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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 05.02 2020 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 20/- Dato: 30. januar 2020  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerens kontor. 

Tidsrom: 0830-1030. 

Innkalt: Rita Ottervik, Oddbjørn Bang, Trond Hoseth, Jorid Jagtøyen.  

 

 

AU 01/20 Protokoll AU-møte 05.12. 2019. 

Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 05.12. 2019 

 

Forslag til vedtak:  

Protokoll Arbeidsutvalget 05.12. 2019 godkjennes.  

 

 

AU 02/20 Oppsummering og oppfølgingspunkter fra ordførermøtet 17/1-2020. 

Sak: Ordførermøtet viste igjen at det ere n god arena for å diskutere friere og mer i dybden over felles 

utfordringer i Trondheimsregionen. Dette er jo ingen beslutningsarena, men det kommer likevel 

opp tema/innspill som må følges opp. Nedenfor er en oppsummering av de hovedpunktene jeg 

noterte meg, som grunnlag for en diskusjon i AU om hva som skal følges opp. 

Samarbeid om arealpolitikk: 

 Klare tilbakemeldinger fra innbyggerne under kommunesammenslåingsprosessen om at 

næring og eldre er det viktigste. 

 Næringsarealene må være tilrettelagt med vann/strøm/vei/havn hvis man skal få nye 

bedrifter til å etablere seg. 

 Kommunen som planmyndighet må være positiv. 

 Skeptisk til at fylkeskommunens arealplanlegging kun blir et nytt ledd for å generere flere 

innsigelser.  

 Viktig med samarbeid om vei/bolig/areal, men kanskje bare fruktbart å samarbeide om 

arealkrevende næring over kommunegrensene? 

 Vil Byvekstavtalen innebære mindre rom for å gjøre tiltak utenfor avtaleområdet enn 

tidligere? 

 Trengselsdimensjonen viktigere mht nullvekstmålet framover. 

 Potensialet for å begrense fritidsreiser er først og fremst sentralt.  

 Logistikknutepunkt vanskelig framover. Lengde på tog justert ned igjen til 600m, kan få 

betydning for aktuelle lokasjoner. Hva med Øysand? Ble det lagt til side for tidlig? 

 Må se på hvilke fylkesveier det skal jobbes felles med. 

 Godsutredning fylkeskommunen: Parallell prosess, havneeierne ikke med. 

 Ved eventuell tunell Trondheim – Flakk må man unngå at tungtransporten velger den 

traseen. 

 Deponi: Mulig med felles prosjekt for å få større grad av gjenvinning? 

 Hva kan vi tilrettelegge for hurtigbåt? 

 Nullvekstmålet må være viktigere enn avtaleområdet.  

 Skaun: Utfordrende å ikke være en del av avtaleområdet – park and ride i spill, midler tatt 

ut i ny avtale. 

 Må få til felle dialog med fylkesmannen. 

 Usikker på hvordan nye bommer på Nye Veier sin portefølje vil slå ut.  

 Jernbaneutbygging taper stort på tempo, sakker akterut.  
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 Langsiktige utfordringer: Jernbane foran vei? Vei fortsatt viktig for godstransport? Gang- 

og sykkelvei fortsatt prioriteres? 

 Orkdalspakken krevende pga plass kontra krav om hastighet og krysskapasitet. 

 Bør få til felles innspill til NTP. 

 Plankapasitet er felles flaskehals, hvordan bedre? 

 Feller kartlegging av ravinedaler? 

 Trondheim Havn må være tydeligere på sine framtidige prioriteringer. 

 

 Leder sin oppsummering på areal/samferdsel: 

 Ta fram planene om Øysand som logistikknutepunkt igjen, men ikke i Regionrådet.  

 Samferdselspolitisk fundament rulleres som en del av innspillene til NTP i februar.  

 Ved veiutbygging framover må vi være oppmerksom på balansen mellom lokale behov vs 

gjennomfartstrafikken. 

 Ta opp Byvekstavtalen som tema hvert halvår i Regionrådet? 

 Gang- og sykkelveistrategi eget tema i Regionrådet. 

 Forberedt ”motinnlegg” når fylkeskommunen presenterer arealbruksstrategien.  

 Blir hurtigbåt og vannveien viktigere framover? 

 

 Modernisering/digitalisering: 

 Kan Trondheimsregionen være den digitale portalen for næringslivet? 

 Hvordan håndterer ansatte stadige teknologiske endringer? 

 

 Bærekraft & klimaplan: 

 Trondheim kommune har mye som kan kopieres og deles, for eksempel SESAM. 

 

 Andre samarbeidstema:  

 Rekruttering av sykepleiere felles utfordring. Nødvendig å kartlegge behovet i kommunene, 

pluss kapasiteten til øke antallet praksisplasser.  

 

 Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 

 

 

AU 03/20 Innspill til ny NTP/Samferdselspolitisk fundament. 

Sak:  Samferdselsdepartementet har invitert fylkeskommunene, de største bykommunene, Sametinget 

og KS til å gi innspill på prioriteringer på transportområdet til NTP 2022-2033. Trøndelag 

fylkeskommune vil involvere kommunene/regionrådene i prosessen, og ber om innspill innen 1. 

mars, dvs at Regionrådet 14/2 må beslutte innspillet. Føringene fra departementet framgår av 

vedleggene, men kortversjonen er dette, sakset fra fylkeskommunens brev: 

” Departementet har satt følgende krav til innholdet i det nye innspillet fra fylkeskommunen:  

• Forslag til løsninger i prioritert rekkefølge.  

• Løsningene må være egnet til å håndtere de identifiserte utfordringene. Det er viktig at 

sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt beskrevet.  

• En redegjørelse for i hvilken utstrekning fylkeskommunen prioriterer å gjennomføre 

løsningene på områder hvor den selv har et ansvar.  

• Forslag til hvordan fylkeskommunen kan bidra til kostnadsreduksjoner og redusert 

planleggingstid i foreslåtte løsninger.  

 

   Fylkeskommunen ber de som vil fremme høringsinnspill om at alle innspill til fylkeskommunen 

overholder de samme kravene til prioritering av løsninger og beskrivelse av sammenheng 

mellom utfordringer og løsninger. Dette vil være avgjørende for muligheten for å få 

gjennomslag for ønskede løsninger i NTP 2022-2033.” 
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Det mest nærliggende er å legge fram det Samferdselspolitiske fundament som vårt innspill, 

selv om det ikke dekker alle kriteriene til departementet. Et annet alternativ er å knytte seg 

sterkere til Trondheim kommune sitt innspill, som er blitt bedt om å levere eget innspill.  

 

Vedlegg 2: Samferdselspolitisk fundament. 

Vedlegg 3: Brev fra Samferdselsdepartementet. 

Vedlegg 4: Brev til kommunene/regionrådene fra Trøndelag fylkeskommune. 

Vedlegg 5: Innspill fra fylkeskommunen til departementet. 

Forslag til vedtak: 

 AU ber Regionrådet vedta Samferdselspolitisk fundament som innspill til ny NTP. 
 

 

 

AU 04/20 Nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Trondheimsregionen. 

Sak:  Saken har vært diskutert i flere omganger, nå er vi der at det foreligger en sak til bruk i 

kommunestyrene, i tillegg til den foreslåtte samarbeidsavtalen som Regionrådet vedtok 13/12-

2019. Begge deler ligger som vedlegg, og AU inviteres til å gi innspill på saken som foreslås 

brukt i kommunene, og på hvordan en slik sak kan bruke aktivt som forankring i kommunene. 

 

Vedlegg 6: Forslag samarbeidsavtale. 

Vedlegg 7: Forslag sak til kommunestyrene 

Forslag til vedtak:  
AU ber kommunene legge den foreslåtte saken til grunn for behandling av samarbeidsavtalen i 

kommunestyrene. 

