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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 08.06.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-4 Dato 09. juni 2011  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1200-1400 

Til stede: Rita Ottervik, Gunnar Hoff Lysholm, Jon Hoem 

Forfall: Terje Bremset Granmo, Jon P Husby 

Referent: Jon Hoem 
 

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

 

 Nestleder Rita Ottervik ledet møtet i leders fravær. 
 Ingen merknader til innkallingen. 

 

AU 15/11 Referat/protokoll AU-møte 30.03 2011 og Rådmannsforum 18.05.2011. 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 30.03.2010 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 18.05.201 tas til etterretning. 

 

AU 16/11 Etablering av fundament/manifest for videre samhandling i Trondheimsregionens 

mot NTP 2014-23 

Fra møtet - AU sluttet seg til at det framlegges fundament for videre samhandling i Trondheimsregio-
nen mot NTP 2014-23 for vedtak i Trondheimsregionens møte 17.06.2011.  

- Daglig leder påpekte at utgangspunktet er at Trondheimsregionen skal styrkes gjennom re-
gionforstørring. Dette forutsetter en godt utbygd og attraktiv kollektivtrafikk, og IKAP leg-
ger til rette for at flere kan benytte kollektive reisemidler. Samtidig har vi et næringsliv som 
er avhengig av gode kommunikasjoner med bil, bane og båt, både regionalt og nasjo-
nalt/internasjonalt.  

- Utkast til fundament ble gjennomgått punktvis, AU legger fram følgende forslag for Trond-
heimsregionen-regionrådet: 
o Et hovedkrav fra Trondheimsregionen til NTP 2014-23 er at nødvendig statlig medfi-

nansiering av E6-sør Tonstad- Jaktøyen skal inn i første 4-årsperiode i NTP 2014-23.  
o Realisering av nytt logistikknutepunkt for godstransport i Trondheimsregionen skal 

inn i NTP 2014-23. Det skal etableres gode løsninger som ivaretar godstransport både 
på bane, båt og bil. 

o Miljøpakken for Trondheim er viktig for hele Trondheimsregionen ved at kollektivtra-
fikken får prioritet og rask fremføring inn til/gjennom byen. Takstpolitikken for kol-
lektivtrafikk og rutestruktur skal videreutvikles for å gjøre regionale reiser mer attrak-
tive. 

o Hurtigbåtsambandet fra Fosen er en del av det regionale kollektivtrafikktilbudet i 
Trondheimsregionen og skal prioriteres. 

o Trønderbanen videreutvikles gjennom elektrifisering til Steinkjer. Det skal siktes mot 
kvartersfrekvens på strekningen Trondheim-Stjørdal gjennom dobbeltsporsutvikling. 
Frekvens for regionale tog mot sør skal også forbedres. Det skal arbeides for reise-
tidsforkortelse Trondheim-Steinkjer ned mot en time.  

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2011/AU_2011/AU_110508_Innkalling_c.pdf
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o Strekningen Trondheim-Oslo skal være første høyhastighetsbane i Norge, uansett 
hvilket konsept som velges. 

o Meråkerbanen må rustes opp og elektrifiseres for gods- og persontrafikk fra øst. 
o Satsingen i Trondheimsregionen krever gode internasjonale flyforbindelser.  
o E6 Jaktøyen-Oppland grense og rv3 er hovedårene til Østlandet/Europa og må styr-

kes gjennom prioritering av ny E6 gjennom Melhus/realisering av ”Trondheimsvegen-
prosjektet”.  

o E-39 Orkanger-Gjølme må realiseres for å oppnå sammenhengende vegstandard fra 
Trondheimsregionen mot vest. 

o Fv 704 til Klæbu er et viktig prosjekt for Trondheimsregionen som utløser store 
næringsarealer med lav arealkonfliktgrad. 

Vedtak: AU ber om at det framlegges sak om samferdselspolitisk fundament for arbeid inn mot NVP 
2014-23 i Trondheimsregionen-regionrådet i henhold til drøftingen i møtet. 

 

AU 17/11 Sluttbehandling vedtektsendring 

Fra møtet: - Daglig leder tok opp forslag fra Malvik om merknadsrett for opposisjonsrepresentanten.  
- AU sluttet seg til argumentasjonen i saksfremlegget og påpekte i tillegg at de valgte opposi-

sjonsrepresentantene ikke nødvendigvis representerer alle deler av opposisjonen. Det ble 
framhevet at referatføringen gjør at synspunkter som framkommer i møtene blir ivaretatt. 

