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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 29.01.2014 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 14/2795-1 Dato: 23. januar 2014  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 0900-1100. 

Innkalt: Erling Lenvik, Rita Ottervik, Jon P Husby, Einar Strøm  

Påtroppende daglig leder i Trondheimsregionen, Bård Eidet, vil delta i møtet. 

 

Orienteringsvedlegg:  

 Vedlegg 1:  Referat næringsrådet 04.12.2013 
  

AU 01/14 Referat/protokoll AU-møte 20.11.2013 og Rådmannsforum 14.01.2014. 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 20.11.2013 

Vedlegg 3: Referat/protokoll Rådmannsforum 14.01.2014. 

Forslag til vedtak:  

Referat/protokoll Arbeidsutvalget 20.11.2013 godkjennes.  

Referat/protokoll Rådmannsforum 14.01.2014. tas til etterretning. 

 

AU 02/14 Utlysning næringsutvikler/prosjektleder næringsplan 

Sak: Børge Beisvåg har sagt opp som prosjektleder for næringsplanen for å tiltre til stilling som 

næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Prosess for rekruttering til 

stillingen er igangsatt. Det ønskes tilslutning til følgende opplegg, sim næeingsrådet anbefaler: 

-  Ansettelsesutvalg: Berit Rian, Morten Wolden, Bård Eidet.  

- Utlysningstekst: Vedlagt 

- Anbudsinnhenting fra rekrutteringsfirma, utvelges av ansettelsesutvalget innen 19 02.14. 

- Intervjuer 24.03- 07.04.14, tilbud gitt innen 11.04.14. Avklaring innen 22.04.14. 

 Ny person neppe være på plass før etter sommerferien. 

 Foreslåtte kriterier for vurdering av kvalifikasjoner ut over formalkompetanse: 

- Bred kjennskap og kontaktnett til FoU-miljøene, gjerne også erfaring fra arbeid med kom-

mersialisering av teknologi . 

- Kunnskap om og nettverk til offentlig sektor og og næringslivet. 

- Solid erfaring med prosjektarbeid. 

- Bakgrunn fra næringsutviklingsarbeid en fordel. 

 Foreslåtte kriterier for vurdering av personlige egenskaper: 

- Nettverks- og relasjonsbygger. 

- Gjennomfører. 

- Initiativrik og selvstendig. 

 I 2010 ble tilsetting i stillingen formelt besluttet av direktør for Næring/Kultur i Trondheim 

kommune og daglig leder i Trondheimsregionen, etter samråd med tilsettingsbyrå og direktør 

for NiT. Det foreslås tilsvarende fullmakt for tilsettingen nå. 

Vedlegg 4: Utkast utlysningstekst 

Forslag til vedtak: 

AU slutter seg til framlagt opplegg for tilsetting av næringsutvikler/prosjektleder næringsplan.  
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AU 03/14 Flere næringssaker i Trondheimsregionen-regionrådet  

Sak Det er uttrykt at det har blitt mye samferdsel og færre næringssaker i regionrådet. Dette ble drøf-

tet i rådmannsforum 14.01.2014, vedtak: 

Rådmannsforum anser det som viktig at næringssaker blir prioritert som tema i Trondheimsre-

gionen-regionrådet, og vil bidra til at aktuelle tema legges fram. Næringsrådet oppfordres til å 

melde saker til rådmannsforum og regionrådet. 

 Saken er fulgt opp i næringsrådet 22.01.2014, vedtak: 

Næringsrådet ønsker å få løftet frem flere relevante næringssaker for Regionrådet. Leder av 

Næringsrådet, prosjektleder Strategisk næringsplan og daglig leder i Trondheimsregionen 

fremlegger forslag til arbeidsutvalget i Trondheimsregionen på hvordan dette best kan ivaretas. 

 Daglig leder mener at tidligere erfaringer tilsier at det bør vektlegges at næringssaker i Trond-

heimsregionen-regionrådet bør være mer enn rene orienteringer om næringsplanen, et utgangs-

punkt kan være å prioritere saker som har aktualitet og/eller framføres at viktige premissgivere 

innen næringsutvikling.   

Forslag til vedtak: 

AU anser det som viktig at næringssaker blir prioritert som tema i Trondheimsregionen-

regionrådet, og støtter at næringsrådet tar en aktiv rolle for å spille inn saker. 

 

AU 04/14 Kommersialisering av teknologi  

Sak: Næringsrådet peker på ”kommersialisering av teknolog” som satsingsområde etter at SINTEF 

har gjennomført en omfattende analyse i forhold til nasjonale og internasjonale kunnskapsnav, 

jfr. næringsplanens delmål 5. I prosessen så langt er det bred støtte til at dette er et fornuftig 

valg, spesielt ut fra at det ikke peker seg ut tydelige enkeltnæringer hvor Trondheimsregionen er 

i særklasse på alle plan, men innenfor kommersialisering av teknologi er vi i særstilling. Det må 

gjøres en større jobb med forankring av dette i ulike fora, næringsrådet forbereder en prosess 

som også involverer kommunestyrene. Rådmannsforum peker i sitt vedtak på at det må tilrette-

legges for å få effekt i kommunene. En utdyping av satsingen i Trondheimsregionen-regionrådet 

14.02.2014 er en viktig start i forhold til kommunene. Næringsrådet foreslår at SINTEF oriente-

rer i Trondheimsregionen-regionrådet sammen med leder i Næringsrådet, Berit Rian. 

Forslag til innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet støtter kommersialisering av teknologi som satsingsområde 

for næringsarbeidet i Trondheimsregionen. Satsingen må forankres, og det skal tilrettelegges 

for å få effekt av dette i kommunene. 

 

AU 05/14 KMD: Utviklingsprogram for byregioner: Eventuell søknad fra Trondheimsregionen  

Sak: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut inntil 27 millioner kroner til et ut-

viklingsprogram for byregioner. Programmet skal bidra til økt kunnskap om samspill mellom by 

og omland og styrke disse områdenes regionale vekstkraft. Nettverksarbeid er sentralt i pro-

grammet, og vil være en forutsetning for å motta tilskudd. Departementet har utvidet virkeom-

rådet slik at det også er aktuelt for storbyer.  

Programmet er inndelt i to faser: Fase 1 for etablering og konsolidering internt, som det kan sø-

kes på nå i 2014, og fase 2, tre år fra 2015, hvor det skal utarbeides konkrete strategier og tiltak 

på tema prioritert i fase 1. Daglig leder mener at det som skal gjøres i fase 1 langt på veg er 

gjennomført hos oss. Herunder at det skal velges konkrete saksområder for fase 2. Næringspla-

nen og IKAP avklarer dette ganske grundig – vi bør ikke sette i gang prosesser som reverserer 

og utfordrer det vi har avklart. Derfor lanserte jeg i rådmannsforum at vi i søknaden utdyper at 

Trondheimsregionen langt på veg har fase 1 på plass, og at vi tilbyr oss å være ”pilot” for fase 2 

allerede i 2014, slik at prosjektet kan ha et erfaringsgrunnlag for de øvrige til 2015. Rådmanns-

forum støttet dette i sitt vedtak.  

 Det arbeides med å klargjøre en søknad fra Trondheimsregionen til fristen. 31.01.2014, daglig 

leder legger fram utkast i møtet. Søknaden må vedtas av kommunene og vedtak kan ettersendes 

etter søknadsfristen. Jeg avklarer om vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet er tilstrekkelig. 
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Forslag til AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet: 

På vegne av medlemskommunene slutter Trondheimsregionen-regionrådet seg til vedlagt søk-

nad om midler fra utlyst utviklingsprogram for byregioner.  

 

AU 06/14 Regionale utviklingsmidler, tilskudd til næringsplanen fra STFK 2014 

Sak: Fylkesrådmannen har nå lagt fram sak om regionale utviklingsmidler 2014, behandling i næ-

ringskomite 29.01.14. Det framgår at regjeringens tildeling er redusert med 28%, dette forårsa-

ker at Trondheimsregionens tilskudd til ”næringsfond” for 2014 av fylkesrådmannen foreslås 

redusert fra 2,4 mill kr til 1,7 mill kr. Daglig leder har liten tro på at vi kan oppnå noe ved å ta 

opp saken med STFK. Dette kuttet vil innebære en endring i vedtatt budsjett for 2014. Det er 

mulig at vi kan kompensere inntektstapet ved å oppnå støtte fra KMD, jfr. sak AU 05/14. 

Forslag til vedtak: 

AU tar fylkesrådmannens forslag til endring av tildelingsbeløp til næringsplanen til etterret-

ning. 

. 

AU 07/14 Samferdselspolitisk fundament  

Sak Daglig leder har bearbeidet forslag til samferdselspolitisk fundament etter drøftingene i Trond-

heimsregionen-regionrådet på Støren, med bla. en omredigering for å tydeliggjøre våre konkrete 

krav, viser til e-post til AUs medlemmer 08.01.2014. Her tok jeg opp at Erling Lenvik i Støren-

møtet åpnet for at det kunne vært aktuelt med et ordførermøte angående denne saken. Har ikke 

fått tilbakemelding fra noen om dette. 