 

 

AU 05/20 Program felles formannskap 16.- 17. april 

Sak: Det er tidligere lagt til grunn at ny SNP skal være hovedbolk på felles formannskapsmøte i april. 

Presentasjon av kunnskapsgrunnlaget fra SINTEF og Telemarksforskning, gjennomgang av 

prosessen, og muligheten til å være aktiv og gi innspill vil ta mesteparten av tiden, sammen med 

en bolk om samarbeid reiseliv/Visit Trondheim – men det vil nok også være rom for andre 

tema. Hva ønsker AU skal være tema i tillegg til SNP? 

 

 

Forslag til vedtak:  
Saken legges fram for diskusjon. 

 

AU 06/20 Ønske om nye studieplasser for sykepleiestudenter. 

Sak: Under ordførermøtet 17/1 kom det fram et unisont ønske fra ordførerne om å sette i gang et 

arbeid for å få flere studieplasser innen sykepleie, alle ordførerne bekreftet at de har 

rekrutteringsutfordringer. Saken ble diskutert i Rådmannsforum, og de er forberedt på at dette 

kan bli et tema framover. Hvordan tar vi det videre?  

 

 

Forslag til vedtak:  
Saken legges fram for diskusjon. 
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AU 07/20 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 14.02. 2020 

Sak: Møtet vil være i Vanvikan. Aktuelle saker i tillegg til de som står på denne sakslisten: 

 Trøndelag fylkeskommunes arbeid med regional strategi for klimaomstilling. 

 Mulig regional arealplan. 

 Eventuelle samferdselsorienteringer 

 

 

 

AU 08/20 Orienteringer 

 Aktuelle påvirkningssaker?  

  

 

Bård Eidet 

Daglig leder 
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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 05.12.2019 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 19- Dato: 12. desember 2019  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens møterom. 

Tidsrom: kl 1200-1400 

Til stede: Rita Ottervik, Trond Hoseth, Jorid Jagtøyen, Bård Eidet.  
 

Forfall: Oddbjørn Bang 

Referent: Bård Eidet 
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no   

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 32/19 Referat/protokoll AU-møtet 15.10. 2019. 

 

Vedtak:  
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 15.10. 2019 godkjennes på neste møte.  
 

AU 33/19 Nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Trondheimsregionen. 

 

 

Vedtak:  
AU ber Regionrådet om å godkjenne forslaget til samarbeidsavtale med kommunene, og at 
den sendes til kommunene for vedtak i alle kommunestyrene. 

 

AU 34/19 Utviklingsplan 2020. 

 

Vedtak:  
AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte Utviklingsplanen for 2020. 
 

 

AU 35/19 Ny Strategisk næringsplan fra 2020? 

 Fra møtet: Tas inn et eget punkt om involvering av kommunene.  
 

Vedtak:  
Saken diskutert. 

 
 
 
 
 

  

http://www.trondheimsregionen.no/
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AU 36/19 Handlingsplan for Strategisk næringsplan 2020. 

 

Vedtak:  
AU ber Regionrådet om å vedta den foreslåtte handlingsplanen. 

 

AU 37/19 Program ordførermøte 17. januar 

  

Vedtak:  
Saken diskutert. 

 
AU 38/19 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 13.12. 2019.  

 

 

Vedtak: Sakslista supplert etter innspill i møtet. 

 

AU 39/19 Orienteringer 

 Aktuelle påvirkningssaker? 

  Regionale næringsfond 

European Region of Gastronomy/felles matsatsing.  

 Deponi/grus/pukk. 

 
 
 
Jon P Husby Bård Eidet 
Møteleder Daglig leder  

(sign) (sign) 
 
  



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 første del av NTP 2022-
2033.

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 2019



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 med langtunell må startes opp i 
første del av NTP-perioden.

 Avganger hvert 30 minutt må innføres 
parallelt med utbygging av ny E6.

 Stasjonsområdene må utvikles for å 
legge til rette for økt bruk av tog som 
transportmiddel.

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

Juni 2019



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 2019



 Ny byvekstavtale: 
 Utvikling av metrosystem.
 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 2019



Nytt knutepunkt for godstransport  
på Torgård inn i NTP 2022-2033

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
trinn 1 må inn i første del av NTP 
2022-2033.

Juni 2019



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 2019



 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 2019



Strekningen E39 Harangen–
Thamshavn må realiseres. 

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

E14 Stjørdal – Svenskegrensa må 
oppgraderes.

Vei:
Vi vektlegger også:

Juni 2019



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Avdeling for styring, 
administrasjon og 
samfunnssikkerhet 

Saksbehandler 
Jan Fredrik Lund 

NTP 2022-2033: Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer på 
transportområdet 

Det er i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 lagt opp til at 
fylkeskommuner, de fire største byene og Sametinget inviteres til å gi innspill til prioriteringer 
med utgangspunkt i bl.a. de identifiserte utfordringene. 
 
Hensikten med dette brevet er å invitere fylkeskommunene, de største bykommunene, 
Sametinget og KS til å fremme sine forslag til prioriterte løsninger for å håndtere 
utfordringene på transportområdet de kommende årene.  
 
Bakgrunn 
Samferdselsdepartementet viser til vårt brev av 11. januar i år til fylkeskommunene, de 
største bykommunene, Sametinget og KS. Brevet beskriver en ny modell for prosess og 
organisering av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Av brevet fremgår det at 
departementet vil invitere fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget til å 
komme med egne innspill i flere omganger.  
 
Regjeringen har satset betydelig over hele landet på samferdselsområdet de senere årene. 
For å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner og å øke næringslivets konkurranseevne 
gjenstår det likevel utfordringer som må løses og behov som må dekkes. Regjeringen har en 
nullvisjon for drepte og hardt skadde, og transportsektoren skal bidra til oppfyllelse til Norges 
klima- og miljømål. Samtidig erfarer vi at store kostnadsøkninger i prosjektene som ligger i 
inneværende NTP gjør det krevende å få realisert alle planlagte tiltak. Parallelt med en 
krevende kostnadsutvikling vil det statsfinansielle handlingsrommet ventelig bli mindre i 
årene fremover. Dette gjør det nødvendig å tenke nytt om både hvordan vi prioriterer 
prosjekter som tas inn i Nasjonal transportplan, og hvordan vi prioriterer og optimaliserer 

Ifølge liste   
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/91-49 

Dato 

21. november 2019 
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prosjekter som har blitt en del av planen. Denne omleggingen krever felles innsats fra mange 
aktører, og vilje til å prioritere slik at vi får mest mulig igjen for de midlene staten bruker på 
transport. Den raske teknologiske utviklingen vil få betydning for hvilke transportløsninger 
som bør velges og åpner for nye muligheter for en mer kostnadseffektiv transportpolitikk.  
 
Samferdselsdepartementet vil utforme neste nasjonale transportplan slik at den møter 
utfordringene og omstillingene vi står overfor fremover. Et første trinn i arbeidet med den nye 
transportplanen har vært å få kartlagt utfordringene på transportområdet. 
 
Vi innledet arbeidet ved å invitere fylkeskommunene, de fire byområdene og Sametinget til å 
komme med innspill om hovedutfordringer på transportområdet. Dette skjedde i første 
omgang i brev av 18. februar i år med frist 10. mai.  
 
Samferdselsdepartementet mottok innspillene innen fristen i mai måned. I etterkant har 
departementet fulgt opp og invitert til regionale møter i den politiske kontaktgruppen som fikk 
presentere sine innspill i dialog med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. 
Departementet verdsetter de innspillene som er sendt og mener de er nyttige i det videre 
arbeid med neste nasjonale transportplan.  
 
