PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 09.02.2022
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 22-

Sted:

Ordførerens kontor.

Tidsrom:

Kl 1200-1400

Til stede:

Rita Ottervik, Trond Hoseth, Jorid Jagtøyen, Oddbjørn Bang, Bård Eidet.
Eileen Brandsegg tilstede under sak 02.

Dato: 16. februar 2022

Forfall:
Referent:

Bård Eidet

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

AU 01/22
Vedtak:

AU 02/22

Protokoll AU-møte 08.12. 2021
Protokoll Arbeidsutvalget 08.12. 2021 godkjennes

European Region of Gastronomy – styringsgruppemøte i prosjektet.
Eileen Brandsegg presenterte status. Konsentrert oss mye om produsenter etter siste styringsgruppemøte, i tråd med innspillene.
Jobber nå med to forskjellige konferanser, en på høst og en på våren.

Fra møtet:

Hvem kan være gjennomføringsorganisasjon for konferansene som gjennomføres? Kan Trondheimsregionen være aktuell?
Mulig å bygge langsiktige strukturer for å samle produsentene?

Vedtak:
AU tar saken til orientering..

AU 03/22

Møte med Trøndelag fylkeskommune om samferdsel 23/3.

Fra møtet: Utgangpunktet er forskjellige prioriteringer mellom fylkeskommunen og Trondheimsregionen.
Må unngå for sterke fronter. Målet å få en gjensidig forståelse, slik at vi kan dra lasset sammen.
Viktig at jernbane blir tema, hvilken strategi skal vi ha? Tar lang tid, ikke lykkes godt nok fram
til nå.
Flaskehalsene innen samferdsel er her i TRR, ikke lenger nord, må gjenspeiles også i fylkeskommunen.
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Leder starter med det overordna, mens noen følger med tog og vei..
Daglig leder lager forslag, avklarer det med fylkeskommunen.
Vedtak:
AU ga innspill til programmet.

AU 04/22

Dato for felles samling for formannskapene i 2022..

Fra møtet:
Vedtak:
Felles møte for formannskapene arrangeres 1.-2. september..

AU 05/22

Årsrapport for næringsarbeidet i 2021, og planer for 2022.

Fra møtet:
Vedtak:
AU tar saken til orientering.

AU 06/22

Ny verdiskapingsstrategi, høringsutkast.
Bård Eidet innledet.

Fra møtet:
Vedtak:
AU ber Regionrådet om å sende den foreslåtte Verdiskapingsstrategien på høring i kommunene, med høringsfrist 1. mai 2022. Regionrådet vil vedta den endelige strategien i juni 2022.

AU 07/22

Sluttrapport fra prosjektet «Regionalt produksjonsnettverk».
Bård Eidet innledet.

Fra møtet:
Vedtak:
AU tar saken til orientering.

AU 08/22

Sluttrapport prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra de statlige krisepakkene.
Bård Eidet innledet.

Fra møtet:
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Vedtak:
AU tar saken til orientering.

AU 09/22

Årets Impello-analyse.

Vedtak:
AU tar saken til orientering.

AU 10/22

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 18.02. 2022
Forslag til nye saker
 Presentasjon av Statens Vegvesen sitt nye handlingsprogram.
 Det jobbes med en felles politisk uttalelse om behov for flere studieplasser innen helse.
Melhus lager forslag.

AU 11/22

Orienteringer

AU 12/22

Eventuelt.




Innsigelsen til deponi-sak i Melhus ennå ikke avgjort i departementet. Vurderes ny
henvendelse fra Trondheimsregionen, pluss ta det opp med statssekretær ved snarlig
besøk i regionen.
Oppfølging av manglende framdrift innen jernbane tas i Miljøpakken.

Rita Ottervik
Møteleder

Bård Eidet
Daglig leder

(sign)

(sign)
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