 Forslaget er oversendt kommunene. I rådmannsforum presiserte jeg at er det viktig å fastholder 

at det som står som krav – og som vi isolert er enig i – må kunne stå, selv om noen må akseptere 

at andre prosjekt – som det ikke kan oppnås full enighet om – ikke kommer med. Det er flere 

innspill på at dokumentet nå er godt og ryddig. Stjørdal og Malvik signaliserte at 4-felt Stjørdal-

Trondheim må tas inn, som uttrykt i Støren-møtet. Malvik og Orkdal har sendt politiske innspill 

så langt, jeg tar en runde for å samle innspill som foreligger før AU-møtet. 

Vedlegg 5: Utkast Samferdselspolitisk fundament, oversendt kommunene 08.01.2014. 

Vedlegg 6:  Innkomne innspill (Malvik og Orkdal) 

Forslag til AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet vedtar framlagt forslag som samferdselspolitisk fundament for 

Trondheimsregionen.  

Alle relevante parter i regionen og nasjonalt gjøres kjent med Trondheimsregionens samferd-

selspolitiske fundament, som utgangspunkt for felles enighet og engasjement for å realisere god 

og bærekraftig samferdsel i Trondheimsregionen. 

 

RF 08/14 Strategiske avklaringer for mulige sentralt initierte kommunestrukturprosesser? 

Sak Ny regjering har satt kommunestruktur tydeligere på dagsorden. Politisk leder har tatt opp at 

temaet kan drøftes i AU. Spørsmålet er hvorvidt Trondheimsregionen skal starte å drøfte strate-

giske avklaringer, for å være proaktiv til kommende prosesser angående kommunene, fylkes-

kommunene og statsapparatet. Temaet aktualiseres konkret ut fra at Sør- og Nord-Trøndelag 

fylker har signalisert prosesser for å utrede en geografisk større regional enhet.  

 Daglig leder har bedt om innspill på mulige tilnærmingsmåter i rådmannsforum. Det kan dreie 

seg både om dagens/framtidig oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene og/eller om konk-

ret kommunestruktur. Rådmannsforum viste til at noen kommuner har igangsatt sonderinger 

mens andre forholder seg avventende. Både Værnesregionen og Fosenregionen har startet pro-

sesser. KS har et utvalg som følger temaet. Rådmannsforums anbefaling er at Trondheimsregio-

nen kan avvente å igangsette felles prosess. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten innstilling til vedtak. 
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AU 09/13 Orienteringer 

- Møteform i rådmannsforum: Rådmannsforum har drøftet sin rolle i Trondheimsregionen.  

De ønsker å være et møte/arbeidsforum for å sette agendaen og forberede politisk arbeid, 

samt en kanal for å realisere/videreføre viktige saker som IKAP og SNP. Det var også bred 

enighet om at rådmannsforum er viktig for kollegial diskusjon og erfaringsutveksling.  

- Trondheimsregionens rolle i logistikknutepunkt-prosjektet i STFK ble drøftet i råd-

mannsforum 14.01.2014, hvor vi tok opp om Trondheimsregionen burde spille inn nærmere 

føringer om mål for prosjektet og våre standpunkt: Hva vi er enig om så langt. Rådmannsfo-

rum signaliserte at dette med fordel kan avventes til prosjektet selv har dpresentert en mer 

konkret statusoppsummering. Daglig leder støtter dette. 

- Forespørsel fra Norges idrettsforbund/Sør-Trøndelag idrettskrets om realisering av id-

rettspolitisk manifest gjennom økt interkommunalt samarbeid: Samarbeid kan gi mer spille-

midler til regionen. De inviteres til i første omgang  å presentere sine innspill i rådmannsfo-

rum, saken kan ev. følges opp i AU/regionrådet.  

- Møtet i Trondheimsregionen-regionrådet 20.06. 2014: NiT har meldt inn at møtet 20.06 

kolliderer med jublileumskonferanse på Værnes i anledning flyplassens 100-årsjubileum. 

Det er ganske krevende å flytte regionrådet møte, det er eventuelt en mulighet å ha møtet i 

Stjørdal, med avgrenset tidsramme, og å samordne de to arrangementene i tid. 

- Regnskapsavslutning 2013: Daglig leder legger fram foreløpige regnskapstall for 2013 i 

møtet, det er godt samsvar mellom forbruk og revidert budsjett, med unntak av at tildelingen  

fra MD til IKAP kom så sent på året at bare ca halvparten av 1,4 mill kr er disponert i 2013. 

 

AU 10/13 Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.13:  

Sak: Møtet skal avholdes i Melhus kommune. 

 I tillegg til sakene foran (Kommersialisering av teknologi, utviklingsprogram for storbyer, sam-

ferdselspolitisk fundament, ev kommunestruktur) er følgende tema aktuell, alt kan ikke tas i 

kommende møte – jeg ser på en tidsplan for nærmere prioritering: 

- Det har skjedd betydelige endringer i ledelse og strategi for SIVA – som kan være interes-

sant for oss: Invitert Erik Haugane:  SIVAS kommende satsinger i storbyene (Næringssak) 

- Invitasjon næringsminister? (Næringssak)  

- Samlet bompengebelastning: Tatt opp som mulig tema av Rita Ottervik i Trondheimsregi-

onens siste møte. 

- Massedeponi-prosjektet: Det foreligger nå førsteutkast til konsekvensutredning , med re-

sultat at det er mange brukbare områder, både i øst og sør. Maskinentreprenørenes forbund er 

involvert og er fornøyd med de foreløpige resultatene. Det kan ev orienteres, alternativet er å 

ta det først i rådmannsforum, og ev ta det senere i Trondheimsregionen-regionrådet. 

- Kriminalforebyggende tiltak: Even Ytterhus uttrykker at selv om HA nå ikke er de mest 

aktive, er det mye som rører seg i MC-miljøene, og at det er viktig å holde de vedtatte krimi-

nalforbyggende retningslinjene i beredskap. Han nevner også rekruttering av ungdom til 

krigsområder som en viktig utfordring å iaktta. Dette er ikke et tema som er innenfor pro-

gramområdene til Trondheimsregionen, men vi har hatt vellykket samordning tidligere. 

- KVU for campus for NTNU slippes i månedsskiftet. Dette er en sak som Trondheimsregio-

nen har blitt holdt orientert om tidligere, bør vi ta en orientering i dette møtet?  

 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder 



 

Næringsråd 04.12.13 
 

 
 
 

REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 04.12.2013 
Saksbehandler: Børge Beisvåg Referanse: XXX Dato 04.12.2013  
 

Sted: Næringsforeningen i Trondheimsregionen, 5. etg. Næringslivets hus, Dronningens gt. 12 

Tidsrom: 04.12.2013, kl 12.00 – 15.00 

Tilstede:  Berit Rian, Merethe Storødegård, Arnulf Omdal, Johan Hustad, Sigmund Kvernes, Roy Jevard, 
Vigdis Bolås, Jon Hoem, Morten Wolden, Børge Beisvåg 

Fraværende:  Torstein Mørseth, Odd Inge Mjøen, Aage Schei 
 
 

NR43 /13 Godkjenning av referat fra forrige møte 

  
Fra møtet: -    Restanseliste fra tidligere møter ble gjennomgått. Listen oppdateres til neste møte. 

- Det jobbes i NiT med å få opp prosjekt på saksbehandling med deltakelse fra flere kommu-
ner, næringsaktører og innsigelsesmyndigheter. Stavanger, Sandnes og Kristiansund er gode 
på saksbehandling. Melhus vurderer plan- og byggesaksbehandling i sin forvaltningsrevisjon 
– kan gi nyttig materiale for prosjektet. Også MD har gjort vurderinger.  

- Det ble opplyst at STFK starter oppfølging av ROU om regionalpolitiske virkemidler. 
- Det ønskes at saksliste og vedtaksprotokoll legges på Trondheimsregionens hjemmeside. 

 
Vedtak: Referatet godkjennes. 
 
 

NR 44/13 Trondheim Sør Utvikling 

 

Fra møtet: - Roy Jevard orienterte om selskapet Trondheim Sør Utvikling som er etablert med Melhus, 
Klæbu og Midtre Gauldal kommuner som eiere. 

- Presentasjonen sendes ut sammen med referatet. 
- Selskapet har hentet inspirasjon fra selskapet Gode Sirklar som SINTEF driver i Hordaland. 

Sintef deltar på styremøtene i selskapet. 
- Det er undertegnet avtale med SINTEF om leveranse av tjenester. 
- Selskapet er finansiert opp med midler fra kommunene og noe midler fra STFK. 
- Selskapet skal primært jobbe med koblig mot FoU miljø, gjennom å fokusere på å ta i bruk 

de virkemidler som finnes og dekke oppstartskostnad for mulige samarbeidsprosjekter hvor 
eksisterende virkemidler ikke kan benyttes. Greneseoppgang til ”forsker i bedrift” ble tatt 
opp. 

- Det kom innspill på at pågående treklyngeprosjekt kan forsøkes koblet mot arkitektmiljøet 
ved NTNU, da de har pågående prosjekter med tre som materiale. 

- Næringsrådet drøftet framtidig struktur for tilsvarende selskap, kan det bli for mange? Skal 
en samle eller bygge opp flere?  