Regjeringen er opptatt av å ha et best mulig kunnskapsgrunnlag for arbeidet med Nasjonal 
transportplan 2022-2033. Alle innspill departementet har fått og får til arbeidet med nasjonal 
transportplan blir gjort tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-
kommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/. Her ses også departementets 
oppsummering fra de regionvise møtene i politisk kontaktgruppe.  
 
Samferdselsdepartementet har innledet dialog med næringslivet, arbeidstakerorganisasjoner 
og interesseorganisasjoner om ny nasjonal transportplan. Vi har også invitert disse aktørene 
til å gi innspill på utfordringene på transportområdet. Innspillene vil legges ut på vår nettside. 
 
Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer 
Samferdselsdepartementet går nå inn i en fase i arbeidet med ny Nasjonal transportplan der 
oppmerksomheten vil bli rettet mot løsningene som skal håndtere de sentrale utfordringene 
på transportområdet. Løsningene kan være prioriterte satsingsområder, prosjekter eller 
konkrete tiltak.   
 
Samferdselsdepartementet vil utarbeide en mer strategisk og overordnet Nasjonal 
transportplan, der det legges vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og måloppnåelse. Det 
vil være viktig å sørge for fleksibilitet slik at planleggingen kan tilpasses samfunnsmessige 
endringer og teknologisk utvikling. I en overordnet og langsiktig planlegging legges det til 
grunn at de viktigste utfordringene håndteres først. Departementet vil innrette meldingen om 
Nasjonal transportplan slik at det gis større handlingsrom i gjennomføringen, og 
utfordringene kan løses mest mulig effektivt. Dette innebærer også at plangrunnlaget må 
innrettes slik at det i større grad vektlegger de utfordringene som skal løses, og ikke konkrete 
virkemidler og tiltak.   

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/id2475111/
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Samferdselsdepartementet vil i tråd med dette be om et plangrunnlag for siste del av 
planperioden uten konkrete prosjekter. I første seksårsperiode ber departementet om at 
virksomhetene fortsatt foreslår prioriteringer på konkrete prosjekter og tiltak, samtidig som 
planen også for denne perioden vil løftes til et mer strategisk og overordnet nivå. 

Departementet vil i løpet av kort tid be transportvirksomhetene om å fremme sine forslag til 
løsninger og prioriteringer av ressursbruken i perioden 2022-2033. Prioriteringene skal 
gjøres innenfor beregningstekniske økonomiske planrammer. Fristen for dette oppdraget er 
13. mars 2020. 
 
For Samferdselsdepartementet er det viktig å få fylkeskommunenes, de største 
bykommunene og Sametingets forslag til prioriterte løsninger som mest mulig effektivt svarer 
ut de viktigeste utfordringene. Innspillene vil bli gjort tilgjengelige på departementets 
hjemmeside.  
 
Vi ber om at følgende vektlegges i arbeidet med innspillene:  

 Forslag til løsninger blir fremstilt i prioritert rekkefølge. 
 Løsningene må være egnede til å håndtere de identifiserte utfordringene. Det er viktig 

at sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt beskrevet.  
 Fylkeskommunene og storbykommunene bes om å gjøre rede for i hvilken 

utstrekning de prioriterer å gjennomføre løsningene på områder hvor de selv har et 
ansvar. 

 
I vurderingen av innspillene vil Samferdselsdepartementet vektlegge følgende:   

 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og effektivitet vil tillegges betydelig vekt både i 
utvalget av aktuelle løsninger og utforming av løsningene som presenteres i Nasjonal 
transportplan.  

 Målstrukturen for Nasjonal transportplan 2022 – 2033, jf oppdrag til 
transportvirksomhetene om prioriteringer.  

 Nasjonal transportplan gjelder hele landet og det må legges til grunn realistiske 
forventninger om fordelingen av ressursbruken på transportområdet i de ulike 
landsdelene.  

 Det pågår en betydelig og rask teknologisk utvikling som vil ha sterke implikasjoner 
på sentrale forhold i transportsektoren; fra trafikal adferd og etterspørsel til nye og 
mer effektive transportløsninger og forretningsmodeller. På denne bakgrunn er det 
viktig å unngå å gjøre store investeringsbeslutninger i løsninger som er spesielt 
teknologiske sårbare.  

 
Samferdselsdepartementet viser til at fylkeskommunene og kommunene påvirker 
kostnadene til offentlige og private prosjekter. Fylkeskommunene og kommunene bes 
komme med forslag til hvordan de kan bidra til kostnadsreduksjoner og redusert 
planleggingstid i foreslåtte løsninger.  
 
  



 

 

Side 4 
 

Frist og videre arbeid 
Vi inviterer til å sende skriftlige innspill med prioriterte tiltak innen 14. mai 2020. 
Samferdselsdepartementet legger opp til å gjennomføre regionale møter i den politiske 
kontaktgruppen våren/tidlig høst 2020, der det blir gitt anledning til å presentere forslag og å 
drøfte disse med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet. 
 
Med hilsen 
 
 
Tore Raasok (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 Jan Fredrik Lund 
       Prosjektleder  
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
Avinor AS 
Jernbanedirektoratet 
Kystverket hovedkontoret 
Miljødirektoratet 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Nye Veier AS 
Sjøfartsdirektoratet 
Vegdirektoratet 
 
  



 

 

Side 5 
 

Adresseliste 
Akershus fylkeskommune 
Aust-Agder fylkeskommune 
Bergen kommune 
Buskerud fylkeskommune 
Finnmark fylkeskommune 
Hedmark fylkeskommune 
Hordaland fylkeskommune 
KS 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune 
Oppland fylkeskommune 
Oslo kommune - Byrådet 
Rogaland fylkeskommune 
Sametinget 
Sogn og Fjordane fylkeskommune 
Stavanger kommune 
Telemark fylkeskommune 
Troms fylkeskommune 
Trondheim kommune 
Trøndelag fylkeskommune 
Vest-Agder fylkeskommune 
Vestfold fylkeskommune 
Østfold fylkeskommune 
 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Samferdsel - seksjon Mobilitet  
 

 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 

nedenfor. 

 

   

   

    

 

   

 

 

   

  

  

Vår dato: 10.01.2020 Vår referanse: 201848662-36 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Øyvind Rinbø 

     

 

NTP 2022-2033: Utarbeidelse av innspill om 

prioritering av tiltak i Trøndelag 

 

I vedlagt brev datert 21.11.2019 inviterer Samferdselsdepartementet fylkeskommunene 

til å bidra i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. 

Departementet ønsker nå forslag til løsninger som skal håndtere de sentrale 

utfordringene på transportområdet. Løsningene kan være prioriterte satsingsområder, 

prosjekter eller konkrete tiltak.  

 

Det er viktig at innspillet fra Trøndelag fylkeskommune er utarbeidet i samspill med 

kommunene og andre interessenter i fylket, så Trøndelags fellesinteresser kommer godt 

frem. Fylkeskommunen ønsker derfor en dialog med kommuner og andre interessenter i 

tiden fremover og legger opp til en prosess hvor det gis anledning til lokale innspill.  

 

Fylkesutvalget tok den planlagte innspillsprosessen til orientering i sak 336/19. I 

henhold til denne prosessen sendes nærværende brev til fylkets kommuner for å 

informere om hvordan fylkeskommunens innspill vil bli utarbeidet. 

 

I løpet av 2019 ble fylkeskommunene invitert av Samferdselsdepartementet til å komme 

med ulike innspill i flere omganger til NTP 2022-2033. Ett av disse innspillene omhandlet 

hovedutfordringene innenfor transportområdet. Fylkesutvalget behandlet Trøndelag 

fylkeskommunes svar på dette i sak 114/19. Innspillet er vedlagt, og kommunene 

oppfordres til å settes seg inn i dette, da det legger premissene for det nye innspillet. 

