PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 24.03.2021
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 21-

Sted:

Rådhuset, Trondheim.

Tidsrom:

kl 1200-1430

Til stede:

Rita Ottervik, Trond Hoseth, Jorid Jagtøyen, Bård Eidet.

Forfall:

Oddbjørn Bang

Referent:

Bård Eidet

Dato: 30. mars 2021

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no
Ingen merknader til innkallingen.

AU 15/21
Vedtak:

AU 16/21

Protokoll AU-møte 11.02. 2021
Protokoll Arbeidsutvalget 11.02. 2021 godkjennes

Årsmelding 2020.

Fra møtet:
Vedtak:

AU 17/21

AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte årsmeldingen for 2020.

European Region of Gastronomy - aktuelle prosjekt i Trondheimsregionen.
Bård Eidet innledet.

Fra møtet:

Mange av lokalmatprodusentene holder til i regionen, bør være en del av søknaden. Kobling
skole – lokalmatprodusenter et aktuelt tiltak?

Vedtak:
AU slutter seg til de foreslåtte områdene for videre arbeid, og ber om at det lages en prosjektbeskrivelse som grunnlag for en søknad til Trøndelag fylkeskommune om medfinansiering.
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AU 18/21

Program for Regionrådet 09/04.
Møtet blir digitalt. Trøndelag fylkeskommune bør utfordres til å si noe om hvordan forslaget til
ny NTP og arbeidet med godsstrømmer følges opp.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

AU 19/21

Planlegging av felles formannskap 27-28/5.

Fra møtet:
Vedtak:
Saken diskutert, innspillene tas med i det videre arbeidet.

AU 20/21

Trondheimsregionens framtidige rolle – start på en diskusjon
Bård Eidet innledet.

Fra møtet: Samholdet mye sterkere, mye mindre alles kamp mot alle. Stor forskjell fra starten med IKAP1.
Viktig at vi er ferdig med å delta i kretsmesterskap, men heller i NM og VM.
TRR oppleves som en profesjonell organisasjon.
Fellesskapet og styrken i å være en felles bo- og arbeidsmarkedsregion har blitt mye tydeligere
under Covid.
Stort potensial i å knytte seg tettere til Trondheim som (merkevare)navn for å øke
attraktiviteten.
Vi må ta en større plass i Trøndelag, jobbe mer systematisk med å følge opp saker.
Når det gjelder videregående skole bør vi være mer oppmerksom på om vi totalt sett har det
tilbudet vi trenger. Bør vi ha mer maritim utdanning?
Mye av lære av relevante prosesser i Trondheim kommune, uten at det nødvendigvis blir
formelle samarbeidsområder. For eksempel medvirkningsprosesser, digitalisering, bærekraft.
Miljø/klima/bærekraft som tema bør handle om konkrete prosjekt. Klimaendringer/
klimatilpasning? Beredskap har også blitt relevant som samarbeidstema det siste året.
Trondheimsregionen bør ta en rolle i arbeidet med større arrangement innen
kultur/idrett/mat. Må ha en løpende vurdering av hvor det er viktig at fylkeskommunen
inviteres inn.
Diskusjonen tas videre inn i et ordførermøte i juni. Bård finner tidspunkt.
Vedtak:
Saken diskutert.

AU 21/21

Orienteringer


Igangsatt arbeid med å se på muligheten for felles realfagssatsing i Trondheimsregionen:
Sak i det neste regionrådsmøtet.



Framtidig (regional) organisering av reiseliv/profileringsarbeidet i regionen: Trondheimsregionen i samarbeid med Visit Trondheim, NiT og muligens Trondheim kommune
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Oppfølging av rapporten om Talent Attraction Management: Vurderer piloter.

Rita Ottervik
Møteleder

Bård Eidet
Daglig leder

(sign)

(sign)
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