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

jmj
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NR 45/13 MakerFaire Trondheim 

 

Fra møtet: - Arbeidende styremedlem Randi Wenche Haugen orienterer om arbeidet med etablering av 
foreningen Trondheim Makers. 

- Foreningen ble formelt stiftet i september med tyve stiftere. Det er etablert et styre for 
Trondheim Makers hvor blant annet Alf-Egil Bogen og Bård Benum er med. 

- Det jobbes nå med å få flere medlemmer inn i foreningen, deriblant NTNU og SINTEF. HiST, 
NiT og NHO Trøndelag er allerede med, sammen med et 40-talls bedrifter. 

- Trondheim Makers skal arrangere festivalen MakerFaire Trondheim den 20. og 21.06.14. 
Formålet er å være en festival for skaperglede, primært rettet mot barn og unge. 

- Samme datoer er det stort arrangement angående Værnes sitt 100 år jubileum. 
- Vitensenteret og Lego League er koblet på. Det er dialog med Technoport angående fremti-

dig samkjøring med Technoports arrangementer for å få til en årlig innovasjonsuke.  
- Maker Faire Trondheim kan også kobles mot Renatesenteret ved NTNU. 
- Næringsrådet ønsket at Trondheimsregionen går inn som medlem i Trondheim Makers.  
- Kan det arrangeres MiniMakers lokalt som events gjennom året? 
- Trondheimsregionen kan bruke Ungt Entreprenørskap som døråpner lokalt. 
- Det bør mobiliseres til deltakelse fra alle kommuner på arrangementet i 2014. Det kan blant 

annet være en mulighet at Trondheimsregionen dekker kostnadene til busstransport for 
skoler i kommunene utenfor Trondheim slik at de kan delta på arrangementet. Børge følger 
opp dette overfor Trondheim Makers. 

 

Vedtak: Trondheimsregionen går inn som medlem i Trondheim Makers. Prosjektleder SNP bes følge 
opp mot Trondheim Makers angående hvordan Trondheimsregionen kan bidra til få inn del-
takere fra hele regionen på arrangementet MakerFaire Trondheim i 2014. 

 
 

NR 46/13 Vinterkonferansen ved Handelshøyskolen i Trondheim 2014 

  

Fra møtet: - Vinterkonferansen er en studentdrevet konferanse for studenter ved Handelshøyskolen i 
Trondheim og næringsliv i Trøndelag. Konferansen blir avholdt i nybygget til 
Handelshøyskolen i mars 2014.  Arrangementskomiteen vil i år fokusere på å gjøre 
konferansen mer attraktiv for næringsliv. De jobber nå med å finne samarbeidspartnere.  

- Prosjektleder SNP gis mandat til å gå i videre dialog med Vinterkonferansen for å avklare 
om vi kan påvirke programmet i retning av det vi er opptatt av i Strategisk Næringsplan. 
Hvis så er tilfelle kan Trondheimsregionen gå inn som samarbeidspartner. 

- Rektor HiST ber om at studentene tar kontakt med Rektoratet angående økonomisk bidrag. 
 

Vedtak: Prosjektleder SNP gis mandat til å gå i videre dialog med Vinterkonferansen for å avklare om 
Trondheimsregionen kan påvirke programmet i retning av sentrale punkter i Strategisk 
Næringsplan. Hvis så er tilfelle er Næringsrådet positive til å gå inn som samarbeidspartner. 

 
 

NR 47/13 Levert! Trøndelag 2014 

 

Fra møtet: - Konsulentfirmaet GKHygen ønsker å gjennomføre prosjekt med mål om å kartlegge total 
leverandørnæring til olje og gass i Trøndelag, samt leveransestyrken til det enkelte segment 
i verdikjeden.  Resultatene fra studien av Trøndelag skal bli sammenlignet med utviklingen i 



 

Næringsråd 04.12.13 
 

de tilsvarende segmentene nasjonalt og internasjonalt. Resultatene vil vurderes opp imot 
markedsutsiktene i tilsvarende segmenter. 

- Studien vil også undersøke hvilke internasjonale markeder bedriftene i klyngen i dag leverer 
til og hvor de ønsker vekst.  

- Som et eget punkt skal bedriftsklyngens leveranser i dag og muligheter fremover i 
Barentshavet og Arktis avklares. 

- Trondheimsregionen har nylig bidratt til å få gjennomført en analyse av olje- og 
gassnæringen i Midt-Norge gjennomført av Impello Management på oppdrag av MOLGA. 

- Næringsrådet ønsker å kanalisere eventuell videre innsats mot olje/gass næringen in mot 
de etablerte regionale strukturer for utvikling av bransjen og eventuelle prosjekter som 
ønskers igangsatt via disse, forutsatt sammenfallende interesser. 
 

Vedtak: Næringsrådet ønsker ikke å bidra til finansiering av Levert! Trøndelag 2014.  

 
 

NR 48/13 Status tiltak 

 

Fra møtet: - Verdikjedeanalyse for olje/gass bransjen er sluppet. Ca 650 selskaper identifisert i Midt-
Norge, inkl 250 i Trondheimsregionen med 65 MRD i omsetning og 30.000 ansatte. I tilegg 
kommer produksjonsverdi av olje/gass fra felt operert fra Midt-Norge på 300 MRD, hvorav 
200 MRD fra Stjørdal. Trøndelag blir ”parkert” i forhold til  Møre og Romsdal som har 72% 
av omsetningen, mye på grunn av verftsindustri og rederier. Møre og Romsdal har flere 
store og mellomstore selskaper enn Trøndelag. Reinertsen og Statoil er de største selska-
pene. Engineering og produksjon av komponenter og utstyr utgjør flertallet av selskapene i 
Trondheimsregionen. Bransjen har hatt bra økning frem til finanskrisen. Etter noe nedgang 
viser kurven lav vekst frem til 2011.  

- Impello-analysen av teknologibedrifter er snart ferdig – viser vekst. Lanseres i januar 2014. 
- Regionale velkomstsentre for arbeidsinnvandrere skal etableres via næringsforeningene i 

storbyene. NiT skal bygge opp tilbud til medlemsbedrifter som rekrutterer internasjonalt, 
etter modell av Stavanger. Vi må avklare hvordan dette kan henge sammen med lavterskel-
tilbud til arbeidsinnvandrere som Trondheimsregionen jobber med. NTNU ønsker å bli 
testgruppe for de tilbud som nå utvikles via sistnevnte. Det jobbes også med å få på plass 
enda en testgruppe, for eksempel Norsk Kylling. Rapport fra Storbygruppen om arbeidsinn-
vandring sendes ut til Næringsrådet (Storbygruppen = næringsforeningene i seks norske 
storbyer). 

- ”Forskere ut i bedrift” har gjort fremstøt på Stjørdal som nå følges opp. Innsatsen bør frem-
over fokuseres mot å komme i dialog med de større virksomhetene hvor potensialet for 
langvarige relasjoner til FoU miljø er større. 

- SINTEF tok initiativ til å dra på besøk til universitetet i Leuven rett utenfor Brüssel i oktober. 
Med på turen var representanter fra NTNU, NiT, SpareBank1 SMN og Trondheimsregionen, 
samt SINTEF. Leuven har vært særdeles gode på å skape høykompetanse arbeidsplasser i 
tett tilknytning til universitetet. De har fokusert mer på samarbeid med industri som grunn-
lag for regional vekst enn på å få opp mange spin-offs. Tilsynelatende enighet om retning og 
prioriteringer har gitt betydelig effekt. 300 industribedrifter og selskaper, som nå omsetter 
for 65 MRD, har etablert seg i Leuven-regionen de siste 30 år. 

- Avtalen med Ungt Entreprenørskap Trøndelag foreslås videreført for Regionrådet nå på 
fredag. Vi må finne gode case for å få medieoppslag om effekten av samarbeidet. To NTNU 
studenter fra ”Humanister i praksis”ønsker å skrive oppgave om Ungt Entreprenørskap og 
Trondheimsregionen i januar 2014. 

- Bård Eidet tilbys stilling som daglig leder Trondheimsregionen. 
- Det jobbes nå med å få inn bedrifter til Trøndelagsdagen 2014. 50 av 80 stands er solgt.  



 

Næringsråd 04.12.13 
 

- Arbeid med kampanje for Trondheimsregionen går videre. Kontakt er etablert mot FoU in-
stitusjonene. 

- SIVA vurderer om de kan være med å støtte gründerfellesskap som DiGS i Trondheim, The 
Hub i Bergen og Mesh i Oslo. 

- Samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen skal revideres. Vi må sikre at veg-
prioriteringene her henger sammen med Vegforum Trøndelag sine prioriteringer. 
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 
 

NR 42/13 Eventuelt 
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 20.11.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/7878-11 Dato 28. november2013  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor 

Tidsrom: kl 1300-1500 

Til stede: Rita Ottervik (Tom. sak 41/13) , Einar Strøm, Jon P Husby (Fra sak 40/13) , Jon Hoem i sak 
39/13 deltok Hans Petter Wollebæk og Sigmund Knutsen. 

Forfall: Erling Lenvik  

Referent: Jon Hoem 
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til 
saksdokumentene fra dette møtet i arbeidsutvalget, klikk her.  

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 38/13 Referat/protokoll AU-møte 04.09.2013 og Rådmannsforum 06.11.2013. 

