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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 23.09 2020 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 20/- Dato: 17. september 2020  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerens kontor. 

Tidsrom: 0830-1030. 

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

 

 
AU 29/20 Protokoll AU-møte 11.06. 2020 

Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 11.06. 2020 
 

Forslag til vedtak:  
Protokoll Arbeidsutvalget 11.06. 2020 godkjennes.  
 
 

AU 30/20 Felles formannskapsmøte 25. september – gjennomgang av program 
 

Sak: Som kjent ble den felles formannskapssamlingen nedskalert til 1 dag, primært av 
smittevernhensyn. Hovedmålet er forankring av prosessen med ny Strategisk næringsplan. 
Programmet slik det ser ved utsending av sakspapirene framgår under, vil bli gjennomgått i 
møtet. 

Program felles formannskap Trondheimsregionen 25. september 0815-1500 2020 

 
Når Tid Hva Hvem 
0815- 
0830       

15 
min 

Oppmøte, registrering og kaffe  

0830-
0840 

10 
min 

Velkommen, formålet med dagen  Rita Ottervik, ordfører i Trondheim,  

0840-
0850 

10 
min 

 Trondheimsregionen: Hvem er vi?  Tall og fakta. Bård Eidet, daglig leder i Trondheimsregionen 

0850-
0910 

20 
min 

Hvor står Trondheimsregionen og hvordan har den nåværende 
Strategisk næringsplan fungert?   
Hvorfor skal vi ha en slik plan for Trondheimsregionen? 

Berit Rian, administrerende direktør NiT 
Bård Eidet, daglig leder i Trondheimsregionen 

0910-
0955 

45 
min 

Hvordan har Trondheimsregionen utviklet seg de siste 10 årene? 
Har vi slått  Stavangerregionen og Bergensregionen? 

 Knut Vareide, seniorforsker fra Telemarksforskning 

0955-
1010 

15 
min 

Pause  

1010-
1040 

30 
min 

Nye næringsmuligheter i Trondheimsregionen - dette kan vi leve av 
etter oljen. 

Karl Almås og Ulf Johansen, spesialrådgiver og fungerende 
forskningssjef i SINTEF Ocean 

1040-
1050 

10 
min 

Bærekraftsmålene angår oss alle - Trondheim kommune har tatt på 
seg ledertrøya. 

Morten Wolden, kommunedirektør i Trondheim 

1050- 20 Grønn konkurransekraft er veien framover. Men hva betyr det i Marie Bysveen,  markedssjef SINTEF Energi 
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1110 min praksis? 

1110-
1125 

15 
min 

Trøndelag post Covid 19 - hvordan vil det se ut?  Tore O Sandvik, fylkesordfører Trøndelag 

1125-
1220 

50 
min 

Lunsj  

1215-
1245 

30 
min 

Næringsalliansen i Trondheimsregionen: 
Hvilke forventninger har vi til kommunene framover?   
Hvordan kan vi fellesskap øke verdiskapingen i 
Trondheimsregionen? 
Hva med pandemien midt opp i alt av dette? 

Berit Rian administrerende direktør NiT, Jon Uthus daglig 
leder Stjørdal Næringsforum, og Ståle Vaag leder i Orkladal 
næringsforening intervjues av Bård Eidet 

1245-
1325 

40 
min 

Hver ordfører har  3 min til å nevne de 3 største fortrinnene de har 
i egen kommune for å bidra til næringsutviklingen i 
Trondheimsregionen. 
Hvordan opplever de at dette er fanget opp i dagens SNP? 

Ordførerne 

1325-
1350 

25 
min 

Alle kommunene har laget en egen selvangivelse om hvordan de 
har fulgt opp SNP. Hvordan oppfatter kommunene sin egen rolle? 
Og hvordan evalueres arbeidet fram til nå? 

Hans Petter Øien Kvam, NiT 

1350-
1405 

15 
min 

Kaffe  

1405-
1450 

45 
min 

Summing rundt bordene er verre i disse koronatider, derfor vil 
deltakerne både få sagt sin mening gjennom noen Kahoot-
spørsmål, og muligheten for å ta ordet i  plenum 

Hans Petter Øien Kvam, NiT 

1450-
1500 

10 
min 

Oppsummering og veien videre  Rita Ottervik, Ordfører Trondheim 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering.  