 

Trøndelag spilte inn følgende hovedutfordringer: 

 

1. Ressursutnyttelse 

o Økt samfunnsnytte for prosjekter i NTP 

o Teknologiskifte 

 

2. Mobilitet 

o Mobilitet i, mellom og utenfor byene i Trøndelag 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/847832?agendaItemId=205788
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/TRFKPROD/Meetings/Details/368421?agendaItemId=204082
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o Veksten langs kysten 

 

3. Veiutfordringer 

o Ras, flom og skred 

o Veistandard inkl. bruer og tunneler 

 

4. Godsutfordringer 

o Kunnskapsbehov 

 

5. Det offentlige som regulator 

o Hindringer for ny teknologi og forretningsmodeller 

o Klima 

 

6. Annet 

o Byvekstavtalene 

o Trafikksikkerhet 

 

Departementet har satt følgende krav til innholdet i det nye innspillet fra 

fylkeskommunen:  

  

 Forslag til løsninger i prioritert rekkefølge. 

 Løsningene må være egnet til å håndtere de identifiserte utfordringene. Det er 

viktig at sammenhengen mellom utfordringer og forslag til løsninger er godt 

beskrevet. 

 En redegjørelse for i hvilken utstrekning fylkeskommunen prioriterer å 

gjennomføre løsningene på områder hvor den selv har et ansvar. 

 Forslag til hvordan fylkeskommunen kan bidra til kostnadsreduksjoner og 

redusert planleggingstid i foreslåtte løsninger. 

 

Fylkeskommunen ber de som vil fremme høringsinnspill om at alle innspill til 

fylkeskommunen overholder de samme kravene til prioritering av løsninger og 

beskrivelse av sammenheng mellom utfordringer og løsninger. Dette vil være 

avgjørende for muligheten for å få gjennomslag for ønskede løsninger i NTP 2022-2033.  

 

For å sikre at spesielt kommunene involveres på mest hensiktsmessig måte, legges det 

fra fylkeskommunens side opp til følgende prosess: 

 

1. Workshop med hovedutvalgene for Transport og Veg avholdes den 4. februar. 

2. Resultat fra workshop sendes som et grunnlag for innspill fra kommuner, 

regionråd og relevante organisasjoner, med innspillsfrist 1. mars. 

3. Møter med regionråd i løpet av februar måned. 

4. Behandling i hovedutvalgene for Transport og Veg 1. april. 

5. Behandling i Fylkesutvalget 14. april. 

6. Sluttbehandling i Fylkestinget 22. april. 

 

Fylkeskommunen ønsker å understreke at det er mulig å komme med innspill allerede 

nå, uavhengig av den planlagte prosessen. Hver enkelt kommune oppfordres til å bidra 

på den måten som kommunen ser seg tjent med, i lys av blant annet egne prioriteringer 

og ressursbruk. 
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Brevet sendes til alle kommuner og regionråd i Trøndelag. 

 

Ved spørsmål kan rådgiver Gunnstein Flø Rasmussen kontaktes på enten e-postadresse 

gunras@trondelagfylke.no eller på telefonnummer 911 11 635. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Erlend Solem        Øyvind Rinbø 

Fylkesdirektør for samferdsel      Rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

Vedlegg: 

NTP 2022-2033 Invitasjon til å komme med innspill om prioriteringer på 

transportområdet 

NTP 2022-2033 Hovedutfordringer Trøndelag 

 

Mottakere:  

FRØYA KOMMUNE 

TRONDHEIM KOMMUNE 

MALVIK KOMMUNE 

MERÅKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

FLATANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

RØROS KOMMUNE 

OPPDAL KOMMUNE 

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 

MELHUS KOMMUNE 

INDERØY KOMMUNE 

SKAUN KOMMUNE 

RENNEBU KOMMUNE 

SNÅSA KOMMUNE 

GRONG KOMMUNE 

LIERNE KOMMUNE 

TYDAL KOMMUNE 

INDRE FOSEN KOMMUNE 

VERDAL KOMMUNE 

HITRA KOMMUNE 

LEKA KOMMUNE 

STEINKJER KOMMUNE 

NAMSOS KOMMUNE 

HOLTÅLEN KOMMUNE 

SELBU KOMMUNE 

HØYLANDET KOMMUNE 

OVERHALLA KOMMUNE 

mailto:gunras@trondelagfylke.no
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LEVANGER KOMMUNE 

FROSTA KOMMUNE 

RØYRVIK KOMMUNE 

STJØRDAL KOMMUNE 

OSEN KOMMUNE 

RINDAL KOMMUNE 

HEIM KOMMUNE 

NÆRØYSUND KOMMUNE 

ORKLAND KOMMUNE 

ØRLAND KOMMUNE 

ÅFJORD KOMMUNE 

NAMSSKOGAN KOMMUNE  

 

 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Samferdsel - seksjon Kvalitet  
 

 

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 

Postboks 8010 DEP 

0030 OSLO 

  

 

   

 

 

   

  

  

Vår dato: 08.05.2019 Vår referanse: 201848662-18 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Jørn Arve Flått 

     

 

Svar på brev: NTP 2022-2033. Invitasjon til å 
komme med innspill om hovedutfordringer på 

transportområdet  

Viser til brev datert 18. februar 2019. Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune har 

behandlet saken i møte 07.05.2019 sak 114/19 og vedtatt følgende innspill: 

 

Samferdselspolitikken er viktig for utviklingen av Trøndelag fram mot 2030. 

Befolkningsøkningen i Trondheimsregionen krever langsiktig planlegging innenfor både 

veiutbygging og kollektivtrafikk. Det må legges til rette for god distriktsutbygging 

gjennom effektive transportløsninger i hele det vidstrakte Trøndelag. Regional utvikling 

krever gode veier og sammenhengende kollektivtransport.   

  

Fylkesutvalget vil i innspillet til NTP-prosessen legge vekt på den digitale 

tilgjengeligheten gjennom bedre utbygd bredbånd og mobildekning. Tilgang til god 

digital infrastruktur/ høykapasitets internett er helt avgjørende, både for næringsliv og 

innbyggere. Dagens innsats for internett og telefondekning i distriktene er ikke god nok. 

Det offentlige må ta et langt større ansvar for utbygging av internettilgang i Distrikts- 

Norge. Fylkesutvalget mener at i fremtidens transportløsninger er høyhastighets 

nettilgang helt elementært. Staten må derfor ta et større ansvar og se på digitale 

transportveier inn i NTP-prosessen.  

  

Som reisende trøndere må også vi ta vår del av reduksjonen av klimautslipp. Dette skal 

vi bidra til gjennom ny teknologi, der det legges vekt på forskning, djerve ideer og 

bestillingskompetanse. Samtidig skal vi reise innad i fylket på en rimelig, trafikksikker 

og effektiv måte.  

  

Trøndelag fylkeskommune imøteser Stortingets vedtak om å utrede en 

belønningsordning hvor fylkeskommunene kan søke staten om medfinansiering basert 

på en forpliktende plan for reduksjon av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei. 
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Aktuelle hovedutfordringer fra Trøndelag   

  

  

1. RESSURSUTNYTTELSE   

  

1.1 Økt samfunnsnytte for prosjekter i NTP.  

Samfunnsnytten i prosjekter bør vektlegges slik at prosjekter hvor en øker 

samfunnsnytten/ reduserer kostnadene blir realisert tidligere. Det må være målet og 

ikke konseptet som vektlegges. Det betyr at prosjekter som skifter konsept, men 

opprettholder målet og øker samfunnsnytten bør belønnes med tidligere realisering og 

ikke straffes ved å komme lenger bak i køen. Trøndelag fylkeskommunen ser gjerne at 

staten invitere til en dialog om hvordan en slik incitamentsordning kan etableres.   

