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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 02.10. 2020 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 20/ Dato 25. september 2020  
 

Sted: Haugen gård, Melhus kommune. 

Tidsrom: Møte kl 0900 – 1400.  

 

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann. 
Observatører. 
 

Kopi: Varamedlemmer 

 

 TR 20/20 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 19.06. 2020 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 19.06. 2020. 

Forslag til vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02. 2020 tas til etterretning. 

 

 

Orienteringssaker: 
 

 TR 21/20 Byvekstavtalen: Oppdatering på status og inngått tilleggsavtale. 

 

Sak:  Selv om ikke alle kommunene ble med i den nye byvekstavtalen så vil den ha virkninger som 

angår alle kommunene, derfor er det naturlig å ha jevnlige oppdateringer i Regionrådet om den. 

Henning Lervåg, leder for sekretariatet for Miljøpakken vil orientere. 
 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 

 

 TR 22/20 Vedtak av felles reiselivsstrategi, og veien videre for regionprosjektet til Visit 

Trondheim, 

Sak: Det har over lengre tid vært jobbet med å få alle kommunene med i Visit Trondheim, helst med 

virkning fra 2021. Det ble laget en felles strategi, som alle kommunene ble bedt om å vedta.  Så 

kom koronaen, og alle kortene ble lagt på nytt, og med det ble det lite realistisk at alle 

kommunene går inn felles i Visit Trondheim fra 2021. Daglig leder vil gå gjennom status i 

møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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 TR 23/20 IKAP – gjennomgang av statistikk og prognoser. 

Sak: I årshjulet står det at vi i september/oktober-møtet skal ha en gjennomgang av statistikk og 

prognoser innen IKAP. Prosjektleder IKAP Esther Balvers vil presentere oppdatert 

kunnskap om befolkningsutvikling, boligbygging, pendling, næringsutvikling og 

jordbruksareal. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 

 

 TR 24/20 Samferdselspolitisk fundament – behov for ny tenkning. 

 

Sak:  Ordførermøtet i august diskuterte hvordan Trondheimsregionen skal jobbe med 

samferdselsspørsmål framover. Vi har gjennom en del år laget et eget 

samferdselspolitisk fundament, som et uttrykk for felles samferdselspolitiske 

prioriteringer. Tidvis har det vært mye diskusjon, men de siste årene har det vært bred 

enighet om hva som skal være våre prioriteringer.  

 

Det vi i mindre grad har diskutert er hvordan vi bør jobbe med å følge opp våre 

prioriteringer. Fram til nå har det begrenset seg til å sende de inn der det har vært 

høringsmuligheter. Vi bør også diskutere om det er mulig å se for seg mer aktiv 

oppfølging av dette arbeidet. Det kan for eksempel være overfor NTP-prosessen, eller 

det kan være arbeid for å påvirke de fylkeskommunale prosessene. Fylkeskommunen 

har gjennom 2000-tallet fått en viktigere rolle i samferdselspolitikken, og det å påvirke 

både deres egne prioriteringer og det arbeidet de gjør med innspill til NTP, bør 

diskuteres. Ikke minst med et samlet Trøndelag hat det blitt ensa viktigere å være en 

tydelig stemme for Trondheimsregionen. I dagens nasjonale system er det 

fylkeskommunene og de 4 største byene som blir bedt om å komme med direkte innspill 

til NTP.  

 

Samtidig ser vi også at mye av det som har vært våre egne hovedprioriteringer er i ferd 

med å gjennomføres, og da må det diskuteres hva som skal være neste hovedsatsinger – 

og om vi kanskje bør bli enda mer spisset i våre prioriteringer. Det er ofte slik at dess 

mer tydelig man er i sine prioriteringer, jo større er gjennomslagskraften. Denne 

diskusjonen bør tas med utgangspunkt i en felles forståelse av hva som vil være de 

største utfordringene framover, og i mindre grad ut fra som er mer eller mindre 

”gryteklare” prosjekter.  

 

Som et regionsamarbeid er det naturlig at vår argumentasjon tar utgangspunkt i hva som 

gagner uviklingen av Trondheimsregionen som bo- og arbeidsmarkedsregion. Dette er 

et perspektiv vi ”eier”, og som ofte er underkommunisert i samferdselsdiskusjonen, men 

som for næringslivet og den enkelte innbygger er særdeles viktig. Framtidsbildet er det 

enighet om: Byene fortsetter å vokse, og med det også omlandet. I 2040 beregnes vi i 

Trondheimsregionen til å være ca 40 000 flere innbyggere enn i 2020. For at den 

enkelte innbygger skal få mulighet til velge sin beste kombinasjon av jobb og bosted så 

må politikken ta utgangspunkt hvordan samferdselsløsningene kan tilrettelegge for det, 

og for hvordan omlandet til Trondheimsregionen kan vokse.  Kommunene blir ofte for 
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nærsynte til å ta dette perspektivet, mens fylkeskommunen kan bli stående i en spagat 

mellom distriktspolitiske forventninger og behovene i en befolkningstung byregion. 

