
 

 

NYHETSBREV 
21. april 2015. 

Regionrådet i Trondheimsregionen møttes på Ole Vig vg skole i Stjørdal fredag 17. april. Fra møtet: 

 

DETTE MENER VI OM VEG OG BANE – fra Stjørdal til Støren og Orkanger 

Trondheimsregionen er bedt om å komme med innspill til Nasjonal Transportplan for 2018-2027. 

Ordførerne samlet seg om en uttalelse med denne essensen: 

 E6 Sør: Understreker behovet for sammenhengende og rask utbygging av E6 Melhus-Ulsberg. Maks 

3,5 mrd i bompenger. Tonstad-Melhus må finansieres tidligst mulig.  

 E6 Øst: Staten må betale doble tunnelløp Ranheim-Stjørdal og sikre lavest mulig bompengeandel 

for fire felt mellom tunnelene. Prosjektet må ikke gå på bekostning av jernbaneutbygging 

Trondheim-Stjørdal. ( Trondheim tar forbehold om at formannskapet er enig i uttalelsen til NTP). 

 Bompenger: Staten må legge til rette for gjensidige rabatter mellom bomvegprosjektene. 

 Godsterminal: Helhetlig – ikke stykkevis - utbygging på Torgård i perioden 2018-2027. Ny E6 Sør på 

Sandmoen må tilpasses trafikk til/fra godsterminal. 

 Orkanger storhavn: Vegsystemet på Orkanger må oppgraderes parallelt med utbygging av storhavn. 

 Storbytrafikk: Større statlig bidrag i de kommende Bymiljøavtalene (særlig kollektivsatsing). 

 Vedtak:  

Regionrådet vedtar høringsuttalelsen. 

KOMMUNEREFORMEN: PARTNERSKAP OG SINGELLIV 

Kommunene - kort om hvor de står. 

Rissa (ordfører Ove Vollan): 

Klar for å gå sammen med Leksvik, trolig og seinest 1. januar 2018. 

Departementet har sagt OK til så vidt lavt samlet folketall som 10 200. 

Intensjonsavtale med detaljer som plassering av videregående skole og bruk av kommunevåpen. 

Ikke modent for en felles kommune på hele Fosen – 25 000 innbyggere, men 12 mil mellom sentra. 

Leksvik (ordfører Einar Strøm): 

Det har vært krevende – se ellers Rissa. 

 

Skaun (ordfører Jon P. Husby): 

Fersk innbyggerundersøkelse viser følgende prioritering: 1) Stå alene. 2) Orkdal. 3) Melhus. 4) Trondheim. 

Samtaler med flere. 

Tror rådgivende folkeavstemning er fornuftig. 

 

Midtre Gauldal (rådmann Knut Dukane): 

Sonderer i flere retninger – Rennebu, Holtålen, Klæbu, Skaun mv. 

Melhus blir en joker for Midtre Gauldal. 

Utreder også å stå alene. 
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Melhus (varaordfører Sigmund Gråbak): 

Melhus er robust nok til å stå alene – stort flertall i innbyggerundersøkelse. 

Åpen for å utrede med Midtre Gauldal, Klæbu og Skaun. 

Trondheim er uaktuelt 

 (Fylkesmannen har advart nabokommunene mot å utelukke Trondheim). 

 

Malvik (varaordfører Knut Sjøvold): 

Spørreundersøkelse pågår nå. 

Utreder to retninger; Værnesregionen og Trondheimsregionen. 

En tredje mulighet er å forbli egen kommune.  

Juni: Kommunestyret skal avgjøre om utrede sammenslåing videre, eller stå alene. 

 

Orkdal (ordfører Gunnar H. Lysholm): 

Agdenes og Meldal mest aktuelle partnere – vil gi 18 000 innbyggere i ganske kompakt kommune. 

Skaun og Snillfjord i dialog i tillegg. 

Mange andre vil også snakke med oss – Rindal, Rennebu, Hemne, Hitra, Frøya. 

