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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 28.01-2015 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/- Dato: 22. januar 2015  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 1400-1500. 

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

 
AU 01/15 Referat/protokoll AU-møte 14.11.2014. 

Vedlegg 1: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 14.11.2014 
Forslag til vedtak:  

Referat/protokoll Arbeidsutvalget 14.11.2014 godkjennes.  
 

 
AU 02/15 Samferdselspolitisk fundament. 

Sak: Som dere vet er Statens Vegvesen bedt om å utrede økonomien ved en eventuell firefelts vei 
Trondheim - Stjørdal, både totalkostnad og bruk av bompenger. Det har jeg ikke fått ennå, men 
jeg har purret, og hvis jeg får svar før AU så vil jeg oppdatere dere i møtet. 

 
 

Forslag til vedtak: 
Saken legges fram til diskusjon. 

 

AU 03/14 Utredning av nytt logistikknutepunkt. 
Sak: Jernbaneverket har bekreftet deltakelse i Regionrådet for å presentere konklusjonene. Det AU 

må diskutere er om Regionrådet skal avgi en høringsuttalelse i sakens anledning, og hva det 
eventuelt skal menes noe om fra Regionrådets side. 

 

Vedlegg 2: Høringsbrev Jernbaneverket 
Forslag til vedtak: 

Trondheimsregionen avgir uttalelse om utredning av nytt logistikknutepunkt, etter vedtak i regi-
onrådet 13 februar 2015. 

 
 

AU 04/14 Rullering av Strategisk næringsplan.. 
Sak: Strategisk næringsplan (SNP) ble vedtatt i 2010, og skulle ha et 10-års perspektiv. Nå midt i 

planperioden er det naturlig å se på om det er behov for justeringer, med dagens endringstakt 
kan 5 år være lang tid. Næringsrådet ønsker derfor at det blir satt i gang en rullering, som  
Næringsalliansen i Trondheimsregionen har blitt bedt om å ta ansvar for. Sjøl om det ikke er 
vedtatt ennå blir det mest sannsynlig en prosess gjennom 2015 der både kommuner og nærings-
livet blir involvert gjennom workshops/åpne møter. Prosessen vil starte med utarbeidelsen av et 
statusdokument som summerer opp erfaringene fram til nå. Endelig vedtak stipuleres foreløpig 
til Regionrådet i desember 2015, men det kan kanskje være vel optimistisk, en mer realistisk 
løsning som også sikrer bedre forankring i de nye kommunestyrene er våren 2016.. 
 
Dette er en sak Regionrådet kommer tilbake til i flere omganger, men det AU bør ta stilling til 
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er om det kan være fornuftig å starte diskusjonene allerede nå, og med fokus på disse spørsmå-
lene: 

• Hvor relevant oppleves SNP for den enkelte kommune? 
• Bør den forenkles/forkortes? 
• Hvordan bør prosessen legges opp? 

  
Ett spørsmål til som delvis henger sammen med rulleringsprosessen, er om det er behov for og 
ønskelig å diskutere et tettere samarbeid mellom næringsutviklingsapparatene i Trondheimsre-
gionen. Næringsutviklingsarbeidet oppleves som ganske fragmentert, med spredte og små mil-
jøer. Det kan være fornuftig hvis rollene er veldig forskjellig, for eksempel slik at SNP oppleves 
lite relevant for det kommunale apparatet, og best ivaretas gjennom et interkommunalt samar-
beidsorgan som Trondheimsregionen. En slik diskusjon henger selvfølgelig samme med en 
eventuell kommunereform, men er relevant uavhengig av det også. Spørsmålet reises nå for å 
lodde stemningen om det er verdt å gå videre med diskusjonen. Det har vært en diskusjon i 
Rådmannsforum om saken, der de var positiv til også å se organiseringen i løpet av rullerings-
prosessen. 

 

 Forslag til vedtak: 
Innspill fra møtet legges til grunn for den videre behandlingen. 

 
AU 05/15 Saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 13.02.15 

Sak: Møtet avholdes i Orkdal. Aktuelle saker: 
- Kommunereformen har vi sagt skal være et tema, skal vi ha en spesiell vinkling? Trondheim 

kommune sin sak har blitt et debattema, men har kanskje ikke lenger nyhetens interesse. 
Fylkesmannen v/ Jørn Krog evt Alf Petter Tenfjord kan bes om å oppsummere hvordan de 
ser situasjonen etter at fristen 1. februar for å foreta geografiske retningsvalg har gått ut. 

- IKAP 2 er selvfølgelig tema, med de justeringer som følger av ordførermøtet. 
- STFK har bedt om å få komme inn i møtet for å presentere og få innspill til arbeidet med re-

gional planstrategi. 
 