 

Dette er ment som starten på en diskusjon både på hvilken rolle Trondheimsregionen 

kan ta framover, og på hvilke (nye) prioriteringer vi bør ha. Som Norges største 

regionråd, med over 300 000 innbyggere, har vi en tyngde som vi bør forvalte bedre enn 

det vi har gjort fram til nå. 

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 
 

 

 TR 25/20 Oppsummering av felles formannskapsmøte 25/9, konsekvenser for arbeidet med 

Strategisk næringsplan. 

 

Sak:  Det felles formannskapsmøtet 25/9 er en svært viktig forankringsarena for det videre arbeidet 

med en felles næringsplan. En uke etterpå kan det være lurt å ta en gjennomgang av hva som 

kom fram, og hvordan vi skal gå videre. Daglig leder vil innlede 

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 

Beslutningssaker: 
 

 TR 26/20 Møteplan 2021.  

 

Sak:  Møteplanen for 2021 legges fram for endelig vedtak i Regionrådet. 

 
Vedlegg 2: Forslag til møteplan for 2021 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar møteplanen for 2021. 

 

 TR 27/20 Orienteringer 

   

 

 TR 28/20 Eventuelt 

 

 

Rita Ottervik Bård Eidet 

Leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 19/06 2020  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 20/ Dato 20. februar 2020  
 

Sted: Indre Fosen kommune, Smia flerbrukshus Leksvik. 

Tidsrom: Kl 0900-1200. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Ann Inger Leirtrø, Leif Roar Skogmo. 
Malvik kommune: Trond Hoseth, Carl Jakob Midttun. 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Trygve Bragstad, Morten Wolden. 

 Melhus kommune: Jorid Jagtøien, Katrine Lereggen. 
Skaun kommune: Gunn Iversen Stokke, Siri Grøttgjord, Jan Yngvar Kiel. 
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Jan Grønningen, Ingvill Kvernmo. 

 Midtre Gauldal kommune: Bjørn Enge, Alf Petter Tenfjord. 
Indre Fosen kommune: Anne Kirkeby, Vigdis Bolås. 
 

 Observatører:  
 Fylkesmannen: Øystein Johannessen, John Haugen, Vegard Christoffersen Walsø.  

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Børge Beisvåg. 
Trøndelag fylkeskommune: Tomas Iver Hallem, Siri Holm Lønseth, Eigil Kosi Jaren, Gunhild 
Kvistad, Isabel  Müller. 

 KS: Anniken Kjær Haraldsen. 
Trondheim havn: . 
Jernbanedirektoratet:  

 Trondheim kommune:  
 Sekretariat: Bård Eidet, Esther Balvers, Hans Kringstad, Astrid Haugslett. 
 
 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

  
Innkalling/saksliste godkjent. Oddbjørn Bang leder første del av møtet, Rita Ottervik det resterende. 

 

 

 TR 08/20 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 14.02. 2019 

 

Vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02. 2019 tas til etterretning. 

 

Orienteringssaker: 

 TR 09/20 Trøndelag fylkeskommune sitt arbeid med regional plan for arealbruk. 

 
Gunhild Kvistad, Trøndelag fylkeskommune, innledet. Et arbeidsdokument sendes på 

faglig/administrativ høringen utgangen av august. Målet er at retningslinjene skal være 

innsigelsesgrunnlaget også for fylkesmannen. 

 Fra møtet: Skepsis til om det ikke blir en sektormyndighet til som kan levere innsigelse. Viktig at det 

skapes en motivasjon hos kommunene. Viktig at alle kommunene gir innspill til planen. 

 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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 Vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

 

 TR 10/20 Grønn konkurransekraft. 

 
Marie Bysveen SINTEF, Chin-Yu Lee Trondheim kommune, og Astrid Haugslett 

Trondheimsregionen presenterte arbeidet. Vil være med og legge grunnlaget for ny Strategisk 

næringsplan. 

 Fra møtet:  

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 TR 11/20 Samordnet parkeringspolitikk. 

  
Esther Balvers innledet. Viktig og forankre det som et eget tema i Regionrådet. 

 

 Fra møtet: Handler mest om hvordan transportsystemet utformes, og gi innbyggerne mulighet til å ta 

bærekraftige valg. 

De viktige parkeringsplassene må brukes til de riktige formålene. 

Vedtak: 

   Saken tas til orientering.  
  

 

 TR 12/20 Ny Strategisk næringsplan (SNP) – endringer på grunn av korona-pandemien. 

  
Bård Eidet innledet..  

