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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 18/06 2021  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 21/ Dato 25. juni 2021 
  
 

Sted: Digitalt møte. 

Tidsrom: Kl 0900-1230. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Jan Inge Kaspersen, Tor Jakob Reitan. 
Malvik kommune: Trond Hoseth, Rikard Spets, Carl Jakob Midttun. 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Trygve Bragstad, Morten Wolden. 

 Melhus kommune: Jorid Jagtøien, Per Olav Skurdal Hopsø, Katrine Lereggen. 
Skaun kommune: Gunn Iversen Stokke, Siri Grøttjord, Petter Lindseth. 
Orkland kommune: Oddbjørn Bang. 

 Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Svenn Ola Krognes. 
Indre Fosen kommune: Bjørnar Buhaug, Kjetil Mjøsund. 
 

 Observatører:  
 Fylkesmannen: Mari Mogstad, Harald Høydal. 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Berit Rian, Børge Beisvåg. 
Trøndelag fylkeskommune: Tomas Iver Hallem, Henrik Kierulf, Eigil Kosi Jaren, Egil Utseth. 
KS: Ole Herman Sveian, Tom Myrvold, Egil Eide. 
Trondheim havn: . 
Jernbanedirektoratet: Anne Skolmli. 
Nye Veier: . 
Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo 
Trondheim kommune: Håkon Kibsgaard Jordet, Kristian Dahlberg Hauge. 

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

  
Innkalling/saksliste godkjent. Rita Ottervik ledet møtet. 

 

 

 

 TR 23/21 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 09.04. 2021 

 

Vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.04. 2021 tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

http://www.trondheimsregionen.no/møter


 

Trondheimsregionen 18.06.2021  Side 2 av 5 
 

Orienteringssaker: 

 

 TR 24/21 AtB sin nye mobilitetsstrategi, og nytt kollektivtilbud fra august. 

  Harald Storrønning, direktør for rutetilbud og infrastruktur AtB, innledet. AtB er et 

mobilitetsselskap, utarbeider nå ny mobilitetsstrategi med hovedmålet: Enklere uten bil. Glad 

for å kunne tilby sømløse reiser i samarbeid med SJ. Tilbudsjustering innen 1/5 hvert år, 

kommunene må ta kontakt hvis de har innspill. Fleksibel transport er nå også et tilbud i 

Trondheimsregionen.  

Bjørn Roger Nøstberg, AtB: Nytt sommerpass – hele Trøndelag på en billett. Gjelder 7 dager, 

990 pr voksen.  

 Fra møtet:   

  Vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

 

 TR 25/21 Utbygging av bredbånd i Trondheimsregionen. 

 
Erlend Solem, fylkesdirektør samferdsel Trøndelag fylkeskommune, innledet. En helt sentral 

del av infrastrukturen.  

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt den statlige tilskuddsordningen. Utfordring med gamle 

kobberlinjer også i sentrale strøk.  

Oppdrag fra fylkestinget: Lage et veikart for full dekning over 100mb innen utgangen av 2030. 

Veikartet behandles politisk mot slutten av året. Kommer invitasjoner til kommunene.  

 Fra møtet:   

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

 

 TR 26/21 European Region of Gastronomy – status for prosjekt i Trondheimsregionen. 

 Bård Eidet innledet. Jobber nå med muligheten for finansiering fra flere kilder. 

 

Fra møtet: Utfordrende med kommunal medfinansiering i de kommunene som er med i flere 

prosjekt/regionråd. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

 

Beslutningssaker: 

 

 TR 27/21 Regional plan for arealbruk - høringsuttalelse.  

 Kirsten Ingjerd Værdal, fylkesdirektør plan og næring Trøndelag fylkeskommune, innledet. 

Omfattende prosess, med stor politisk involvering. Vil støtte opp om IKAP. Arealbruk krevende 

politikkområde, forskjell på tilbakemeldingene fra administrasjon og fra politikk. Nødvendig å 

finne løsninger over kommunegrensene. Ønsker å få opp godt samlet kunnskapsgrunnlag og en 
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veileder. Vil ha god samhandling med Trondheimsregionen.  

 

Fra møtet: Diskusjon rundt Byvekstavtalens føringer for arealpolitikken i Trondheimsregionen.  

Skeptisk til dette med 10-minutters byen, ønsker å bygge også lenger ut i kommunene, ellers 

blir det bruk av dyrka jord.  

Bør-retningslinjene gir ikke grunnlag for innsigelser, skal-retningslinjene kan gjøre det.  

Den regionale tolkningen av statlige krav og regler er poenget, gir større mulighet for en 

regional tankegang.  

Mangel i punkt om regionsenter – Støren mangler i planen.  

 

Vedtak: 
1. Regionrådet for Trondheimsregionen er skeptisk til behovet for en regional plan for 

arealbruk. Styring av arealbruken er det viktigste elementet i det kommunale selvstyret, og 

dette selvstyret vil svekkes ytterligere hvis det kommer enda et grunnlag for innsigelser.  

 

 2. Fylkeskommunens rolle bør primært være knyttet til fylkeskommunens utviklingsrolle, og 

ikke tangere statsforvalternes tilsyns- og kontrollrolle. Regional plan for arealbruk må derfor 

være en utviklingsplan som skal bidra til en bærekraftig og differensiert arealbruk i 

Trøndelag. Trøndelag er et stort område med forskjellige utfordringer og behov. 

