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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 18/02 2022  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 22/ Dato 25. februar 2022 
  
 

Sted: Orkland kommune, Rådhuset. 

Tidsrom: Kl 0900-1300. 

Til stede: Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo. 
Malvik kommune: Trond Hoseth, Stig Roald Amundsen. 
Trondheim kommune: Julie Indstad Hole, Trygve Bragstad, Morten Wolden. 

 Melhus kommune: Jorid Jagtøien, Signy Ryther Overbye. 
Skaun kommune: Gunn Iversen Stokke, Siri Grøttjord,. 
Orkland kommune: Oddbjørn Bang, Jan Grønningen, Ingvill Kvernmo. 

 Midtre Gauldal kommune: Bjørn Enge. 
Indre Fosen kommune: Bjørnar Buhaug, Anne Kirkeby. 
 

 Observatører:  
 Fylkesmannen: . 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Børge Beisvåg, Hans Petter Øien Kvam. 
Trøndelag fylkeskommune: Henrik Kierulf, Carl Jakob Midttun, Erlend Solem. 
KS:. 
Trondheim havn: . 
Jernbanedirektoratet: . 
Nye Veier: Lars Bjørgård. 
Miljøpakken:  
Stjørdal kommune: . 
Trondheim kommune: Håkon Kibsgaard Jordet. 
Malvik kommune:  

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

  
Innkalling/saksliste godkjent. Oddbjørn Bang ønsket velkommen og ledet møtet.  
Dorte Bae Solvang og Truls Johansen presenterte planer om storstilt industriutvikling i Orkland. Vil  
utvikle Norges beste sirkulære industriområde. Prosjekteier er Valinor AS, med egenkapital på 2,5 mrd.  
Mål om en sirkulær superklynge – et hurtigspor inn i det grønne skiftet. Vil legge vekt på skånsom  
utvikling. Nærheten til et stort arbeidsmarked veldig viktig, sammen med stabil tilgang på energi til en  
fornuftig pris. Har både kraftoverskudd og to sentralstasjoner. Viktig med markedsføring av regionen  
framover. Industrikulturen i Orkland unik.  
Det utredes et område på 5500 da. Signert grunneieravtaler med et stort flertall. Regulering starter så  
snart som mulig.  
 
 
 
 
 

http://www.trondheimsregionen.no/m%C3%B8ter


 

Trondheimsregionen 18.02.2022  Side 2 av 5 
 

 TR 01/22 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 17.12. 2021 
 

Vedtak:  
Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.12. 2021 tas til etterretning. 

 

 

Orienteringssaker: 
 
 TR 02/22 Salvesen & Thams sitt arbeid med næringsutvikling, verdien av samarbeid i 

Trondheimsregionen 
  Bjørn Wiggen presenterte Salvesen & Thams. 150 års historie. Kun aktivt eierskap, vil være 

med på å utvikle bedriftene. Etablert et mini-Salvesen& Thams i Nord-Trøndelag. Blått møter 
grønt et uutnyttet potensial. Tilgang på kompetanse stor utfordring. Rollefordeling innen 
virkemiddelapparatet alt for uklar. Ny virksomhet prioriteres i for stor grad framfor utvikling av 
eksisterende.  
 

 Fra møtet:  
 

  Vedtak: 

 Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 TR 03/22 Mulighetene for nye forbindelser mellom Flakk – Ila og Flakk – Klett, og arbeidet 
med bylogistikk. 
 
Erlend Solem fylkesdirektør for samferdsel presenterte de foreløpige planene. Stort behov for å 
gjøre noe med strekingen Ila – Flakk, høyest skredfaktor i Trøndelag. Ligger inne i 
Byvekstavtalen, spleiselag.  1,7 – 2,2 mrd. Stor politisk jobb å gjøre. Tar ikke med Flakk – Klett 
i første omgang. Steinmassene fra tunnelen kan brukes til å fylle ut ny godskai i Flakk-området. 
Annet alternativ er å bruke det til ny fylkesvei fra Klett – Flakk.  
Bylogistikk: Lage arenaer, bruke teknologi, analyser/kunnskap. Avsatt 5 mill årlig til en søkbar 
pott til både kommuner og næring.   
 

 Fra møtet: Hovedutvalget i fylkeskommunen diskuterte det i går. Trenger ny handlingsplan. Klett – Flakk 
må ikke glemmes. Flere kommuner må inn i Byvekstavtalen.  
Næringstransport må inn som en del av nullvekstmålet.  
 

Vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 04/22 Oppdatering på status på Nye Veiers portefølje i Trondheimsregionen. 
 Lars Bjørgård, konstituert direktør utbyggingsportefølje 1, presenterte status. Deler opp 

entreprisene mer enn tidligere for at flere kan legge inn anbud. Må unngå mange runder med 
forskjellige trasevalg, men krevende å finne den beste løsningen. Ønsker politisk hjelp til å løse 
opp kravene i veinormalene.  
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Fra møtet:   

Vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 

 
 

 TR 05/22 Statusrapport på Trondheimsregionens Europeisk matregion-prosjekt. 
 Eileen Brandsegg, prosjektleder Bylivsutvikling AS presenterte status.  

 

Fra møtet: Rekruttering viktig. Sentral del av hovedprosjektet. 
Har vært forvirra over alle aktørene, tydeligere nå. Bra prosjekt.  
En matfesival nær deg: Krevende å bli tildelt ett tidspunkt som ikke passer – behovet for å velge 
tidspunkt selv må tas opp med Oi!  

Vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 

Beslutningssaker: 

 

 TR 06/22 Ny Verdiskapingsstrategi, utsending på høring. 
 Hans Petter Øien Kvam, prosjektleder fra NiT, presenterte forslaget til ny verdiskapingsstrategi.  

NiT stiller opp i kommunestyrene/formannskapene ved politisk behandling av høringsutkastet.  
 

Fra møtet: Blitt veldig bra, fornøyd med at mat har fått tydelige rolle. En feil i statistikken om økning i 
offentlige arbeidsplasser i Indre Fosen.. 
Viktig å planlegge for flaks – benytte de mulighetene som dukker opp.  

Vedtak: 
Regionrådet sender den foreslåtte Verdiskapingsstrategien på høring, med høringsfrist 1. mai 
2022. Regionrådet vil vedta den endelige strategien i juni 2022. 

 

 
 

 TR 07/22 Årsrapport for næringsarbeidet i 2021, og planer for 2022. 
  

Fra møtet: .  

 

Vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 
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 TR 08/22 Sluttrapport fra prosjektet «Regionalt produksjonsnettverk». 
  

Vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 

   

 
 TR 09/22 Sluttrapport prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra de statlige 

krisepakkene.  
 
Vedtak: 
 Regionrådet tar saken til orientering. 
 
 

 
 TR 10/22 Årets Impello-analyse.  

 
Vedtak: 
 Regionrådet tar saken til orientering. 
 
 
 

 

 TR 11/22 Orienteringer 
• Felles møte for formannskapene blir 1.-2. september – hold av tidspunktet 
• Det blir avholdt ordførermøte med fylkesordfører/fylkesvaraordfører/ hovedutvalgslederne 

for transport og vei i fylkeskommunen 22. mars 
•  

 
 
 
 
 
  

 TR 12/22 Eventuelt: Uttalelse om praksisplasser sykepleieutdanning 
  Sendes ut til lokalpressen. 

Vedtak: 
 Regionrådet vedtar denne uttalelsen: 
 

FLERE PRAKSISPLASSER OG BEDRE KVALITET I PRAKSISSTUDIER FOR SYKEPLEIERSTUDENTER ER 
NOE VI PRIORITERER I TRONDHEIMSREGIONEN 

 
Kommunene i Trondheimsregionen arbeider hver eneste dag for å beholde og å rekruttere 
sykepleiere til kommunehelsetjenesten. Dette gjelder også helsefagarbeidere, vernepleiere, leger 
med mere. Vi har forståelse for at ikke alle mener at arbeidet gir de effekter som ønsket på kort 
sikt men vi håper at alle ser utfordringsbildet som kommunehelsesektoren i Norge står ovenfor. 
Det er komplekst og det finnes ingen enkle løsninger. Vi har en felles samfunnsutfordring der vi 
sammen må utvikle løsningene. Og vi må framsnakke kommunehelsetjenesten som arbeidsplass.  
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Det er en viktig strategisk beslutning at det nå skal utdannes langt flere sykepleiere enn før 
nasjonalt og at det ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, opprettes flere 
studieplasser. Kommunene i Trondheimsregionen har en viktig rolle i å ta imot flere 
praksisstudenter når NTNU og Nord Universitet nå får flere sykepleierstudenter. Vi er vårt ansvar 
bevisst og vil legge til rette for flere praksisplasser allerede i fra studieåret 2022/2023 for 
sykepleierstudenter i kommuner i Trondheimsregionen.  
 
I tillegg til å åpne opp for flere praksisplasser er vi opptatt av kvaliteten på praksisstudiene. Et 
eksempel på dette er arbeidet som gjøres i kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal som 
gjennom Interkommunalt rekrutteringsprosjekt helse arbeider sammen med NTNU og KS 
Jobbvinner om tiltaket Kvalitet i praksisstudier for sykepleierstudenter, der man skal prøve ut 
tiltak som kan styrke kvaliteten på studentenes praksisstudier. Praksis utgjør ca 50% av 
sykepleierstudentenes utdanning. Det er dokumentert at studenter som opplever god kvalitet på 
sin praksisplass i større grad vil søke seg tilbake til praksisstedet som ferdig utdannede 
yrkesutøvere. Allerede etter påske 2022 tar Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommuner i mot 1 
års sykepleierstudenter som skal ha praksis på sykehjem og der nye tiltak som skal styrke 
kvaliteten i praksisstudier skal testes ut sammen med veiledere i fra NTNU. Resultatene i fra dette 
tiltaket vil deles med kommuner i Trøndelag slik at vi kan utvikle oss sammen.  
 
Som folkevalgte ledere er vi opptatt av at kommunene i Trondheimsregionen skal tilby gode 
praksisplasser med fokus på faglig læringsutbytte og at studentene får innsikt i de spennende 
arbeidsoppgavene som kommunehelsetjenesten kan tilby. Kommunehelsetjenesten er i endring 
og det gjøres mye viktig utviklingsarbeid i Trøndelag sammen med NTNU, SINTEF, Nord 
Universitet, Statsforvalteren og KS rettet mot kommunehelsetjenesten. Vårt felles mål er å 
beholde ansatte, videreutvikle ansatte og å rekruttere ansatte til kommunehelsetjenesten, nå og i 
et framtidsperspektiv. Vi håper at mange søker seg til sykepleierstudier ved NTNU før 
søknadsportalen stenger 15 april. Lykke til med utdanningsvalget! 
 
Kommunene i Trondheimsregionen vil forplikte oss til å ta imot studenter til praksisplasser i våre 
kommuner, og forventer at St.Olav følger opp sammen med oss slik at vi når målet.  
 
 

 
  

  
Rita Ottervik Bård Eidet 
Leder Daglig leder 