 

Trondheim (varaordfører Knut Fagerbakke): 

Etter bestilling fra bystyret utreder Trondheim en modell med to og en med fire kommuner i tillegg. 

Trondheim utreder sammen med Malvik, Klæbu og Skaun.  

Melhus har sagt nei til felles utredning med Trondheim. 

Skal ha innbyggerundersøkelse, ikke rådgivende folkeavstemning. 

 

Stjørdal (ordfører Ivar Vigdenes): 

Tre hovedretninger det jobbes med: 

Værnesregionen. 

Enkelte kommuner i Værnesregionen samt noen kommuner lenger nord. 

Stjørdal som før. 

 

Klæbu (ordfører Jarle M. Gundersen): 

Hadde folkemøte sist torsdag. 

Samtaler med flere kommuner. 

Likelydende brev til Trondheim og Melhus med forslag om felles utredning. 

 

Fylkesmannen ber alle kommunene redusere til maks to løsninger pluss 0-alternativet før 1. juli. 

 

Vedtak:  

Tatt til orientering 

 

VI SPILLER I CHAMPIONS LEAGUE – DETTE ER STEDET FOR DE SMARTE 

Alle vet at Nobelprisen i medisin gikk til forskerne May-Britt og Edvard Moser ved NTNU.  

Men visste du at: 
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 Gode hoder i Trondheim bygde det moderne Norge. Her klekket vi ut kunnskapen som ga oss 

effektiv vannkraft, en verdensledende smelteverksindustri og senere banebrytende teknologi innen 

utvinning av olje og gass. Nå er vi i tet i kappløpet mot grønnere energi. 

 Vi er et Silicon Valley i miniatyr. Smartinger i denne regionen utvikler akkurat nå  noen av de beste 

mikrobrikkene til mobiltelefoner og annen elektronikk for folk på hele kloden. 

 NTNU og Sintef produserer oppfinnere og oppfinnelser på løpende bånd. 104 bedrifter har 

sprunget ut av FoU-miljøene våre på ti år. I regionen finnes nå ca 550 teknologibedrifter. 

 I år er to av disse solgt for til sammen mer enn 1,5 milliarder kroner; GasSecure og Resman. 

 Vi er best også på det minste og det dypeste. Framtida i Trondheimsregionen er enda mer 

spennende enn fortida:  

- Lederen for NTNU NanoLab spår at når vi vinner vår neste Nobelpris er det innen nanoteknologi – 

forskning på det minste av det minste, verden i miniatyr. 

- Ocean Space Centre kommer hit. Halvparten av jordas overflate består av havdyp på mer enn 

3000 meter. Dette er det siste, ukjente territorium. Vi skal være der først. 

Trondheimsregionen forsøker å spre kunnskap om disse historiene. Regionen vår spiller i teknologiens og 

vitenskapens Champions League.  

Vi har blant annet laget en presentasjon som gir deg et lite innblikk. Plukk og bruk fra denne når du ønsker 

det: Lenke til suksesshistorier fra Trondheimsregionen i denne nyhetsartikkelen. 

 

NÆRINGSPLAN og MASSEDEPONI  

Regionrådet vedtok rullering av strategisk næringsplan og plan for masedeponi som foreslått – se detaljer i 

innkallinga. 

 

 

 Følg oss på Facebook. 230 gjør det. 

Se nyheter fra regionen i nyhetsstrømmen på trondheimsregionen.no 

http://trondheimsregionen.no/no/nyheter-arkiv/574-nyhetsbrev-21-04-2015-bygger-norge
http://trondheimsregionen.no/images/Møter_regionrådet/17.april_2015/Regionrådet_innkalling_150417.pdf
http://trondheimsregionen.no/images/Møter_regionrådet/17.april_2015/Regionrådet_innkalling_150417.pdf
https://www.facebook.com/Trondheimsregionen
http://trondheimsregionen.no/no/

