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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 10.12.2020 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 20- Dato: 17. desember 2020  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens møterom. 

Tidsrom: kl 0830-1030 

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 35/20 Protokoll AU-møte 11.06. 2020 

 

Vedtak: Protokoll Arbeidsutvalget 23.09. 2020 godkjennes 
 
 

AU 36/20 Samferdselspolitisk fundament – forslag til ny tenkning. 

 
Klettkrysset bør med. 

Kollektivtransport og omstillingspunkt viktig.   

 

Vedtak:  
AU ber regionrådet fatte dette vedtaket: 
Regionrådet tar saken til etterretning, og ber om at det på det neste regionrådsmøte legges 
fram et nytt samferdselspolitisk fundament som avspeiler diskusjonen i denne saken. 

 

AU 37/20 Profileringsarbeidet framover – og utmelding av Technoport. 

   
Viktig at det framgår at vi fortsatt skal samarbeide på dette området. Kommunene utenfor 
Trondheim må også kobles på det nye Kunnskapsfest-konseptet.  
Kan det være en felles visjon om å koble på teknologi/skapertankegangen til ungdomsskolene? 
Tema på neste AU.  
  

Vedtak:  
AU ber regionrådet fatte dette vedtaket: 

1. Trondheimsregionen avslutter sitt medlemskap i foreningen Technoport fra og med 1/1-
2022. 

2. Profileringsarbeidet i 2021 prioriteres inn mot et prosjekt for å rekruttere utenlandske IT-
ingeniører til Trondheimsregionen, i samarbeid med relevante aktører. 

http://www.trondheimsregionen.no/
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3. Daglig leder får fullmakt til å forhandle fram en avtale med Technoport om å ta et ho-
vedansvar for å profilere Trondheim og Trondheimsregionen som teknologihovedstad og 
innovasjonsby. Avtalen legges fram for Regionrådet til endelig godkjenning. 

 
 

 
 

AU 38/20 Opprettelse av kompetanseforum i Trondheimsregionen? 

   
Kan rekruttering/lærlinger være tema i TRR framover?  

Vedtak:  
AU anbefaler Regionrådet å ikke opprette et eget kompetanseforum i regi av Trondheimsre-
gionen.. Trondheimsregionen kan være behjelpelig dersom Kompetanseforum Trøndelag 
ønsker å arrangere egne møter i regionen, men ansvaret og kostnadene ved gjennomføring 
av slike møter må ivaretas av Kompetanseforum Trøndelag. 

 
 

AU 39/20 Trondheimsregionens eventuelle engasjement i arbeidet med European Region of 

Gastronomy. 

  
Stort potensiale for å markedsføre produsentene våre, TRR bør være med. En av de største 
produsentmiljøene i Trøndelag. 
Koble til barn og unge. Vise fram hva som finnes.  
 

Vedtak:  
Saken diskutert. 

 
 

AU 40/20 Utviklingsplan for 2021. 

  
 

Vedtak:  
AU ber Regionrådet vedta utviklingsplan for 2021. 

 
 

AU 41/20 Massehåndtering – deponi. 

  

Vedtak:  
Regionrådet i Trondheimsregionen vedtar Massedeponi i Trondheimsområdet - oppdatering 
regional utredning av områder for deponering av rene masser, med justering etter vedtaket i 
Bystyret i Trondheim kommune desember 2020. 

   -Trondheimsregionen vil i samarbeid med MEF fortsette å rapportere om status på deponi-
kapasitet to ganger per år.  

   -Trondheimsregionen vil hente inn kunnskap om dagens massehåndtering i utbyggingspro-
sjekt i regionen, og om hvordan dette håndteres i de andre storbyregionene. Daglig leder bes 
om å komme tilbake med et forslag til et utvalg som sammen kan komme med forslag til en 
mer bærekraftig håndtering av rene overskuddsmasser. 

 
 



 

Arbeidsutvalget 10.12.2020 
 

 Side 3 av 3 

 

  

AU 42/20 Mulige organisasjonsendringer – orientering om status. 

   
 

Vedtak:  

Saken tatt til orientering. 

 
 

AU 43//20 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 18.12 2020. 

  Fysisk eller digitalt? Endelig beslutning onsdag formiddag 
 

  • Tilleggsutredning Bane Nor logistikknutepunkt. 

 

Vedtak:  
Sakslista supplert etter innspill i møtet. 

 
 
 

AU 44/20 Orienteringer 

 Fylkesmannens kartlegging av interkommunalt samarbeid. 

 Sykepleierrekruttering – kompetanseløft 2025. 

 Næringspartnerskap Trøndelag / arbeidet med verdiskapingsstrategi for Trøndelag. 

 Scenarioprosjekt reiseliv Trøndelag fylkeskommune. 

 

 
 
 
Rita Ottervik Bård Eidet 
Møteleder Daglig leder  

(sign) (sign) 
 
  