Vedtak:  Referat/protokoll Arbeidsutvalget 04.09.2013 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 06.11.20133 tas til etterretning. 

 

AU 39/13 Tilsetting ny daglig leder  

Fra møtet: Hans Petter Wollebæk orienterte, det ble lagt fram utkast til tilsettingssak. Rådmannen i 
Trondheim har i samråd med representanter fra rådmannsforum klargjort tilsettingsforslag for 
AU. Alle som har deltatt i prosessen gir full tilslutning om tilsettingsforslaget som nå legges 
fram.  

 Rådmannen utarbeidet først kvalifikasjonskrav, stillingen ble så utlyst bredt. Etter søknadsfris-
ten er det benyttet eksternt byrå og tatt direkte kontakter for å utvide vurderingsgruppen. To-
talt 25 personer har vært med i rekrutteringsprosessen, 9 ble innkalt til 1. gangs intervju, 4 gikk 
videre til 2. gangs intervju, en av disse har i etterkant trukket søknaden.  

 Det tilrås følgende tilsetting (prioritert rekkefølge): 
- Kandidat 1: Bård Eidet 
- Kandidat 2: Milda Lunde Stene 

 AU sluttet seg til tilsettingssaken fra rådmannen i Trondheim og at saken i henhold til styrets 
vedtak 21.06.2013 legges fram for endelig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet i møte 
06.12.2013.   

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:  
Bård Eidet tilsettes i stilling som daglig leder for Trondheimsregionen, åremål 2014-2017, 
med mulighet til forlengelse. 

 Dersom Bård Eidet ikke tar stillingen tilbys stillingen til Milda Lunde Stene. 

 

AU 40/13 Mulig videreføring av samarbeidsprosjekt med Ungt entreprenørskap. 

Fra møtet: Daglig leder orienterte. Prosjektet med Ungt entreprenørskap Trøndelag (UET) har nå gått i to 
år, som fastsatt i gjeldende avtale. UET har utarbeidet en evalueringsrapport som viser økt ak-
tivitetsnivå. Det er gjort en spørreundersøkelse til rektorer og lærere. Rektorer som bruker UET 
er godt fornøyd, de som ikke bruker UET sier de vil bruke programmene dersom de skal i gang 
med pedagogisk entreprenørskap. Næringsrådet tilrår at avtalen bør videreføres. Samtidig ble 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://trondheimsregionen.no/no/om-oss/moter/arbeidsutvalget-2013/494-m%C3%B8te-arbeidsutvalget-20-november-2013
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det signalisert at en ny avtale med UET kan tydeliggjøre samordning med entreprenørskap i vi-
deregående skole og høgskole/universitetsnivå. Saken er tatt opp i rådmannsforum, som tilrår 
videreføring. Daglig leder tilrår at prosjektet videreføres med uendret ramme på 1.100.000 kr 
per år, UET har innenfor denne rammen bidratt med 1,6 årsverk samt materiell etc. Trond-
heimsregionen bør fortsatt dekke 2/3 av prosjektet og kommunene 1/3 etter fastsatt nøkkel. 
Næringsrådets signaler angående videregående skole og entreprenørskap på høgskole/uni-
versitetsnivå bør følges opp. I drøftingen tok Erling Lenvik opp at invitasjon til kommende mes-
se om Ungt entreprenørskap i sørdelen av fylket kan sendes ut til kommunene. 

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:  
Samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap videreføres for to år med samme økonomiske 
rammebetingelser som i inneværende toårsperiode.  
Kommunene bistår med finansieringsandel som tidligere. 

 

AU 41/13 Oppdatering av samferdselspolitisk fundament i forhold til framlagt NTP 2014-23, 

uttalelser til handlingsprogram 2014-17 for JBV og SSB 

Fra møtet: Daglig leder la fram utkast til revidert samferdselspolitisk fundament, datert 19.11.2013 for 
drøfting. Spørsmål om Trondheimsregionen skal gi uttalelse til Handlingsplaner for JBV og SVV 
2014-17 og om det skal orienteres om planprogram for firefelts E6 Ranheim-Trondheim i 
kommende møte i Trondheimsregionen-regionrådet ble avklart parallelt med gjennomgang av 
de foreslåtte plansjene i samferdselspolitisk fundament, det tilrås at vi uttaler oss til Hand-
lingsplanene. Planprogram for detaljplan angående arealmessig framtidig avklaring av firefelts 
veg er ikke et en politisk sak, bør tas i hver enkelt kommune. Finansiering og prioritering er det 
kontroversielle, det bør ikke tas opp i tilknytning til et planprogram. 

 Hver plansje i samferdselsfundamentet ble gjennomgått: 
- Intercity-Trønderbanen. OK å kalle det Intercity. Høyeste priotritet. Ferdig: STFK skriver 

2018 – vi samkjører. Særskilt prioritert prosjekt må vektlegges. Meråkerbanen bør inn her – 
henger sammen, felles transformator. Trønderbanen på lengre sikt til Støren/Oppdal. ”Rask 
bygging for økt frekvens, kapasitet og miljø ses sammen med vegkapasitet” kan oppfattes 
som å prioritere veg, daglig leder ser på formulering.  

- IKAP-utbyggingsmønster for å redusere trafikk: Enighet om at vi skal ta dette tidlig i presen-
tasjonen.  

- Videre kollektivsatsing i Mijøpakken: Ingen endringsforslag, ses i sammenheng med E6 Ton-
stad-Jaktøyen.  

- Statlig bidrag til Tonstad-Jaktøyen: Her mangler det nært 3 mrd i statlige midler for å klare 
oppstart i 2015, nødvendig statlig finansiering må vektlegges.  

- Samlet E6-plansje. Finansieringen i NTP er baktung og dekker ikke hele prosjektet. Statlig fi-
nansiering av tunnelene skal stå. E6 nordover trenger vi ikke ta med, NT jobber selv godt 
med dette, vi er ikke uenig i moderate forbedringer Stjørdal-Åsen. 

- Logistikknutepunkt: Ikke endringsforslag.  
- Nasjonale/internasjonale togforbindelser: Må tydeliggjøre at det er reisetidsforkortelse og 

ikke høyhastighet vi framhever. Usikkerhet om vi skal ha med Rørosbanen. Kan bli for mye, 
tar vi med den og brua over Trondheimsfjorden bør vi skille ut det vi prioriterer høyest.  

- E39/Fosen inn på kyststamvegnettet: AU enig i vinklingen mot kysten og kyststamvegen. 
Dette er et langsiktig prosjekt, kan bli mye å ta den med nå, men vestlendingene står jo på 
med sine prosjekt! Brua erstatter ikke hurtigbåt, båten bør med.  

 Daglig leder sender revidert utgave til AU og ber om tilbakemelding. Legges fram i regionrådet 
for innspill, ikke vedtak. Sendes så til kommunene for tilbakemelding. Vi må presisere for 
kommunene at vi ønsker innspill som Ikke formulere som ultimatum.  

Vedtak: AU ber om at det klargjøres utkast til uttalelser til Handlingsplaner 2014-17 for JBV og SVV, 
som legges fram til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet 06.12.2013. 
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 Forslag til revidert samferdselspolitisk dokument legges fram for drøfting i Trondheimsregi-
onen-regionrådet 06.12.2013.  

  

AU 42/13 Orienteringer 

GIS-stilling i Trondheimsregionen: 
Freek Stelpstra er tilsatt i GIS-stillingen med STFK som arbeidssted og formell arbeidsgiver. 
Trondheimsregionen dekker kostnadene for arbeidet med IKAP. Han tiltrer nå. I prosessen 
med opprettingen av stillingen/tilsettingen har det blitt mulighet for samordning av tilsva-
rende kompetanse i STFK og fylkesmannen. Daglig leder har utarbeidet et avtaleforslag med 
STFK og fylkesmennen angående dette.  

Kampanjen: 
Sekretariatet har arbeidet med involvering av NTNU,SINTEF og HiST som eiere. Rådmannen 
i Trondheim la fram kampanjen i Strategisk samarbeidsforum fredag 08.11.2013. Det ble 
gitt positiv tilbakemelding om felles videreføring. Trondheimsregionen har etablert kontakt 
med kontaktpersoner hos NTNU, HiST, SINTEF og NiT sine kommunikasjonsansvarlige, og vil 
jobbe videre med kampanjen sammen med dem. 

Ny boligstatistikk og prognoser  
Foreligger i disse dager, er viktig materiale.  
AU ønsket dette som tema i Trondheimsregionen-regionrådet, Prosjektleder IKAP tar pre-
sentasjon sammen med IKAP.  

Trondheimsregionen som politisk verksted 
Det er utarbeidet prosjektplan som vedlegg til søknad om skjønnsmidler,  

 

AU 43/13 Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.13:  

Fra møtet: Trondheimsregionen-regionrådet-møtet avholdes i Midtre Gauldal kommune. 