 

Vedtak: 

   Saken tas til orientering.  

 

Beslutningssaker: 

 

 TR 13/20 Årsmelding 2019. 
 

Vedtak:  

 Regionrådet vedtar årsmeldingen for 2019. 

 

 

 TR 14/20 Nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Trondheimsregionen – endelig vedtak. 
 

Bård Eidet innledet. 

Vedtak:  

 Regionrådet vedtar forslaget til samarbeidsavtale med kommunene. 
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 TR 15/20 Ny samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap fra 2021. 
 

 Fra møtet: Trondheim kommune vil fortsatt være med i samarbeidet med UE i Trondheiomsregionen. 

Daglig leder sørger for at det blir fulgt opp med UE. 

 

Vedtak:  

• Trondheimsregionen inngår en ny avtale med Ungt Entreprenørskap for perioden 

2021-2022.  

• Kontrakten innbefatter alle kommunene i Trondheimsregionen bortsett fra 

Trondheim.  

• Den årlige rammen for avtalen settes til NOK 900 000,-. Beløpet indeksreguleres 

etter deflator hvert år fra og med 2022. 

• Rammen dekkes 2/3 av Trondheimsregionen og 1/3 av de deltakende kommunene. 

Deltakeravgiften fra kommunene beregnes 50% med et flatt beløp fra hver 

kommune, og 50% etter folketall. 

• Daglig leder får fullmakt til å utforme detaljene i den nye avtalen, og underskrive 

avtalen. 

 

 

 TR 16/20 Massehåndtering - deponi 
 

Esther Balvers presenterte utredningen. Vil bli oppdatert med oversikt over kjente 

rekkefølgekrav til områdene. 

 Fra møtet: Viktig også å ta med MEF sine tall, og mer konkretisering av hvilke områder som er nærmest til 

å komme i drift, og hva som skal til 

 

Vedtak:  

• Regionrådet sender den regionale utredningen om massedeponi i 

Trondheimsregionen på høring til berørte parter. 

• Før høring må tabellene i den grad det er mulig: 

o oppdateres med når deponier kan tas i bruk pga rekkefølgekrav ol  

o oppdateres med hva som er reell mulig årlig kapasitet på mottak pga av 

begrensninger. 

o gjennomgås med MEF slik at det er enighet om beskrivelsen av de to første 

punktene 

o Det lages en tabell som viser hvilke deponi som skal løse behovet for hvert 

år 

• Administrasjonen bes om å innhente kunnskap om massehåndtering for å 

begrense framtidig deponibehov og bidra til sirkulærøkonomi 
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 TR 17/20 Statlige/fylkeskommune krisepakker – fordeling internt i Trøndelag 

   

Bård Eidet innledet. 

Vedtak:  

Regionrådet vedtok den følgende uttalelsen til fylkesutvalget i Trøndelag: 

 

Regionrådet i Trondheimsregionen viser til fylkesutvalgets kommende fordeling av 

midler til kommunale næringsfond. Bakgrunnen for disse midlene er å motvirke 

negative virkninger av korona-pandemien, og Regionrådet vil understreke at 

fordelingen derfor må ta utgangspunkt i kriterier som antall arbeidsledige og antall 

sysselsatte, og ikke distriktspolitiske kriterier.  
 

 TR 18/20 Orienteringer 

- . 
 

 

 
  

 TR 19/20 Eventuelt 

  Ingen saker. 

   

Rita Ottervik Bård Eidet 

Leder Daglig leder 



MØTEPLAN TRONDHEIMSREGIONEN 2021 

 

 

Næringsrådet:  Onsdag 27.01 kl 1200-1500  

Rådmannsforum: Onsdag 03.02 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Onsdag 10.02 kl 1200-1400  

Regionrådet:  Fredag 19.02 kl 0900-1400 

 

Næringsrådet:  Onsdag 10.03 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 17.03 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Onsdag 24.03 kl 1200-1400  

Regionrådet:  Fredag 09.04 kl 0900-1400 

 

Samling for formannskapene: 22-23/4.  

 

Næringsrådet:  Onsdag 26.05 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 02.06 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Onsdag 09.06 kl 1200-1400  

Regionrådet:  Fredag 18.06 kl 0900-1400 

 

Næringsrådet:  Onsdag 08.09 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 15.09 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Onsdag 22.09 kl 0830-1030 

Regionrådet:  Fredag 01.10 kl 0900-1400  

 

Næringsrådet:  Onsdag 20.10 kl 1200-1600  

 

Næringsrådet:  Onsdag 24.11 kl 1200-1600  

Rådmannsforum: Onsdag 01.12 kl 1300-1600  

Arbeidsutvalget: Onsdag 08.12 kl 0830-1030  

Regionrådet:  Fredag 17.12 kl 0900-1400 
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