  

1.2 Teknologiskifte.   

Dagens rammebetingelser og lov/regelverk legger ikke tilstrekkelig til rette for 

utnyttelsen og implementering av nye teknologiske løsninger.   

  

Ny teknologi kan bidra til renere, bedre, billigere og mere effektive løsninger. F.eks. 

stortingets vedtak om å ta i bruk null og lavutslippsteknologi innen sjøtransport. Slik 

teknologi er tilgjengelig men rammebetingelsene og lovverket er ikke på plass. 

Trøndelag fylkeskommune vil gjerne bidra i en dialog med staten ift. hvordan dette kan 

tilrettelegges.   

  

Dagens NTP fokuserer på transportnytten av nye tiltak.  Investeringene i NTP gir en 

enorm mulighet til å samtidig oppnå andre samfunnsmål enn kun transportnytte. Man 

bør i større grad synliggjøre samfunnsnytten og ringvirkningene tiltakene har på klima, 

næringsliv, sysselsetting, innovasjon og trafikksikkerhet, lokalt, regionalt og nasjonalt.   

  

2. MOBILITET   

 

2.1 Mobilitet i, mellom og utenfor byene i Trøndelag.  

Det samlede reiseomfanget i samfunnet øker. De fleste reiser er sammensatt av flere 

transportslag, og NTP har tradisjonelt ikke vært innrettet for å fremme systemer som 

inkluderer alle transportformer. For å kunne etablere et godt totaltilbud til kundene er 

det behov for å se statlige og fylkeskommunale tilbud i sammenheng (buss, bane, båt 

og fly), og etablere gode knutepunkter for omstigning mellom ulike transportformer. Det 

gjelder både for rutetilbud og for systemer. Befolkningens behov for mobilitet i, mellom 

og utenfor byene i Trøndelag vil dekkes av et bredt spekter av private, statlige og 

fylkeskommunale tilbud og muligheter som må sees i sammenheng. Nye 

forretningsmodeller, ITS- og mobilitetsløsninger vil kunne utfordre normer, lovverk, 

kultur, økonomi og teknologi. NTP kan være et velegnet verktøy for å legge til rette for 

nødvendig samarbeid mellom stat og fylkeskommune til det beste for kunder og 

samfunnsøkonomien.  

  

  

2.2 Veksten langs kysten.  

Utviklinga innen havbruk representerer en fantastisk mulighet for å bidra til 

matproduksjon i et globalt perspektiv. Det gir noen regionale utfordringer både når det 

gjelder mobilitet for folk og transport av gods i befolkningslette men industritunge 
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områder. Det vil stille krav om nye sammenhengene løsninger for godstransport både 

nasjonalt og internasjonalt.   

  

  

3. VEGUTFORDRINGER   

  

3.1 Ras, flom og skred.  

Endrede klimaforhold gjør at vi utsettes for stadig flere ras og skred. Dette bidrar til å 

gjøre planleggingen mere uforutsigbar og det øker kostnadene. Det er derfor behov for 

nasjonal kompetanse og beredskap for å kunne støtte regionale myndigheter.   

Trøndelag fylke ber Staten intensivere transportsikkerhetsarbeidet gjennom en 

forpliktende utbyggingsplan i NTP for å sikre riks- og fylkesvegene i hele landet mot ras 

og skred innen 2033  

 

 3.2 Veistandard inkl. bru og tunneler.  

Behovene på vegområdet er langt større enn dagens økonomiske rammer forsvarer. Det 

er derfor behov for å finne løsninger og prosesser som gir mer veg for pengene. Det bør 

initieres et nasjonalt samarbeid for å bringe fram forenklede løsninger og prosesser 

knyttet til bygging, vedlikehold og drift av veg og veginfrastruktur. Samtidig bør vegeier 

gis tilstrekkelig frihet til å velge rasjonelle løsninger og prosesser.   

  

4. GODSUTFORDRINGER  

  

4.1 Kunnskap.  

Godsanalysene i inneværende NTP dokumenter en eksplosiv økning i godsmengden på 

veg. Samtidig viser rapporten at potensialet for overføring fra veg til sjø og bane er 

minimalt med dagens virkemidler. Det mangler kunnskap om hvordan disse 

utfordringene kan løses nasjonalt og regionalt.   

 

Mangel på kunnskap er en stor utfordring som må løses først. Denne utfordringen 

ønsker Trøndelag fylkeskommune å bidra til å løse i samarbeid med departementet, 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsaktører og andre som har innvirkning på 

hvordan gods transporteres. Kartlegging og kunnskapsinnhenting må ha stort fokus på 

tiltak. Ut ifra dette vil det bli utarbeidet en prioriteringsliste for tiltak.  

 

Et av hovedtiltakene i byvekstavtalene er fortetting. Dette øker utfordringene knyttet til 

fremkommelighet for varer og tjenester i by. Det vil være behov for å finne løsninger for 

bylogistikk før byene fortettes ytterligere.   

 

Det er en utfordring at dagens transportløsninger innen gods er for sektorisert. Det bør 

utvikles helhetlige distribusjonsløsninger og -konsepter.   

 

En barriere for effektivisering av godstransporten kan være at endringer i lov og 

regelverk kan fremstå som byråkratisk og langtekkelig. Det bør derfor gjøres en 

gjennomgang av kriterier og saksbehandling med tanke på forenkling  
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5. DET OFFENTLIGE SOM REGULATOR  

 

5.1 Hindringer for ny teknologi og forretningsmodeller.  

For å fremme utvikling av ny teknologi og nye forretningsmodeller bør 

samfunnsnyttevurderingene i NTP utvides til å inkludere klima, næringsliv, sysselsetting, 

innovasjon og trafikksikkerhet.   

 

5.2 Klima 

Det forventes at miljømålene innarbeides i alle nye fremtidige løsninger, også i NTP 

2022-2033. Fornybar energi må nyttiggjøres og bærekraftige løsninger må legges til 

grunn for valgene i nasjonal transportplan for 2022-2033  

 

6. ANNET   

 

6.1 Byvekstavtalene 

De store ressursene som nå brukes overfor de største byene gjennom byvekstavtalene 

kan skape en stor avstand mellom de største byene og de litt mindre byene 

 

6.2 Trafikksikkerhet  

Null-visjonen må være førende for fysiske og trafikantrettede tiltak.  Anbefalingene fra 

Stortingsmelding nr. 40 «Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering» må 

følges opp gjennom  

 en bred tilnærming i trafikksikkerhetsarbeidet med tiltak rettet mot trafikant, 

vegnett, kjøretøy og organisatoriske forhold.   

 

 videreføre en målrettet innsats rettet mot de alvorligste ulykkestypene som 

møte- og utforkjøringsulykker og ulykker med fotgjengere og syklister.   

 

 videreføre en målrettet innsats for å forebygge ulykker med utsatte risiko- 

grupper i trafikken.  •vektlegge trafikantrettet trafikksikkerhetsarbeid.  

  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jørn Arve Flått 

   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

 

 



Samarbeidsavtale 

Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen 
(Regionrådet for Trondheimsregionen) 

 
§ 1 Forankring i kommuneloven 
Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens kapittel 17 og 18 om interkommunalt 
politisk råd. 
 
§ 2 Medlemmer 
Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen (også kalt Regionrådet for 
Trondheimsregionen) er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, 
Trondheim, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen. Andre kommuner og 
fylkeskommuner kan etter vedtak i Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen tas 
inn som medlemmer.  
 