Forslag til vedtak: 
Innspill fra møtet legges til grunn for sakslista i Regionrådet 

 

 
 

AU 06/15 Orienteringer 
- . 

 

 

Bård Eidet 
Daglig leder 
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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 19.11.2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 14/2795- Dato 20. november 2014  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor 

Tidsrom: kl 1300-1500 

Til stede: Rita Ottervik, Jon P Husby, Einar Strøm, Bård Eidet. 
 

Forfall: Erling Lenvik 

Referent: Bård Eidet 
 
Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no .  

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 31/14 Referat/protokoll AU-møte 03.09.2014. 
Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 03.09.2014 godkjennes.  

 

 
AU 32/14 Utviklingsplan 2015 – satsinger neste år. 

 

Vedtak: Utviklingsplanen justeres i tråd med innspill i møtet. 

 

AU 33/14 Henvendelse om positiv uttalelse om prosjekt markedsføring av Orkanger. 
 

Vedtak: Henvendelsen avvises fordi Regionrådet anses ikke å ha en rolle som gjør det naturlig å uttale 
seg om slike saker. 

 

AU 34/14 Saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 12.12.14 
 

Vedtak: Innspill fra møtet legges til grunn for sakslista i Regionrådet. 

 
AU 35/14 Deponi – framdrift og saksgang.  

 
 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
 

  
 
AU 36/14 Orienteringer 
 

 

http://www.trondheimsregionen.no/
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Rita Ottervik Bård Eidet 
Leder daglig leder  
(sign) (sign) 
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Postadresse 
Postboks 4350 
NO- 2308 Hamar 
 
postmottak@jbv.no  
 
sentralbord 
05280 
 
Org. Nr. 
971 033 533 MVA 
 
Bankgiro 

76940501888 

 
jernbaneverket.no 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Postboks 4710 Sluppen 
7464 TRONDHEIM 
 
   

 

Henvendelse til: Raymond Siiri   Dato:  16.01.2015 
Tlf.:    91672588  Saksref.: 201402610-25 
Faks:   Deres ref.:    
E-post: Raymond.Siiri@jbv.no   Vedlegg:    
 
 

 

 

 

Utredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen - Offentlig høring 

Utredning nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen legges ut på offentlig høring i 

perioden 19. februar til 1. mars 2015. Vi ber herved om deres merknad til utredningen. 

Merknadene kan gjelde alt innholdet i hovedrapporten og delrapporter.  

Utredningen i form av hovedrapport, delutredninger og plantegninger kan hentes fra 
Jernbaneverkets hjemmeside:  
 
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-

Trondheimsregionen/Tilrading-for-ny-godsterminal-i-Trondheimsregionen/ 

 
Jernbaneverket tilrår at alternativet med lokalisering Søberg ikke vurderes videre. Dette 
baseres på svakest måloppfyllelse, der det avgjørende har vært manglende fleksibilitet for 
framtida i tillegg til dårligst effektivitet, blant annet høye distribusjonskostnader, og 
dårligst resultat på ikke prissatte konsekvenser.  
 
Jernbaneverket tilrår at det planlegges videre for en lokalisering på Torgård. Dette baseres 
på sterkere måloppfyllelse gjennom nærhet til både et etablert og framtidig næringsliv for 
transportskapende virksomheter. Dette antas å gi betydelige synergieffekter for alle typer 
distribusjon og øker sannsynligheten for mer gods på bane. Torgård har høyere fleksibilitet 
og kan bygges ut trinnvis.  
 

Utredningen/tiltaket skal videre ses i sammenheng med pågående arbeid med Nasjonal 

transportplan 2018-2027 og Den brede samfunnsmessige analysen av godstransport. 

Høringsfristen settes til 2. mars 2015. Ved behov for ytterligere informasjon eller spørsmål 

om utredningen kan det sendes en henvendelse til prosjektleder Raymond Siiri, e-post: 

Raymond.Siiri@jbv.no. 

 
 

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/Tilrading-for-ny-godsterminal-i-Trondheimsregionen/
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-Trondheimsregionen/Tilrading-for-ny-godsterminal-i-Trondheimsregionen/
mailto:Raymond.Siiri@jbv.no
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Merknader/innspill merkes “Utredning nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen” og 
sendes til: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR, eller per e-post: 
postmottak@jbv.no  
 

 
 
Med hilsen  
 
 
Anne Skolmli   
regional direktør  
Strategi og samfunn nord og midt  
  
 Raymond Siiri 
 Senioringeniør 
  
Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 
 
 
Kopi til: 

 

Anita Skauge / Strategi og samfunn, Anne Skolmli / Strategi og samfunn nord og 

midt 
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Mottaker Adresse Post Kontaktperson 

Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag 

Postboks 4710 

Sluppen 

7464 TRONDHEIM            
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