 Følgende saker som er tatt opp foran tas med i møtet: 
- Tilsetting daglig leder 
- Ungt entreprenørskap 
- Samferdselspolitisk fundament  
- Uttalelser Handlingsprogram 2014-17 JBV og SVV 
- IKAP, arbeidsgruppas drøfting av alternativ for utbyggingsmønster 2040, og/eventuelt   bo-

ligstatistikk og befolknings- og boligprognoser  
- Framsnakking av Miljøpakken  

I tillegg er følgende saker aktuell: 
- Logistikknutepunktet, orientering om status fra STFK 
- Næringsplanen: Kommersialisering av teknologi 
- Presentasjon av Luftfartsforum  

 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder  
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 14.01.2014 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 14/1134-2 Dato: 17. januar 2014  
 

Sted: Fylkeshuset, 5. etg: Møterom Kvarts 

Tidsrom: Onsdag 14. januar 2014 kl 1400-1700 

Til stede: Kjell Fosse, Kristian Rolstad fra sak 5/14, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Roy Jevard, Sigve 
Laugsand for Kathrine Lereggen, Grethe Metliaas, Knut Dukane, Geir Arne Nyeng for Vigdis Bo-
lås, Kai Terje Dretvik, Odd Inge Mjøen, Bård Eidet, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Tore Lang-
myhr (sak 1-3), Brita Aasprang (sak 1-4), Sigmund Knutsen.  

Forfall: Olaf Løberg  
 

  Knut Dukane ønsket velkommen og ledet møtet. Ingen merknader til innkalling/saksliste. 

  Ny daglig leder Bård Eidet ble ønsket velkommen og presentert.   

  Knut Dukane takket avtroppende daglig leder Jon Hoem for god innsats og godt samarbeid.  

RF 01/14 Referat fra møte 06.11.2013 

Vedtak: Referat/protokoll rådmannsforum 6.11.2013 godkjent. 

 

RF 02/14 Bedriftsregisteret, presentasjon  

Orientering: Prosjektleder Ester Balvers orienterte, se presentasjon. Vi har nå fått opp et bra bedriftsregis-
ter for hele regionen, basert på SSBs bedrifts- og foretaksregister. Det inneholder alle bedrifter 
med 10-12 ansatte eller mer. Kommunene har bidratt med kvalitetsforbedring av dataene, nå 
er registeret på et nivå som gir mulighet til ulik anvendelse. Det er et viktig grunnlag for IKAP-
arbeidet, men er også nyttig for hver enkelt kommune. Inneholder bedriftens adresse, koordi-
nater, grunnkrets, antall ansatte med ulik tilknytning, næringskoder (NACE2007), organisa-
sjonsform. Har også ansattedata: Org.nr til bedriften, bostedskommune og grunnkrets med 
mer. Dataen benyttes i reisekonsekvensberegninger, næringsarealanalyser, handelsanalyser, 
lokalsenteranalyser, pendlingsanalyser. Utkast IKAP kommer til politisk drøfting i mars/april.  

Fra møtet: Det ble ytret ønske om en rapport med data fra hver kommune, gjerne med endringer i inn- og 
utpendling. Kommuneplanlegger i alle kommunene har tilgang til databasen. Utvalgte tall kan 
tas ut og sendes kommunene. Bedriftsregisteret bør presenteres i Næringsrådet og i Finans-og 
næringskomiteen i TK. Næringsgruppeinndeling er en generell utfordring.  

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

RF 03/14 Miljøpakken, handlingsprogram trinn 2 – høring 

Orientering: Tore Langmyhr orienterte. Revidert bompengesystem blir etablert mars/april 2014. Det er ut-
arbeidet et forslag til 4-årig handlingsprogram for Miljøpakken 2014-17 (23) som er oversendt 
kommunene til høring, med frist 25.01.14. Det ble gjennomført informasjonsmøte 07.12.14. 
Behandling i bystyret og fylkestinget i februar. Inntektene dobles med nytt bomsystem. Beløn-
ningsavtalen gjelder tom 2016. Totalt er rammen ca 1 mrd per år i handlingsplanperioden. De 
nye bymiljøavtalene vil bli avklart i 2014. Mye vil bli gjort i Miljøpakken framover, blant annet: 
E6-sør til Jaktøyen ferdig 2017-18. Sammenhengende sykkelrute Klett- Midtbyen blir ferdig 
2015. Kollektivsatsing i alle kommunene innebærer driftstilskudd på 100 mill kr/år, i tillegg fi-
nansieres innfartsparkering i nabokommunene, holdeplassutbedring med mer. 

jmj
Tekstboks
Arbeidsutvalget 29.01.2014Vedlegg 3



 

Rådmannsforum  14.01.2014 
 

 Side 2 av 5 

 

Fra møtet: Melhus skal behandle i kommunestyret 28.1. Behov for et p-hus i Melhus tilknyttet jernbanen 
(flytoget). 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

RF 04/14 Strategiske avklaringer for mulige sentralt initierte kommunestrukturprosesser? 

Orientering: Knut Dukane innledet. Kommunestruktur er et tema som nå er satt tydeligere på dagsorden av 
Solberg-regjeringen. Dette er et eventuelt tema for våre politiske styringsorgan. Temaet aktua-
liseres konkret ut fra at Sør- og Nord-Trøndelag fylker har signalisert prosesser for å utrede et 
felles fylke. Ønskelig å lufte synspunkt på mulige tilnærmingsmåter for dette temaet med råd-
mannsforum. KS har satt ned et utvalg for å se på videre arbeid i kommunene. 

Fra møtet: Morten Wolden: Trondheim kommune har hatt interpellasjon i bystyret om mulige oppgaver 
som kommunen kan overta fra staten: Trondheim kommune ønsker å avvente. Roy Jevard: Po-
litikerne i Melhus vil sondere med nabokommunene. Regjeringen ser på kommunene nå, vil ha 
robuste kommuner, ikke regionnivået nå.  Prosessene vil ta tid. Odd Inge Mjøen: STFK vedtok 
ifm strategiplanen i okt. 2013 å utrede et større folkevalgt regionalt nivå. Ønske om en større 
region inkl Nord-Møre. Viktig nå å se på oppgaver som kan overføres fra staten til regionalt 
nivå, og hva som kan overføres fra fylkeskommunene til kommunene. NTFK fattet vedtak i de-
sember om å starte en utredningsprosess vedrørende fylkessammenslåing. Det blir feil å starte 
med å drøfte lokalisering, bør heller se på oppgavene og hvor de best kan løses, gitt ulike 
kommunestørrelser. Neppe noen rask prosess. Vil se på oppgaver som kommunene kan over-
ta, eks tannhelse. STFK vil behandle sak om videre prosess i vår. Kjell Fosse: Værnesregionen 
har startet vurdering av kommunestruktur – som største kommune har Stjørdal ligger lavt, dis-
kusjonen er i gang i kommunene. Vil være proaktiv dersom det blir fart i prosessen. Geir Arne 
Nyeng: Rissa diskuterer dette. Enstemmig vedtak i formannskapet å utrede mulig sammenslå-
ing med Åfjord og Leksvik. Alle kommunene skal nå vurdere om de vil utrede en storkommune 
på Fosen. Kai Terje Dretvik: Leksvik har strategidiskusjon i formannskapet 16.1.2014 Starter 
drøfting nå, ulike muligheter vurderes. Grethe Metliaas: Liten aktivitet i Orkdalsregionen, 
kommunene er avventende. Klokt å avvente i Trondheimsregionen også, bør se an hva fylkes-
kommunen gjør. Knut Dukane: Midtre Gauldal drøftet formannskapet spørsmålet 13.1., ingen 
klare konklusjoner. Trondheimsregionen bør se an hva kommunestyrene gjør framover. Jon 
Hoem: Politisk leder har anmodet om en drøfting i AU. Klokt å se an prosess i fylkeskommune-
ne, skal vi være proaktiv nå, bør det ev være i forhold til endring av ansvarsområder og hva 
dette i så fall kan implisere.  

Vedtak: Rådmannsforum anbefaler å avvente å igangsette en prosess vedrørende kommunestruktur i 
Trondheimsregionen nå. 

__________________________________________________________________________________ 

RF 05/14 Flere næringssaker inn i regionrådet?  
Orientering: Daglig leder: Det er uttrykt at det har blitt mye samferdsel og færre næringssaker i regionrådet 

– informasjon fra næringsplanen er drøftet tidligere i rådmannsforum, det har vært ulike syn 
på om det skal refereres regelmessig fra næringsrådet.  

Fra møtet: Morten Wolden: Næringsrådet bør primært ivareta å løfte saker inn i regionrådsmøtene, leder 
i næringsrådet kan gjøre dette regelmessig. Roy Jevard: Regionrådet bør sette næringssaker på 
dagsorden som fast tema. Jon Hoem: Vi har prøvd generell orientering i regionrådet, erfaring-
ene tilsier at vi bør presentere mer konkrete saker. Bør det orienteres mer om saker fra Næ-
ringsrådet i Rådmannsforum? Børge Beisvåg: Dette er tosidig, næringsrådet har uttrykt ønske 
om å komme tettere på transportsaker. Vi bør også unngå at næringssakene alltid kommer sist 
i møtet.  