§ 3 Området for Interkommunalt politisk råd sin virksomhet 
Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen skal være medlemskommunenes felles 
drøftings- og samordningsorgan og har som formål å styrke samarbeidet mellom 
kommunene, ivareta felles interesser og å styrke regionens attraktivitet i en nasjonal og 
internasjonal konkurransesituasjon. 
Rådet kan selv initiere handlingsprogram, prosjekter og utredninger i saker av regional 
karakter, herunder fastsette og følge opp intensjonsavtaler om interkommunalt samarbeid. 
Rådet kan fungere som styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle utredningsarbeider og 
opprette arbeidsgrupper knyttet til særskilte saker etter behov  
 
§ 4 Representantskapets sammensetning og utpeking av medlemmer i 
Interkommunalt politisk råd. 
Ordførerne i medlemskommunene utgjør gjennom sin stemmerett i Interkommunalt politisk 
råd representantskapet for samarbeidet i henhold til kommunelovens §18-3.  
Ordfører og en politisk representant oppnevnes av kommunene for valgperioden og deltar 
sammen med kommunedirektør (rådmann) som medlemmer i regionrådet. Kommunene 
velger en vararepresentant for hver av sine politiske representanter. 
 
§ 5 Stemmerett, ledelse og organisering 
Det politiske flertallet i den enkelte kommune, representert ved ordføreren, forvalter 
kommunens stemmerett i Interkommunalt politisk råd. De øvrige politiske medlemmene har 
møte- og talerett. 
Rådet velger arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og to øvrige ordførere fra 
medlemmene.  
Rådmanns-/kommunedirektørforum for Trondheimsregionen består av 
rådmennene/kommunedirektørene fra medlemskommunene. 
Rådmennene/kommunedirektørene deltar i Rådets møter med møte- og talerett.  
Det kan oppnevnes observatører til rådet og rådmanns-/kommunedirektørforum med møte- 
og talerett. Daglig leder har møte- og talerett. 



Næringsrådet oppnevnes med representanter fra rådmennene/kommunedirektørene, 
næringsliv/virkemiddelaktører og NTNU/SINTEF. Næringsrådet har beslutningsmyndighet i 
mindre næringsutviklingssaker, etter fullmaktsgrenser fastsatt av Interkommunalt politisk 
råd. 
 
§ 6 Samarbeidets avgjørelser 
Konsensusprinsippet legges til grunn. Den enkelte kommunene har reservasjonsrett i saker 
eller prosjekt der de ikke ser det som aktuelt å delta. 
Arbeidsutvalget kan opptre på vegne av rådet i hastesaker. 
 
§ 7 Forankring 
Det gjøres en evaluering av samarbeidet mot slutten av hver valgperiode, inkludert en 
vurdering av medlemsavgiftens størrelse i kommende valgperiode. Ut fra evalueringen skal 
det vurderes om det skal gjøre endringen i samarbeidets innhold og prioriteringer. Denne 
evalueringen skal behandles av kommunestyrene ved starten av hver valgperiode. 
 
§ 8 Sekretariat 
Trondheimsregionen skal ha en egen sekretariatsordning med daglig leder, men er ikke et 
eget rettsubjekt. Trondheim kommune er administrativ ansvarlig kommune med kontorhold 
for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Trondheim kommune har ansettelses-, 
lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon. 
Interkommunalt politisk råd fastsetter sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og 
ressursbruk etter behov. 
 
§ 9 Saksbehandling 
Saker til rådmanns-/kommunedirektørforum, arbeidsutvalg og Interkommunalt politisk råd 
skal behandles på grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved 
daglig leder. I saker av prinsipiell betydning eller som krever beslutning om ressursbruk 
utover daglig leders fullmakt innstiller arbeidsutvalget til vedtak i Regionrådet. 
Saker som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap skal sendes disse for tiltredelse 
før saken tas opp til vedtak i Trondheimsregionen. 
 
§ 10 Innskudd i virksomheten/økonomiske forpliktelser 
Kommunenes bidrag til finansiering av virksomheten skjer ved at medlemmene betaler en 
nærmere fastsatt årlig kontingent, vedtatt av Rådet. Eierandelen og ansvarsandelen for den 
enkelte kommune settes lik den andelen av samlet kontingent hver enkelt kommune svarer 
for. Trondheimsregionen har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra 
medlemmene økonomiske forpliktelser. Den enkelte kommune bærer selv sine kostnader 
ved å delta i rådets møter og aktiviteter, herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte 
representanter. 
 
§ 11 Uttredelse og oppløsning 
Den enkelte kommune kan tre ut av Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen 
etter vedtak i kommunestyre/bystyre eller fylkesting. Uttredelse får virkning fra utgangen av 
kommende budsjettår etter at melding om uttredelse er gitt. 
Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen kan oppløses av et flertall på 2/3 av 
deltakerkommunene. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 



Denne samarbeidsavtalen er gyldig når alle kommunene og Interkommunalt politisk Råd for 
Trondheimsregionen har vedtatt den. 



Utkast til sak til kommunestyrene om ny samarbeidsavtale med Trondheimsregionen. 
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar den foreslåtte samarbeidsavtalen, som grunnlag for samarbeidet i 

interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen.  

 

 

Regionrådet for Trondheimsregionen fattet i sitt møte den 13/12-2019 dette vedtaket: 

” Regionrådet vedtar forslaget til samarbeidsavtale med kommunene, og at den sendes til kommunene 

for vedtak i alle kommunestyrene.” 

 

Bakgrunnen for dette vedtaket er den nye kommuneloven som ble faset inn høsten 2019. Den nye 

loven har betydning også for interkommunalt samarbeid, både når det gjelder organisering og 

benevnelser. Det heter blant annet:” Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et 

interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, 

interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som 

det er rettslig adgang til.” 

 

Interkommunalt politisk råd er mest relevant for samarbeidet i Trondheimsregionen. Rådet kan 

behandle saker som går på tvers av kommune- og fylkesgrenser, dvs interessepolitikk og 

grenseoverskridende oppgaver. Det skiller seg fra kommunalt oppgavefellesskap som skal løse felles 

oppgaver, dvs tjenestesamarbeid. I interkommunalt politisk råd skal det øverste organet hete 

representantskapet, og det kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Endringen her består 

egentlig av nye betegnelser. Om man i dagligtale fortsatt vil bruke regionråd må man ta stilling til. 

 

Det skal videre inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne i rådet, som skal vedtas av 

alle kommunestyrene, og som i praksis erstatter de gjeldende vedtektene. Dette er en reell endring. 

Samarbeidsavtalen skal som minimum inneholde disse punktene: 

 

a) rådets navn 

b) om rådet er et eget rettssubjekt 

c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 

d) hvilke saker rådet skal kunne behandle 

e) hvilken myndighet som er lagt til rådet 

f) den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis 

ansvarsandelen avviker fra eierandelen 

g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet 

h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av 

rådets arkiver etter at rådet er oppløst. 

 

Punkter utover dette kan representantskapet selv vedta. 

 

Regionrådet vedtok den vedlagte samarbeidsavtalen 13/12-2019, men for at den skal være gyldig må 

den vedtas av alle kommunestyrene. Samarbeidsavtalen tar utgangspunkt i de gjeldende vedtektene, 

med endringer enten pga endret praksis i de ni årene siden de ble vedtatt, eller føringer lagt i ny 

kommunelov. Samarbeidsavtalen er forsøkt holdt på et minimumsnivå.  

 

 

Status i dagens samarbeid i Trondheimsregionen. 
 

Trondheimsregionen har i dag ca 300 000 innbyggere, og er med det Norges største regionråd målt i 

folketall.  Vi utgjør ca 60 % av befolkningen i Trøndelag, og det gir en indikasjon på hvor viktig 

stemmen til Trondheimsregionen er.  

 



Likevel er det med jevne mellomrom nødvendig å ta diskusjonen om hvorfor vi skal ha 

interkommunalt samarbeid.  Svarene kan være flere: 

• For å løse oppgaver bedre og mer effektivt enn den enkelte kommune kan gjøre? 

