser.

 Bedre og mer 
miljøvennlig sjøtransport 
mellom Fosen-Trondheim  

 Værnes: Flyplass og 
flytilbud må 
videreutvikles 

 Bedre veg til Klæbu med 
ny vei Tanem – Tulluan.

 Sammenhengende 
standard på E39 helt 
fram til Orkdal.

Juni 2018



InterCity-Trønderbanen med el- drift og dobbeltspor til 
Stjørdal er førsteprioritet. 
Gir miljøvennlig regionvekst for Trondheimsregionen og Trøndelag.

Jernbane:

 Politisk enighet i Trøndelag om 
jernbanesatsing Trondheim-Steinkjer.

 Elektrifisering Trondheim-Steinkjer og 
Meråkerbanen må gjennomføres innen 
2023. 

 Arbeidet med dobbeltspor Trondheim -
Stjørdal må startes opp i første del av 
NTP-perioden.

 Avganger hvert 30 minutt må innføres.
 Stasjonsområdene må utvikles for å 

legge til rette for økt bruk av tog som 
transportmiddel.

 Etablere InterCity Steinkjer-Støren, på 
lengre sikt Oppdal/Røros.

 Legge til rette for totimersfrekvens på 
Dovrebanen.

Juni 2018



Vei:
Helhetlig utbygging av E6 Sør Trondheim – Oppland grense og E6 Øst 
Trondheim  – Åsen etter motorveistandard er førsteprioritet. 

 Staten må legge til rette for gjensidige 
rabattordninger slik at den totale 
belastningen ikke blir uakseptabel.

 Utbygging av havn på Orkanger må 
skje parallelt med en oppgradering av 
vegsystemet for å sikre en trygg og 
effektiv godstransport.

Juni 2018



 Ny byvekstavtale: 
 Utvikling av metrobuss.
 Staten må også ta ansvar for 

økte driftsutgifter innen 
kollektivtrafikken.

 Det skal bygges nært 
kollektivårer/knutepunkt.

 Kommunene skal forsterke 
dagens sentra, ikke utvikle nye .

 Gang-/sykkelnett prioriteres.
 6 jernbanestasjoner prioriteres 

for utvikling av arbeidsplasser, 
handel og bolig.

 God innfartsparkering prioriteres 
for økt bruk av kollektivtransport.

IKAP 2 og ny byvekstavtale: Klimavennlig 
areal- og transportutvikling

Gjennom arealpolitikken skal kommunene i Trondheimsregionen tilrettelegge 
for redusert transportbehov og økt kollektivbruk.

Juni 2018



Nytt knutepunkt for godstransport  
på Torgård inn i NTP 2018-27

En ny godsterminal på Torgård må bygges ut helhetlig for å sikre 
konkurransekraft og utbyggingsmuligheter både for gods- og 

persontransport

 Mål: Gi næringslivet effektiv 
transport og mer gods fra bil til 
båt og bane, som gir reduserte 
utslipp av klimagasser.

 Godstransport med bane, båt og 
bil må sees i sammenheng.

 Logistikknutepunkt på Torgård
må inn i andre del av NTP 2018-
2027.

Juni 2018



Bedre og mer miljøvennlig 
sjøtransport

Raskt og godt hurtigbåtsamband Fosen-Trondheim er en del av det regionale 
kollektivtrafikktilbudet i Trondheimsregionen og skal prioriteres.

 Kampflybase på Ørland vil øke 
behovet til/fra Brekstad. 

 Det må sikres hyppige 
avganger og rask reisetid både 
for Vanvikan-Trondheim og 
Brekstad-Trondheim. 

 Arbeide for elektrifisering av 
hurtigbåter og ferjer.

 Støtte overgang til transport 
med båt for eksport av fisk.

Vi vektlegger også:

Juni 2018



 Avinor må videreutvikle 
Værnes i samsvar med veksten

 Det må etableres flere 
utenlandsruter fra/til Værnes 
for viktige destinasjoner

 Direkteruter utenlands og 
innenlands skal prioriteres

 Trønderbanen som 
tilbringertjeneste til Værnes 
skal prioriteres

Trondheim lufthavn: 
Flyplass og flytilbud må videreutvikles  

Gode internasjonale flyforbindelser og direkteruter styrker 
Trondheimsregionens konkurransekraft og attraktivitet

Vi vektlegger også:

Juni 2018



Strekningen E39 Harangen–
Thamshavn må realiseres. 

Bru over Trondheimsfjorden til Fosen 
skal utredes som del av fergefri 
Kyststamveg.

Vei:
Vi vektlegger også:

Juni 2018
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