Vedtak: Rådmannsforum anser det som viktig at næringssaker blir prioritert som tema i Trondheims-
regionen-regionrådet, og vil bidra til at aktuelle tema legges fram. Næringsrådet oppfordres 
til å melde saker til rådmannsforum og regionrådet. 
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RF 06/14 Presentasjon av Kommersialisering av teknologi 

Orientering: Børge Beisvåg orienterte. Trondheimsregionen velger nå ”kommersialisering av teknologi” som 
satsingsområde etter at SINTEF har gjennomført en omfattende analyse av nasjonale og inter-
nasjonale kunnskapsnav, på oppdrag fra Næringsrådet. Det arbeides med en kortversjon av 
rapporten. Det inviteres til åpent møte 04.02.2014 for å forankre innholdet i rapporten. Næ-
ringsrådet foreslår at SINTEF orienterer i regionrådets møte 14.2.2014. Viktig at suksesshistori-
ene formidles for å skape forankring. En rekke tiltak som er foreslått bør drøftes. Kommersiali-
sering av teknologi innen alle bransjer er et fortrinn i vår region, ikke spesifikk satsing i enkelt-
bransjer. SIVA har mange virkemidler som bør utnyttes. 

Fra møtet: Stein Ytterdahl: Viktig at bedriftene i næringslivet forstår at de inngår i denne satsingen og at 
de engasjerer seg. Det er fornuftig å unngå enkeltnæringer kommersialisering av teknologi 
favner alle bransjer, det er vårt store fortrinn. Roy Jevard: Dette er vi best på, og det er en 
konkretisering av strategisk næringsplan. Morten Wolden: Vårt fortrinn er ikke f eks olje/gass, 
men kunnskapsmiljø i bredden som gir mulighet for kommersialisering av all teknologi. Nær-
ingslivet (både finans og teknologi) har deltatt i prosessen og støtter konklusjonene, men må 
dette må også forankres i FoU-miljøene. Odd Inge Mjøen: Dette er riktig tenkt, men det må ut i 
bedriftene. Jon Hoem: Kommunikasjonskampanjen kan brukes til å styrke framsnakking og 
formidling. Kampanjen og satsingen passer sammen og forsterker hverandre.        

Vedtak: Rådmannsforum støtter kommersialisering av teknologi som satsingsområde for næringsar-
beidet i Trondheimsregionen. Det tilrettelegges for å få effekt av dette i kommunene. 

 

RF 07/14 Utviklingsprogrammet for byregioner som regional vekstkraft 

Orientering: Daglig leder orienterte: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut inntil 27 
millioner kroner til et utviklingsprogram for byregioner. Programmet skal bidra til økt kunnskap 
om samspill mellom by og omland og styrke disse områdenes regionale vekstkraft, med sikte 
på utvikling i regionen som helhet. Nettverksarbeid er sentralt i programmet, og er en forut-
setning for å motta tilskudd. Departementet har endret virkeområde for dette programmet slik 
at det også er aktuelt for storbyer. Det vurderes å klargjøre en mulig søknad fra Trondheimsre-
gionen til fristen. 31.01.2014. Programmet er inndelt i to faser: Fase 1 for etablering og konso-
lidering internt, som det kan søkes på nå i 2014, og fase 2, tre år fra 2015, hvor det skal utar-
beides konkrete strategier og tiltak på tema prioritert i fase 1. Jeg mener at det som skal gjøres 
i fase 1 langt på veg er gjennomført hos oss. Herunder at det skal velges konkrete saksområder 
for fase 2. Næringsplanen og IKAP avklarer dette ganske grundig – vi bør ikke sette i gang pro-
sesser som reverserer og utfordrer det vi har avklart. Kunne det være en mulighet at vi i søk-
naden utdyper at Trondheimsregionen langt på veg har fase 1 på plass, og at vi tilbyr oss å 
være ”pilot” for fase 2 allerede i 2014, slik at prosjektet kan ha et erfaringsgrunnlag for de øv-
rige til 2015. Ønsker synspunkt på dette før vi går videre.  

 Fra møtet: Rådmannsforum støttet at fase 2 er mer aktuelt. Søknad legges fram til vedtak i regionrådet.  

Vedtak: Rådmannsforum går inn for at Trondheimsregionen søker KDM om midler i 2014 til oppstart 
av et pilotprosjekt for fase 2. 

 

RF 08/14 Samferdselspolitisk fundament, aktuelle innspill fra kommunene 

Orientering: Daglig leder orienterte. Forslag til samferdselspolitisk fundament er berabeidet etter drøfting-
ene i Trondheimsregionen-regionrådet på Størenmøtet. Det er også foretatt en omredigering 
for å tydeliggjøre våre konkrete krav – i egen tekstboks med påskrift ”KRAV”. Viktig at kravene 
tydeliggjøres. 

 Forslaget er oversendt kommunene, med forbehold om å ettersende evt endringer etter AU-
møtet 29.01. Det er viktig at vi alle bidrar til kommunale prosesser som kan gi konsensus i re-
gionrådet 14.02.2014. Da bør vi ha fokus på at vi fastholder at det som faktisk står som krav – 
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og som vi isolert er enig i – kan stå. selv om noen må akseptere at andre prosjekt – som det 
ikke kan oppnås full enighet om – ikke kommer med.  

Fra møtet: Kjell Fosse: Bra presentasjon. Stjørdal vil lage en politisk sak, savner 4-felts veg Trondheim-
Stjørdal. Kristian Rolstad: Malvik ønsker utbygging til 4-feltsveg så snart som mulig. Kommer et 
vedtak fra formannskapet om dette. Roy Jevard: E6-sør må prioriteres, men ser ikke konflikt 
med Stjørdal-Trondheim dersom det blir bompengefinansiering. Odd Inge Mjøen: Den politiske 
holdning i fylkestinget er at det vil være uheldig om 4-felts veg kommer før utvikling av dob-
beltspor for jernbanen Trondheim-Stjørdal. STFK er godt samkjørt med Trondheim kommune i 
denne saken. Morten Wolden: Godt dokument, det viser at vi er gode til å samarbeide i regio-
nen. Vi må lykkes med å få mer trafikk over på jernbane. Jon Hoem: I følge ny analyse fra NSB 
er det er mye større potensial for vekst i jernbane i Trondheimsregionen enn i andre byregio-
ner. I dokumentet kreves det at kapasitetsforbedring jernbane bør komme før større vegut-
bygging, bare ved innføring av nye elektriske togsett blir kapasiteten på tog fordoblet. Sigmund 
Knutsen: I møte fredag 10.1.2014 mellom den politiske ledelsen i fylkeskommunen og Jernba-
neverket, NSB, Statens vegvesen, Elbanen, AtB og Trondheim kommune ble konklusjonen en 
klar politisk prioritering av jernbanen før bygging av 4-felts veg. Det må vektlegges at vekst i 
bil- og busstrafikk til Trondheim sentrum har klare begrensninger, og at det vil være nødvendig 
at jernbanen tar mye av veksten framover. Børge Beisvåg: Næringsrådet ønsker å uttale seg til 
samferdselspolitisk fundament. Stein Ytterdahl: Vi bør være forsiktig med uttalelser fra under-
organ. Jon Hoem: I denne saken er det viktig å finne formuleringer som kan samle oss. Ønskelig 
at kommunene ikke vedtar noe som hindrer konsensus. AU innstiller til regionrådet, innspill fra 
kommunene vil følge med.    

Vedtak: Rådmannsforum slutter seg til framlagt utkast til samferdselspolitisk fundament.  

 

RF 09/14 Logistikknutepunkt – Trondheimsregionens utgangspunkt 

Orientering: Daglig leder orienterte. Det er spilt inn at det kanskje kan være hensiktsmessig at Trondheims-
regionen avklarer ”hva vi faktisk er enig om”. Også en tydeligere avklaring av hva som er 
Trondheimsregionens mål for en ny godsterminal kan være nyttig som innspill til det regionale 
prosjektet. Det er også en mulighet å øke kunnskapsgrunnlaget gjennom orientering om konk-
rete eksempler på forskjellige typer logistikknutepunkt/godsterminaler. 

Fra møtet: Odd Inge Mjøen: Felles synspunkter fra Trondheimsregionen vil være en fordel. STFK arbeider 
nå med analysen, etter hvert vil det blir en vurdering av alternativer sammen med kommune-
ne. Trondheimsregionen bør ha temaet jevnlig på dagsorden. STFK vektlegger god prosess, vil 
ikke bli en omfattende analyse, men noen tall i analysen må oppdateres. Har god kontakt med 
det nasjonale prosjektet. Roy Jevard: Melhus vil forholde seg til fylkeskommunens prosess. Er 
forberedt til å gå i prosess sammen med Trondheim dersom lokalisering blir sør for Trondheim. 
Jon Hoem: Styringsgruppemøtet i dag vektla god framdrift. NHO og Trondheim havn deltar. 
Nytt møte i styringsgruppa tidlig i mars. IKAP deltar i prosjektgruppa. Kristian Rolstad: Bør 
komme fram til felles holdning, slik at ikke sentrale myndigheter tar beslutningen for oss. Også 
viktig å ha nok langsiktighet som grunnlag. Jon Hoem: AU vil vurdere om dette bør opp som sak 
i regionrådsmøtet. Rådmannsforum tilrådde å ikke starte prosesser i Trondheimsregionen før 
det regionale prosjektet er kommet videre med grunnlagsmaterialet. 