 
 

AU 31/20 Samferdselspolitisk fundament – behov for ny tenkning. 
Sak: Ordførermøtet i august diskuterte hvordan Trondheimsregionen skal jobbe med 

samferdselsspørsmål framover. Vi har gjennom en og 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. 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. Den 
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. 
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Som et regionsamarbeid er det også 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. Kommunene blir ofte for 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 legges fram for diskusjon. 

 

 

AU 32/20 Møteplan for 2021. 
Sak:  Møteplan for 2021 legges fram for godkjenning. 
 

Forslag til vedtak: 

 AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte møteplanen for 2021. 
 
 

AU 33/20 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 02.10. 2020 
Sak: Møtet vil være fysisk, på Haugen gård i Melhus. Aktuelle saker i tillegg til de som står på denne 

sakslisten: 

• Orientering om status i Miljøpakken 
• IKAP – statistikk og prognoser: utvikling i Trondheimsregionen: befolkning, bolig, næring, 

transport, landbruk 
• Eventuelle andre samferdselsorienteringer 

 
 

AU 34/20 Orienteringer 
• Visit Trondheim/reiselivet. 
• Arbeidet med deponi. 
• Technoport. 
• Støtte til 6AM for mobilisering til statlige krisepakker. 
• Oppdatering arbeidet med grønn konkurransekraft. 
• Forslag til måleindikatorer for arealutvikling – oppfølging Byvekstavtale 
• Trøndelag fylkeskommune lyser ut 3 millioner kr til samarbeidsprosjekter mellom 

oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv.  
• Fylkesmannen har satt i gang en (ny) kartlegging av interkommunalt samarbeid. 

 

Bård Eidet 

Daglig leder 
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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 11.06.2020 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 20- Dato: 15. juni 2020  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens møterom. 

Tidsrom: kl 1100-1300 

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

Forfall:  

Referent: Bård Eidet 
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no   

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 16/20 Referat/protokoll AU-møtet 19.03. 2020. 

 

Vedtak: Møtet avlyst. 
 
 

AU 17/20 Ny avtale med Ungt Entreprenørskap fra 2021. 

 

Trondheim kommune avklarer sin posisjon fram mot regionrådet. 

 

Vedtak:  
AU ber Regionrådet fatte dette vedtaket:  

• 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. Del-
takeravgiften 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. 

•  
 

 

AU 18/20 Oppsummering og oppfølgingspunkter fra ordførermøtet 17/1-2020. 

  Nytt ordførermøte i august, aktuelle tema: Regional plan for arealbruk, miljø, samferdsel/NTP. 
reiseliv. 
 

http://www.trondheimsregionen.no/
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Vedtak:  
Saken diskutert. 
 

 
 

 

AU 19/20 Ny Strategisk næringsplan – endringer i prosessen pga korona. 

 Fra møtet:  
 

Vedtak:  
Saken diskutert. 

 
 

  

AU 20/20 Revidering av Samferdselspolitisk fundament. 

  Saken utsettes, tas i Regionrådet til høsten 

Vedtak:  
AU utsetter saken. 

 

 

AU 21/20 Årsmelding 2019. 

  

Vedtak:  
AU ber Regionrådet vedta forslag til Årsmelding for 2019. 

 

 

AU 22/20 Samordnet parkeringspolitikk. 

  Byvekstavtalen legger føringer, men også andre kommuner utenfor avtaleområdet kan 

være med. Vertskommune-samarbeid kan være aktuelt.  

Vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 
 

AU 23/20 Nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Trondheimsregionen - status.  

 

Vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 
 

AU 24/20 Visit Trondheim – vekstprosjektet. 

  

Vedtak:  
Saken tas til orientering. 
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AU 25/20 Grønn konkurransekraft – oppfølging av rapport. 

  

Vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 
 
 
 

AU 26/20 Massehåndtering - deponi. 

  

Vedtak:  
AU ber Regionrådet fatte dette vedtaket: 
• Regionrådet sender den regionale utredningen om massedeponi i Trondheimsregionen 

på høring til berørte parter. 
• Administrasjonen bes om å innhente kunnskap om massehåndtering for å begrense 

framtidig deponibehov og bidra til sirkulærøkonomi 
 
 

AU 27/20 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 19.06. 2020.  
 

 

Vedtak: Sakslista supplert etter innspill i møtet. 

 

AU 28/20 Orienteringer 

 Statlige/fylkeskommunale krisepakker. Lage uttalelse fra Regionrådet. 

 
 
 
Rita Ottervik Bård Eidet 
Møteleder Daglig leder  

(sign) (sign) 
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