• For å gi større kraft til felles interesser? 

• Fordi det er oppgaver som finner sine beste løsninger i området mellom en kommune og et 

fylkesnivå? 

Det grunnleggende som må være på plass i alle interkommunale samarbeid er en vilje til å samarbeide, 

og en felles forståelse av at fellesskapet tjener på det samlet sett. 

 

Men det bør også diskuteres hvorfor den enkelte kommune skal samarbeide i Trondheimsregionen. 

Det mest åpenbare svaret er nok verdien i å knytte seg til Trondheim som motor, og nærheten til 

hjernekraftverkene NTNU og SINTEF, men NHO-sjefen Ole Eirik Almlid presenterte også et annet 

perspektiv da han la fram NHO sitt kommunebarometer: 

”Almlid mener målingen viser hvilke kommuner som kan oppleves som de mest attraktive for 

næringslivet. Han mener målingen viser at kommuner som ligger i randsonen til de store kommunene, 

og som definerer seg inn i storbyregionen framfor å vende blikket mot distriktskommuner i stedet, har 

en tendens til å score bra.” 

 

Trondheimsregionen jobber pr i dag med disse konkrete saksområdene: 

 Strategisk næringsutvikling. 

 Interkommunal arealplanlegging inkl statistikk/prognoser/kart (IKAP). 

 Profilering/kommunikasjon/attraktiv region. 

 Ledelse/samarbeid/interessepolitikk. 

 

Budsjettet har i perioden 2015-2019 ligget på mellom 13-10 mill i året, med en intensjon om å ligge på 

ca 10 mill framover. Finansieringen kommer fra kommunale egenandeler, fylkeskommunale 

næringsfond, midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og av til innsøkte midler. De 

kommunale egenandelene ble justert i 2019 og 2020, for første gang siden 2010.  

 

Strategisk næringsutvikling 
Strategisk næringsplan (SNP) legger rammene for arbeidet. Disse fem hovedmålene har vært 

styrende:: 

 Trondheimsregionen skal være best på å utvikle eksisterende og starte nye bedrifter i samspill 

med forsknings- og utviklingsmiljøene. 

 Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne og 

kommuneadministrasjonene i Norge. 

 Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle eksisterende og 

starte nye bedrifter. 

 I 2025 skal Trondheimsregionen ha 1.000 teknologiselskaper med 20.000 ansatte. 

 Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge. 

 

Det er nå vedtatt å lage en ny SNP, med vedtak i desember 2020. Næringsutviklingsarbeidet er tuftet 

på et veldig tett samarbeid med næringslivet gjennom Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og 

med NTNU og SINTEF. Arbeidet tar sikte på å supplere hva den enkelte kommune gjør innen feltet, 

og ta tak i den enkelte kommune ikke greier å gjøre på egen hånd. Ett perspektiv på nytten av å 

samarbeide om næringsutvikling kom fram i en rapport fra Onsager, bestilt av Innovasjon Norge: 

• Styrket næringsutvikling krever i økende grad bedre skreddersydd og koordinert politikk og 

virkemidler på regionalt nivå. 

• Funksjonelle regioner (eks. bo- og arbeidsmarkedsregioner) er ofte best egnet; 

fylkeskommunene er for store og kommunene for små (geografisk og funksjonelt) for 

oppgaven. 

• Det forutsetter at kommunene tar ledelses- og samstyringsansvaret  

 



Interkommunal arealplanlegging (IKAP) 

er det andre hovedsamarbeidsområdet i Trondheimsregionen. Vi er en tett sammenvevd bo- og 

arbeidsmarkedsregion, der arealbruken i den enkelte kommunen påvirker arealbruken i de andre 

kommunene. Pendlertallene viser i hvor stor grad kommunene våre danner et felles marked: 

 

 Pendlere til 

Trondheim i 

2000  

Andel av sysselsatt i 

2000  

Pendlere til 

Trondheim i 2018 

Andel av  

sysselsatt i 2018 

Klæbu  1560 58,5% 1976  63,5%  

Malvik  3299 56,9% 4118  58,1%  

Skaun  1222 43,0% 1976  46,4%  

Melhus  2921 42,9% 3939  46,9%  

Stjørdal  1421 15,1% 2466  20,9%  

Orkdal  527 10,6% 1007 16,9%  

Indre Fosen  563  11,6%  650  13,5%  

Midtre Gauldal  371 13,1% 407  12,1%  

     

Sum  11884  16539   

 

Fra 2000 har pendling inn til Trondheim økt med 39%, mens pendling ut av Trondheim har økt med  

123% - fra 2088 til 4700. 

 

IKAP har blitt vedtatt i Regionrådet i to omganger som et sett mål, strategier og retningslinjer for 

klimavennlig areal- og transportplanlegging i Trondheimsregionen. Målene som legges til grunn er: 

 Trondheimsregionen skal ha en klimavennlig areal- og transportutvikling. 

 Jordbruksarealet skal opprettholdes for å sikre dagens og framtidas matproduksjon. 

 Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å bo i. 

 Trondheimsregionen skal være en attraktiv region å etablere og drive næringsvirksomhet i. 

 

Samferdsel har hele tiden vært et viktig interessepolitisk samarbeidsområde, med et felles 

samferdselspolitisk fundament som et uttrykk for felles prioriteringer. I den siste 4-års perioden har 

også Byvekstavtalen vært et viktig samarbeidsområde, og selv om det bare var 4 kommuner som ble 

med i selve avtaleområdet vil avtalen være viktig for hele området i årene framover.  

 

Det brukes også en god del ressurser innen IKAP til felles statistikk/prognoser, og felles kartportal. Av 

andre samarbeidsområder innen IKAP kan deponi, offentlig arealbehov fram mot 2040, og strategi for 

næringsarealutvikling nevnes.  

 

Profilering 
Å synliggjøre Trondheim som teknologihovedstad har vært et felles arbeidsområde de siste årene, først 

og fremst gjennom produksjon av en del videoer med suksesshistorier hentet fra næringsliv og 

forsikning.. Filmene kan sees på teknologihovedstaden.no, og kan fritt lastes ned. 



 

I tillegg har det vært samarbeid på flere avgrensete saksområder. Det som det nå er aktuelt å 

samarbeide mer om er modernisering/digitalisering, klima/miljø/bærekraft, og tilbudet på sykepleiere. 

 

 

Evaluering av samarbeidet i Trondheimsregionen. 

Ved vedtak av ny samarbeidsavtale er det nyttig å kritisk vurdere samarbeidet. Å delta i et slikt 

interkommunalt samarbeid må innebære en intensjon om å forplikte seg, og da må man også ta stilling 

til innholdet og styrken i samarbeidskonstellasjonen. I Trondheimsregionen har de gjeldende 

vedtektene regulert  evaluering: 

   

”§ 7 Forankring  
Kommunestyrene behandler en sak om samarbeidet i Trondheimsregionen i slutten av hver 

valgperiode. Saken med vedtak tas opp av nytt kommunestyre i starten av valgperioden. Ut fra 

evaluering av perioden skal saken drøfte hva som er de viktigste aktuelle utfordringene regionen står 

overfor og hvordan arbeidet skal legges opp for å møte disse.” 

 

Evalueringen våren 2019 danner utgangspunkt for denne saken. Den ble gjennomført som en 

spørreskjemaundersøkelse til ordførerne, rådmenn og de politiske deltakerne i Regionrådet, pluss noen 

observatører. 