Vedtak: Rådmannsforum tilrår at det avventes å kjøre egne prosesser i Trondheimsregionen. En ori-
entering om andre godsknutepunkt i tilknytning til neste regionrådsmøte bør vurderes.  

 

RF 10/14 Skisse til videreutvikling av møtene i rådmannsforum (Utsatt fra tidligere møter) 

Orientering: I rådmannsforum i mars ble det vedtatt at daglig leder legger fram en skisse til videreutvikling 
av møtene i forumet. Utgangspunktet var at rådmannsforum skal være et møte/arbeidsforum 
for å sette agendaen og forberede politisk arbeid. Rådmannsforum skal også være en kanal for 
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å realisere/videreføre viktige saker som IKAP og SNP i kommunene. Daglig leder la fram skisse 
til foreslått opplegg for møtene. 

 Fra møtet: Rådmannsforum ga tilslutning til skissen. 
 

Vedtak: Rådmannsforum-møtene tilrettelegges med følgende hensikt/opplegg: 
- Rådmannsforum skal være et arbeidsforum for å sette agendaen og forberede politisk ar-

beid med aktuelle saker 
- Rådmannsforum skal ivareta iverksetting/videreføring av viktige saker og interkommuna-

le politiske vedtak i kommunene 
- Rådmannsforum skal også være et forum for kollegial diskusjon og erfaringsutveksling: 

o Daglig leder i Trondheimsregionen sender ut forespørsel om drøftings-
/erfaringssaker til dagsorden ca en uke før møteinnkalling utsendes. 

o Det settes opp en ”Åpen post” på agendaen i hvert møte hvor aktuelle saker kan tas 
opp ad hoc.  

o Erfaringsutveksling inntas i referatet bare dersom det er enighet om at dette er øns-
kelig. 

o Ett møte i året gjennomføres som kveldsmøte med påfølgende sosialt sam-
vær/middag.  

 

RF 11/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet, 14.02.2014 

Orientering: Møtet avholdes i Melhus kommune.   

 I tillegg til saker foran er følgende tema meldt inn: 

- Rita Ottervik tok opp i siste møte i Trondheimsregionen-regionrådet at det kan være fornuf-
tig å diskutere helhet for bompenger og gjensidige rabattordninger i neste møte. Evt et po-
litisk innlegg.  

Fra møtet: Bompenger bør tas opp med innledning fra politiker(e). Etikk ble drøftet som mulig felles tema. 
Rådmannsforum anså at KS og andre ivaretar dette, og at Trondheimsregionen fastholder 
næring og samferdsel som prioriterte tema. 

 

RF 1214 Orienteringer 

Fra møtet: - Tiltredelse daglig leder  
Bård Eidet tiltrer som daglig leder 01.02.2014 Fordi forberedelse til møtet i regionrådet 
15.02 gjennomføres før dette, er det fastsatt at Jon Hoem tar ansvaret for forberedelse og 
gjennomføring av dette møtet. Det blir en overlappsperiode fram til 01.03.2014. 

- Børge Beisvåg går til stilling i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. 
Han tiltrer stillingen som næringspolitisk leder, med oppstart i løpet av våren. Prosess for 
rekruttering av prosjektlederstilling næringsplan er under oppstart. 

- Bård Eidet nevnte at ordfører Trondheim arbeider med å få næringsministeren til Trond-
heim.  

 

RF 13/14 Åpen post 

Fra møtet: Ingen saker 

 

 

Knut Dukane  Jon Hoem 
leder rådmannsforum daglig leder  



Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, 

Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. For å 

styrke Trondheimsregionens konkurranseevne er det utarbeidet regional strategisk næringsplan. (se 

www.trondheimsregionen.no) 

For å realisere strategisk næringsplan for Trondheimsregionen søkes 

Næringsutvikler/prosjektleder 

Relasjonsbygging - iverksetting - gjennomføring 

Det søkes etter en initiativrik, selvstendig og løsningsorientert prosjektleder som skal bidra 

til å realisere mål og strategier i strategisk næringsplan. 

Stillingen er knyttet til Trondheimsregionen med daglig leder som nærmeste overordnet. 

Arbeidsoppgaver avklares og prioriteres av samarbeidspartene gjennom Næringsrådet.  

Viktige ansvars- og arbeidsoppgaver: 

 Iverksette og videreutvikle strategisk næringsplan  

 Samordning av næringsarbeid mellom regionen/kommunene/fylkeskommunen, 

næringslivet og FoU-institusjonene – med tilstedeværelse hos alle samarbeidsparter.. 

 Prosjektlederen vil ha et særlig ansvar for saksforberedelse og tilrettelegging for 

Næringsrådet. 

 Å profilere og markedsføre arbeidet med iverksetting av strategisk næringsplan. 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 Relevant utdanning fra høgskole eller universitet og bred kjennskap og kontaktnett til 

FoU-miljøene ,offentlig sektor og næringsliv. 

 Solid erfaring med gjennomføring av prosjektarbeid – er resultat- og 

framdriftsfokusert: Iverksetter, driver og gjennomfører. 

 Gode samarbeidsevner og evne til å mobilisere, engasjere og kommunisere: 

Relasjonsbygger. 

Vi tilbyr: 

 Lønn etter avtale. 

 Deltakelse i en spennende oppbygging av samarbeidet i Trondheimsregionen. 

 Selvstendig utforming av arbeidsoppgaver og arbeidsformer – i samarbeid med 

engasjerte samarbeidsparter.  

Trondheim kommune er arbeidsgiver og fast kontorsted - samt at det legges opp til 

tilstedeværelse hos alle samarbeidsparter. 

Trondheimsregionen ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke 

uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.  
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Utkast til kommunene, 08.01.2014, Revisjon:

Samferdselspolitisk 
fundament

 InterCity-Trønderbanen med
el- drift og dobbeltspor til Stjørdal

 IKAP: Utbyggingsmønster for redusert 
reisebehov og økt kollektivbruk

 Videre kollektivsatsing i 
Miljøpakken og bymiljøavtaler

 E6/rv 3: Regionalt og nasjonalt viktig

 Knutepunkt for godstransport inn i 
NTP 2018-27

 Gode og raske nasjonale og 
internasjonale togforbindelser

 Sammenhengende standard på E39, 
Fosen inn på kyststamvegnettet

 Bedre hurtigbåt mellom Fosen og 
Trondheim

 Flere utenlandsruter fra Værnes

 Bedre veg til Klæbu utløser et av 
regionens viktige næringsområder
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Elektrifisering til Steinkjer, pendel sør for Trondheim, kvartersfrekvens

Trondheim-Stjørdal og reisetid Trondheim-Steinkjer ned mot en time: 

Gir miljøvennlig regionvekst for Trondheimsregionen og Trøndelag.

Meråkerbanen rustes opp og elektrifiseres for gods- og persontrafikk fra øst.

Til forsiden

InterCity-Trønderbanen med
el- drift og dobbeltspor til Stjørdal

 Politisk enighet i Trøndelag om 
jernbanesatsing Trondheim-
Steinkjer: Gir høyeste prioritet

 El-utbygging Trondheim-Steinkjer
og Meråkerbanen må realiseres 
innen 2018, før kjøp av nye tog 

 Planarbeid for gradvis dobbeltspor 
forseres. Rask utbygging for økt 
frekvens, kapasitet og miljø bør 
komme før større vegutbygging

 Må sikres rask, forutsigbar og 
kontinuerlig finansiering som 
”Særskilt prioritert prosjekt” i NTP

 Etablere gjennomgående InterCity
mot Støren, på lengre sikt Oppdal



IKAP: Utbyggingsmønster for redusert 
reisebehov og økt kollektivbruk

Kommunene i Trondheimsregionen skal tilrettelegge for redusert klimautslipp 

fra reiser gjennom arealpolitikken. 

Innfartsparkering, kollektivtrafikknutepunkt og gang-/sykkelnett skal utvikles.

Til forsiden

 Gode utbyggingsmønster i 
regionen skal gi færre og 
kortere reiser

 Vi skal utvikle retningslinjene i 
IKAP i pågående rullering: 

 Det skal bygges tettere og nært 
kollektivårer/knutepunkt

 Kommunene skal forsterke 
dagens sentra, ikke utvikle nye. 

 God innfartsparkering må 
etableres raskt for å oppmuntre 
til mer kollektivtransport.

 Gang-/sykkelnett prioriteres



Videre kollektivsatsing i 
Miljøpakken og bymiljøavtaler

Miljøpakken for Trondheim er viktig for hele Trondheimsregionen, 
også regional kollektivtrafikk får prioritet og rask fremføring i byen. 

Kollektivtrafikken skal videreutvikles og bli enda mer attraktiv.

Til forsiden

 Siden 2008 har reiser i regionen økt 
med over 75 %, i bysonen over 
50 %. Biltrafikk over bomsnittene er 
redusert med ca. 10 % etter 2010.

 Aldri før vært så billig og bra å reise 
kollektivt i regionen.

 Resultatene imponerer nasjonalt, gir 
stor andel belønningsmidler.

 Trondheimsregionen vil at vi også 
framover skal være nasjonalt 
ledende, gjennom å være i front 
med å utvikle nye bymiljøavtaler  
2015-25.