Forslag til vedtak: 
Vedtektsendring legges fram til sluttbehandling i Trondheimsregionen i samsvar med forslag 
behandlet i kommunene. 

 Dagens praksis med referatføring ivaretar at synspunkter i drøftingene framkommer. Denne 
ordningen videreføres. 

 

AU 18/11 Oppfølging av utviklingsplanens programområde 3 Profilering/kommunikasjon/på-

virkning 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om arbeidet med hjemmesiden og presenterte foreløpig utskrift av 
avisbilaget.  

- AU ønsker gjerne at avisbilaget deles ut i møtet 17.06.2011 
- Daglig leder orienterte om forespørsel fra et utvalg leverandører om å utvikle et fundament 

for kommunikasjon/profilering. Tilbudene forelå først like før AU-møtet, og er ikke syste-
matisk gjennomgått. Det var enighet om at sekretariatet utarbeider en sammenfatning av 
tilbudene med en vurdering av videre satsing som oversendes AU. 

Vedtak: AU tar orientering om oppfølging av profilering/kommunikasjon til etterretning. 

 

AU 19 /11 Gjennomgang av andre saker som er aktuell til Trondheimsregionen 17.06.2011 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at forutsetningen for å legge møtet i Leksvik har falt ut, i hen-
hold til møtesyklus arrangerer Orkdal møtet 17.06.2011. Leksvik er aktuell for neste møte. 

- Tidsramme settes til 0900-1500, det er ikke sikkert at vi bruker hele tida. 
- KVU E6 Melhus-Oppland grense: Tas med i møte 17.06.2011 
- Hurtigbåt Trondheim-Vannvikan: Avventes til senere møte. 
- SØT-samarbeidet, Green highway: Tas med i møtet 17.06.2011 Green highway er det mest 

aktuelle temaet, ta gjerne med en gjennomgang av status for ladepunkter i hele regionen.   
- Statistikkgrunnlag og prognoser for Trondheimsregionen: Fortsettelse fra siste møte tas i 

møtet 17.06.2011. Merk at det også foreligger meget positiv statistikk for utviklingen i ar-
beidsplasser i Trondheim, bør sees på for hele regionen.  

- Aktuelle klima/energi-utviklingsprosjekt: Avventes.  
- Kollektivtrafikken: Rutestruktur/takstsoner: Avventes 
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- AU foreslo å invitere TTO-direktør Karl Klingsheim til en orientering i Trondheimsregionen. 
Daglig leder har sjekket i etterkant av møtet at han ikke har anledning denne dagen, men 
gjerne ved en senere anledning. 

- AU foreslo at Olje- og energiminister Ola Borten Moe inviteres til møtet for å orientere om 
framdriften i løsning av Midt-Norges energibehov. Det tas kontakt om dette. 

- Ove Snuruås har en presentasjon om næringsutvikling, kan være naturlig å ta denne når vi 
er i Orkdal. 

- Ny fylkesrådmann Odd Inge Mjøen kan få mulighet til å orientere i møtet om han ønsker 
det. det er avklart i ettertid at han er bortreist denne dagen. 

- AU ber om at det tas opp som sak at sittende AU i møte 28.09.2011 får fullmakt til å ned-
sette valgkomite for leder, nestleder og AU-representanter blant de nyvalgte ordførerne. 
Forslag legges fram i konstituerende møte i Trondheimsregionen-regionrådet 21.10.2011. 

 

AU 20/11 Orienteringer 

Fra møtet: Daglig leder orienterte om status i følgende saker: Organisert kriminalitet, samarbeid om 
skjenkekontroll, faste ukedager for formannskapene, organisering Nye Sveberg, Triple helix i 
kommunene Melhus, Midtre-Gauldal og Klæbu. 

 

AU 21/10 Eventuelt 

Fra møtet: - Næringsplanen: AU vektlegger god informasjon mellom politisk nivå og næringsrådet. Øns-
ker en nærmere orientering om resultater i arbeidet med næringsplanen i neste møte. 

- Energi/klima-arbeidet i kommunene: AU tok opp at det kan tas opp i rådmannsforum om 
det er aktuelt med samordning av innsats i forhold til energi og klima i kommunene, herun-
der at spisskompetanse hos de ulike kommunene kan utnyttes regionalt. 

- Møtetidspunkt neste møte i AU: Klokkeslett 28.09 endres til 0900-1100. 
 

 