 

Selve evalueringen ble gjennomført etter omtrent samme mal som i 2015. 30 av 38 svarte. Resultatene 

fra 2015 og 2019 er ganske like, men det har vært noen bevegelser. I 2015 var 17,9% helt enig i at 

Trondheimsregionen jobbet med de rette oppgavene, mens den hadde steget til 63,3% i 2019. På 

samme måte var det i 2015 60,7% som var helt enig i at TRR fortsatt skal ha fokus på 

utviklingsoppgaver og ikke tjenestesamarbeid, den prosentandelen hadde steget til 82,8% i 2019. Det 

tyder på at vissheten om at TRR jobber med de rette saksområdene har befestet seg ytterligere i siste 

valgperiode. De konkrete innspillene på saker Trondheimsregionen burde jobbet mer med gjenspeiler 

godt det som har vært tema i TRR i perioden før evaluering; i 2015 var det bymiljøavtale og bosetting 

av flyktninger, i 2019 var det jordvern/det grønne skiftet, digitalisering/innovasjon, næring/reiseliv.  

 

Vi ser kun marginale endringer i synet på arbeidet med næringsutvikling og IKAP. Næringsutvikling: 

Ca 90 % mener arbeidet helt eller delvis fungerer godt. IKAP: 75 % mener det helt eller delvis er godt. 

med næringsutvikling Det er en rimelig tolkning at IKAP er bra akseptert og befestet blant 

kommunene, spesielt tatt i betraktning den grunnleggende skepsisen i alle kommuner til at noen 

utenfor kommunen skal ha meninger om deres arealpolitikk. De skriftlige innspillene dekker hele 

bredden fra at det bør være mer forpliktende, til at det ikke må innebære noen forpliktelse for den 

enkelte kommune. Arbeidet med næringsutvikling er mindre konfliktfylt. 

 

Det er innen samferdsel det har vært største endringer mellom 2015-2019. I år sier 46,7% at de er helt 

enig i at arbeidet med samferdselssaker fungerer godt, mot 14,3% i 2015. Bevegelsen har vært innen 

gruppen delvis enig, som var på 75% i 2015 og 46,7% i 2019. Noe av grunnen til at samferdselssakene 

scorer høyest er nok at det har vært et viktig tema i hele perioden, spesielt gjennom Byvekstavtale-

forhandlingene. Av skriftlige innspill kan nevnes et ønske om mer fokus på digital samferdsel, og enda 

mer helhetlig regional tenkning i f.t. godstransport. 

 

Innen profileringsarbeidet har andelen som sier at de er helt enig i at det fungerer godt steget fra 22,2% 

til 37,9%. 48,3% er delvis enig. Organiseringen av arbeidet: Kort oppsummert er et overveldende 

flertall enig i dagens representasjon, at antall møter er passende, og at sakene er av passe lengde og gir 

tilstrekkelig innsikt. Scoren er betraktelig dårligere når det gjelder om man er god nok til å orientere 

om arbeidet i Trondheimsregionen i egen kommune. Av skriftlige innspill kan nevnes at kommunene 

bør legge fram TRR-saker som orienteringssaker i formannskapene, at ordfører bør informere jevnlig i 

kommunestyret, og at daglig leder bør besøke kommunestyrene. 

 

Hvor går veien videre? 



Organisering og motivasjon 

Alt i alt viser undersøkelsen at Trondheimsregionen er en organisasjon med god oppslutning både når 

det gjelder arbeidsområder og organisering. Men dette i seg selv gir ikke svar på spørsmålene om 

potensialet i tilstrekkelig grad er tatt ut, og om ambisjonene er høye nok.  

 

En grunnleggende forutsetning er graden av vilje og evne til regional tenkning. Den demokratiske 

legitimiteten til representantene i regionrådet er knyttet til at de er valgt som ombud for egen 

kommune, og det gjør det i utgangspunktet krevende å legge til grunn en regional tenkning utover 

egen kommune. Det kreveren viss grad av raushet.  

 

Næringsutvikling 

Til tross for at forutsetningene er til stede er potensialet for næringsutviklingsarbeidet neppe  tatt helt 

ut. Det er varierende forankret i den enkelte kommune. Framover må det jobbes med å klargjøre 

forskjellen mellom det kommunale næringsarbeidet, som spiller en viktig rolle opp mot arealer/lokaler 

og kommunal (bygge)saksbehandling, og de oppgavene som den enkelte kommune er for liten til å ta 

tak i: Kontakten med Fou-miljøene, stimulere og styrke klyngene, styrke nyskapingsarbeidet. Det er 

viktig at alle kommunene er omforent om følgende: En hver arbeidsplass skapt i Trondheimsregionen 

er en potensiell innbygger i de andre kommunene – og det er der inntektene ligger for kommunen.  

 

Næringsrådet har en viktig rolle i næringsarbeidet, og fungerer tilnærmet som et styre for arbeidet. 

Styrken med det er at det gjør næringsarbeidet i Trondheimsregionen veldig godt forankret på 

toppledernivå blant de viktigste næringspolitiske aktørene; Næringsforeningen i Trondheimsregionen, 

de andre næringsforeningene i regionen, NTNU, SINTEF, Innovasjon Norge, Trøndelag 

fylkeskommune og NHO. Tilbakemeldingene fra de rådmennene som har deltatt er utelukkende 

positive. Ulempen med denne organiseringen er nok at næringsarbeidet oppleves fjernere blant 

politikerne i Regionrådet.  

 

Arealpolitikk 

I en så tett sammenvevd region som Trondheimsregionen er det åpenbart at mange arealpolitiske 

spørsmål har konsekvenser utover egen kommune, og uten en viss koordinering kan totaliteten bli 

uheldig for regionen sett under ett. Gjennom Byvekstavtaleforhandlingene ble det tydeligere for 

mange kommuner at alternativet står mellom å sikre IKAP-arbeidet tilstrekkelig legitimitet og 

forankring, og større grad av fylkeskommunal/statlig arealplanlegging. På saksbehandlernivå er det 

godt samarbeid og stor gjensidig nytte i IKAP-arbeidet. 

 

Profilering 

Profileringsarbeidet har en god score i evalueringen, og vi har lykkes godt i å styrke Trondheim og 

Trondheimsregionen som teknologihovedstad. Samtidig må vi vurdere nye tiltak. Det foregår 

diskusjoner blant annet innad i Trondheim kommune om å samle profileringsressursene mer enn i dag. 

Inspirasjon finnes i mange byregioner som bruker byen kraftfullt for å dra studenter/bedrifter/turister 

til hele regionen, se for eksempel Gøteborg & Company eller London & Partners. Hvis noe slikt skal 

gjøres så vil det være naturlig at det skjer i regi av Trondheimsregionen. 

 

Oppsummert 

Det er rimelig å si at Trondheim kommune tenker mer regionalt enn tidligere. Med Trondheim som 

motor i et samarbeid som Trondheimsregionen gir det et godt fundament for videre arbeid. Det 

avspeiles også i det store antallet interkommunale samarbeid Trondheim kommune er involvert i, og 

som er avgjørende for både tjenesteproduksjon og utvikling for de deltakende kommuner. Det er også 

interessant at fra 1/1-2020 er det kun Trondheim som ikke er med i flere regionråd.  

 

Evalueringen viser stor oppslutning om at Trondheimsregionen skal jobbe med utviklingsoppgaver og 

ikke tjenesteproduksjon. I siste periode har Rådmannsforum i større grad enn tidligere vært 

diskusjonsarena om og evt hvordan de andre kommunene kan knytte seg til utviklingsprosesser i 

Trondheim kommune. Eksempler er digital byggesaksbehandling, klimaplanen, digitalisering og 

modernisering.  



 

Drøftingsdelen startet med å stille spørsmålet om ambisjonene er høye nok. Det må besvares av den 

enkelte kommune, Trondheimsregionen som organisasjon verken kan eller skal drive fram 

ambisjonsnivået – kun peke på mulighetene.  
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