 Behov for at sum statlig bidrag fra 
belønningsordning og bymiljø-
avtaler økes ut fra dagens nivå



E6/rv 3: Regionalt og nasjonalt viktig
E6 sør er stamvegen mellom Nord/Midt-Norge og Sør-Norge/Europa. 

E6 Tonstad-Jaktøyen i Miljøpakken må sikres statlig bidrag for oppstart 2015. 

E6 Jaktøyen-Oppland grense og rv3 har  kommunal enighet om bompenger 

som forutsetter en totalpakke for rask og helhetlig utbygging

Til forsiden

 Politisk enighet i Trøndelag om 
bedre veg Trondheim-Oppland
grense: Gir høyeste prioritet

 E6-sør Tonstad-Jaktøyen må 
ferdigstilles med nødvendig 
statlig bidrag (ca 3 mrd kr). 
Oppstart 2015, ferdig 2018

 E6-sør Jaktøyen-Oppland 
grense utbygges forutsigbart, 
raskt og kontinuerlig, med full 
realisering i inneværende NTP

 Alle bevilgninger til E6-sør må 
komme tidligere i NTP-perioden

 Sikkerhet/kapasitet i tunneler 
E6 Stjørdal-Trondheim skal 
forbedres med statlige midler



Nytt knutepunkt for godstransport 
inn i NTP 2018-27

Det skal etableres gode løsninger som ivaretar godstransport både på 
bane, båt og bil. Utbygging må realiseres tidlig i kommende NTP.

Staten må bidra aktivt inn i igangsatt regionalt utredningsprosjekt.

Til forsiden

 Brattøra er for liten i framtida. 

 Godstransport med bane, båt og 
bil må sees i sammenheng.

 Mål: Gi næringslivet effektiv 
transport og mer gods fra bil til 
båt og bane, dette gir reduserte 
utslipp av klimagasser.

 Regional utredning må avklare 
løsning/lokalisering innen 
oppstart NTP 2018-27. 
Trondheimsregionen bidrar aktivt

 Logistikknutepunkt for 
Trondheimsregionen  må inn i 
NTP 2018-2027. Utbygging må 
starte rundt 2020.



Trondheim-Oslo skal være i front for å oppnå raskere togforbindelser i Norge.

Elektrifisert Meråkerbane åpner nye muligheter

 Utvikle InterCity-Østlandet og 
InterCity-Trønderbanen med 
strekningen mellom for reisetid 
Oslo-Trondheim under 5 timer

 Dersom høyhastighet blir 
aktuelt, skal Trondheim-Oslo
være første strekning i Norge, 
uansett konsept

 Meråkerbanen må elektrifiseres, 
vi oppnår stor effekt for miljø-
vennlig person- og godstrafikk

 Elektrifisering av Rørosbanen 
skal gjennomføres for stabil 
godstransport på tog. 

Gode og raske nasjonale og 
internasjonale togforbindelser

Til forsiden



Sammenhengende standard på E39, 
Fosen inn på kyststamvegnettet

E39 Harangen-Orkanger må realiseres for å oppnå 

sammenhengende vegstandard fra Trondheimsregionen mot kysten. 

E39 etablerer en fergefri kyststamveg: Fosen med nasjonal kampflybase hører 

med i kystsatsingen, med fergefri forbindelse.

Til forsiden

 E39 Høgkjølen-Harangen åpnes 
i 2014-2015. Strekningen er en 
forlengelse av Laksevegen fra 
Hitra/Frøya

 Fosen og kampflybasen er et 
nasjonalt satsingsområde. God 
gjensidig transportkorridor  
Fosen-Trondheimsregionen, og 
til/fra landet forøvrig blir viktig

 Videreføring av E39 til 
Orkanger må realiseres. 

 Bru over Trondheimsfjorden til 
Fosen skal realiseres som del 
av fergefri kyststamveg.



Bedre hurtigbåt 
mellom Fosen og Trondheim

Raskt og godt hurtigbåtsamband fra Fosen er en del av det regionale 

kollektivtrafikktilbudet i Trondheimsregionen og skal prioriteres.

Til forsiden

 Kampflybase på Ørland vil øke 
behovet til/fra Brekstad. 

 Ny hurtigbåtterminal sammen 
med etablert tverrforbindelse 
gir stor forbedring.

 Utbyggingen på Brattøra gjør 
hurtigbåten mer attraktiv. 

 Det må sikres hyppige 
avganger og rask reisetid både 
for Vanvikan-Trondheim og 
Brekstad-Trondheim. 



Flere utenlandsruter fra Værnes
Satsingen i Trondheimsregionen krever gode internasjonale flyforbindelser. 

Direkteruter styrker Trondheimsregionens konkurransekraft og attraktivitet

Kunnskapsmiljøene er internasjonalt orientert og næringslivet preges av 

økende globalisering.

Til forsiden

 Gode flyforbindelser må til for å 
tiltrekke seg nasjonal og 
internasjonal kompetanse og 
utvikle nye markeder

 Avinor må videreutvikle 
Værnes i samsvar med veksten

 Det må etableres flere 
utenlandsruter fra/til Værnes 
for viktige destinasjoner

 Direkteruter utenlands og 
innenlands skal prioriteres

 Gode tilbringertjenester til 
Værnes skal prioriteres



Bedre veg til Klæbu utløser et av 
regionens viktige næringsområder

Fv 704 til Klæbu er et viktig prosjekt for Trondheimsregionen 

som utløser store næringsarealer på Tulluan: 

En investering for å bygge ut for næring uten å ta viktige landbruksressurser. 

Dagens veg er ikke tilpasset trafikkmengden og mangler gang- og sykkelveg.

Til forsiden

 Vegen ligger inne i STFKs
handlingsplan samferdsel 
2014-17, med sikte på 
utbyggingsstart 2016. 

 Bomfinansiering er avklart i 
trinn2 i Miljøpakken.

 Trondheimsregionen 
forutsetter at alle instanser 
følger opp planmessig og 
investeringsmessig for å 
realisere Fv704 raskest mulig. 
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Samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen

Vedlegg
1 Samferdselspolitisk fundament for 

Trondheimsregionen

Behandling i Formannskap - 22.01.2014

Omforent forslag
Formannskapet slutter seg til utkastet til samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen, 
men ønsker følgende tillegg: 

Fullføring av E39 Thamshavn - Harrangen må ses i sammenheng med arbeidet med 
utbedring av Fv. 710 på strekningen Orkanger – Agdenes. 

Avstemming (9 medlemmer)

Omforent forslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 22.01.2014

Formannskapet slutter seg til utkastet til samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen, 
men ønsker følgende tillegg: 

Fullføring av E39 Thamshavn - Harrangen må ses i sammenheng med arbeidet med 
utbedring av Fv. 710 på strekningen Orkanger – Agdenes. 

Rådmannens innstilling

Formannskapet slutter seg til utkastet til samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen, 
men ønsker følgende tillegg: 

Fullføring av E39 fram til Orkanger må ses i sammenheng med arbeidet med utbedring av 
Fv. 710 på strekningen Orkanger – Agdenes.  

Bakgrunn for saken

Daglig leder for Trondheimsregionen – Jon Hoem – skriver følgende i en epost datert 08.01.14:



I møte i Trondheimsregionen-regionrådet 06.12.2013 ble utkast til revidert 
samferdselspolitisk fundament drøftet, det ble gjort følgende vedtak:
Utkast til revidert samferdselspolitisk fundament legges fram for innspill fra 
medlemskommunene før endelig vedtak fattes i møte 14.02.2014.
Saksdokumenter fra møtet: www.trondheimsregionen.no/møter
Vedlagt følger utkast bearbeidet etter drøftingen i regionrådet. I tillegg er utkastet redigert 
slik at de konkrete kravene er tydeliggjort i egne tekstbokser.
Jeg ber om at kommunene forbereder saken slik at endelig vedtak kan fattes i regionrådets 
møte 14.02.2014 som forutsatt. AU vil drøfte saken i møte 29.01.2014. Eventuelle innspill 
bes oversendt til Trondheimsregionen v/daglig leder, dersom mulig før møtet i AU.

Vurdering

Det meste av dokumentet omhandler prosjekter som ikke omfatter Orkdal kommune, men er viktige 
prosjekter for Trondheimsregionen og indirekte også for Orkdal.  Rådmannen vil følgelig tilrå at 
Orkdal støtter utkastet til samferdselspolitisk fundament, men ønsker en tilføyelse i for hold til E39.  
Dette er det prosjektet som angår Orkdal direkte og rådmannen støtter vurderingene om 
ferdigstillelse av E39 fram til Orkanger.  Flytting av E39 og fullføring fram til Orkanger inngår også 
i Miljøpakken som er lansert for Orkdal og det er viktig å se disse prosjektene i sammenheng.  I 
miljøpakken er strekning fra Thamshavn til Gjølme gard også sett i sammenheng med Fv. 710 videre 
til Agdenes.  Det er nå berammet et oppstartmøte i februar for dette arbeidet og det vil bli feil om 
arbeidet i Trondheimsregionen ikke har samme utgangspunkt.  Rådmannen vil derfor foreslå at E39 
blir sett i sammenheng med arbeidet på strekningen Orkanger – Agdenes.  

Tilrådingens økonomiske konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for vedtatte målsettinger

I tråd med vedtatt miljøpakke
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