Trondheimsregionen mener at en plan på regionalt nivå skal være på et overordnet nivå for å 

håndtere kommuneoverskridende utfordringer og primært vektlegge fylkeskommunens egne 

ansvarsområder. Kommunene har alle arealplaner/strategier og avtaler som skal legges til 

grunn, og som både i form og innhold vil være viktigere enn RPA. 

 

 Handlingsplanen bør i all hovedsak vise hvordan fylkeskommunen skal følge opp RPA 

gjennom konkrete tiltak, kollektivtilbud, prosjekter og veiledning/formidling. 

 3. At byaksen Orkanger – Stjørdal via Levanger/Verdal til Steinkjer er utpekt som 

sammenhengende vekstakse i Trøndelag er positivt for både utvikling av Innherredsbyen, 

Trondheimsregionen og Trøndelag. Vi savner imidlertid vekstaksen sørover langs 

Trønderbanen og E6 mot Oslo. Aksen langs E6, både nord og sør, er viktig for utvikling av 

regionale næringsarealer. Prioritering av arealutvikling langs aksen Steinkjer – Støren vil 

bidra til å styrke grunnlaget for økt frekvens på jernbanen. Styrking av Trondheimsregionen 

som bo- og arbeidsmarkedsregion vil styrke hele Trøndelag. 

 4. Regionrådet for Trondheimsregionen forutsetter at fylkeskommunen sikrer et godt 

busstilbud i vekstaksene. 

 5. For å få til en samordnet areal- og transportutvikling er det viktig at fylkeskommunen 

skaper økt forutsigbarhet om framtidens kollektivtilbud. Fylkeskommunen bør engasjere seg 

tidlig i større arealplanleggingsprosesser i kommunene, slik at det sikres en god samordning 

av arealutvikling og framtidig kollektivtilbud. 

   6. Regionrådet for Trondheimsregionen viser til at IKAP er den kommuneoverskridende 

arealplanen som skal legges til grunn i areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. 

Regionrådet for Trondheimsregionen mener det er svært uheldig hvis kommunene må 

forholde seg til enda en plan på regionalt nivå. IKAP er godt lokal forankret. Regionrådet for 

Trondheimsregionen forutsetter at Trøndelag fylkeskommune legger IKAP til grunn i areal- 

og transportplanlegging i Trondheimsregionen og bidrar aktivt i å styrke 

Trondheimsregionen som den viktigste byregionen i Midt-Norge. 
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 TR 28/21 Gjenåpning etter Covid 19 – samarbeid i Trondheimsregionen. 

 Rita Ottervik innledet. Vi har samarbeidet veldig godt i hele pandemi-perioden, greier vi også å 

samarbeide nå når det skal gjenåpnes? Har oppfordret fylkeskommunen til i en periode ha gratis 

hall- og baneleie, men endt med å sette av midler til å kjøpe timer. 

Kjell Bjarne Helland, Trøndelag Idrettskrets: Ulikt hvordan idretten har vært rammet. Forbudet 

mot kryssing av grensene har vært meget krevende for de små kommunene. Usikker på hvor 

fundamental endringene kommer til å bli.  

Veien videre: Markere – vinne tilbake – rekruttere. 25 september nasjonal gjenåpningsdag. Må 

passe på at vi ikke vil for mye – samtidig. Viktig med et langsiktig samarbeid de neste årene. 

Bruke frivillighetens år 2022.  

Geir Ulseth, Norges Musikkorps forbund: Mye frykt og bekymring, lite aktivitet det siste året. 

Frafall på 3% det siste året etter flere år med økning, 20% nedgang i ny rekruttering. Øving 

kjernevirksomhet, rammet hardt. Forutsigbarhet viktig framover, tilgang på øvingslokaler 

avgjørende. Fint om kommunene kan ha en samlet og tydelig kommunikasjon. Drift: Ber 

kommunene vurdere leieprisene det kommende året, for å stimulere til aktivitet. Viktig at 

kulturmiljøet i hver kommune blir invitert inn til dialog – gir energi og kraft. Ser på oktober 

som kickoff-tidspunkt.  

 

Fra møtet: Fylkeskommunen styrker budsjettet innen frivilligheten og idretten resten av året.  

Viktig å snakke også med ungdomsrådene – klare råd om det trengs flere sosiale 

aktivitetsarenaer. 

Skal vi ha en felles gjenåpningsdag/markering i Trondheimsregionen?  

 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.    

 

 

 TR 29/21 Arbeidet med Talent Attraction Management. 

 
Bård Eidet innledet. En kompleks sak som potensielt kan ha stor betydning for næringslivets 

tilgang på talent. Prøves trinnvis ut. 

 Fra møtet:  

 

Vedtak: 

   Regionrådet vedtar å gjennomføre det foreslåtte prosjektforslaget. 

 
  

 

 TR 30/21 Avtalen med Ungt Entreprenørskap – prolongering, endring av finansieringsmodell. 

  

 

Vedtak:  

1.Den nåværende avtalen med Ungt Entreprenørskap prolongeres ut 2022. 

2.Fra og med 2022 betaler kommunene 2/3 og Trondheimsregionen 1/3 av det avtalte 

beløpet for samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap. 
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 TR 31/21 Framtidig organisering av profileringsarbeidet – orientering om start på 

utredningsarbeid. 
  

Bård Eidet innledet. 

Vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

 TR 32/21 Orienteringer 

 Felles møte for formannskapene 23-24/9: Viktig at alle formannskapsmedlemmene får 

invitasjonen 

  

 

 

 

 

  

 TR 33/21 Eventuelt 

   Ingen saker. 

  

  

Rita Ottervik Bård Eidet 

Leder Daglig leder 


