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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 29.11.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-10 Dato 30.11. 2011  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 0900-1100 

Til stede: Erling Lenvik, Rita Ottervik, Jon P Husby, Einar Strøm, Jon Hoem 

Forfall:  

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.  

 

 Ingen merknader til innkallingen. 

AU 34/11 Referat/protokoll AU-møte 28.09.2011 og Rådmannsforum 08.11.2011. 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 28.09.2011 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 08.11.2011 tas til etterretning. 

 

AU 35/11 Profilering/markedsføring/omdømme for Trondheimsregionen 

Orientering: - Knut Røe og Kjetil Govassli orienterte om resultater fra omdømmeundersøkelsen. Tre grup-
per: Ledelsen (AU og daglig leder) 80% svarprosent, Trondheimsregionen-regionrådets 
medlemmer 58% svarprosent og omgivelsene/nabokommuner, 53% svarprosent. Hoved-
inntrykket er at det er viktig å jobbe videre med forankring i egen organisasjon.  Omverdens 
oppfatning tolkes som middels god.  

- Det er store kommunevise variasjoner, men svargrunnlaget er her delvis spinkelt, fordi ikke 
alle har svart hvilken kommune de representerer.  

- GAP-analyse: Det er 8% gap mellom ledelse/AU og medlemmene for øvrig, 11% gap mellom 
medlemmene og omgivelsene, 19% gap mellom ledelse/AU og omgivelser, dette er norma-
le tall og innebærer relativt godt samsvar mellom visjon, kultur og omdømme.  

Drøfting: - Møtet var inne på ulike aktiviteter mot politikere i forhold til forbedring i egne kommuner. 
- Det er viktig å få opp flere suksesser som deltakere i Trondheimsregionen kan ta med som 

troverdige budbærere.  
- Saker en lykkes med kan markedsføres bedre internt. 
- Bedre/hyppigere samhandlingsarena for ordførerne vil være viktig. 
- Møtet var enig om følgende videreføring: 1: Røe kommunikasjon legger fram utkast til 

kommunikasjonsplattform og forslag til tiltak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 
09.12.2011, 2: Det innkalles eget ordførermøte for nærmere gjennomgang av delresultater 
fra questback-undersøkelsen og nærmere drøfting av strategier og tiltak ut fra dette. 3: AU 
sammenfatter prosessen og legger fram innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet,  
4: Endelig vedtak kommunikasjonsplattform og tiltaksplan i Trondheimsregionen-
regionrådets møte 17. februar.  

Vedtak: Saken tas til orientering og videreføres etter drøfting i  ordførermøte. 

 

AU 36/11 Uttalelse KVU Transportløsning veg/bane Trondheim-Steinkjer. 

Fra møtet: -  Daglig leder orienterte om saken, uttalelsen er konsekvent i forhold vårt samferdselspolitis-
ke fundament og i samsvar med presentasjonen gitt i Leksvikmøtet. Det konstateres at det 
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er ulike innstillinger i fylkeskommunene. Forslag til uttalelse bygger også på rådmannsfo-
rums klare signaler om å være tydelig i forhold til at vi må fastholde gjeldende regionalpoli-
tisk enighet om samferdselstiltak. Ordlyden i uttalelsen er oversendt ordfører og rådmann i 
Malvik og Stjørdal, det er ikke tilbakemelding om avvikende oppfatning av saken.  

- Møtet påpekte at jernbane er primært prioritert, også for strekningen Stjørdal-Trondheim. 
Vegbevilginger må sees i sammenheng. Som presisert i samferdselspolitisk dokument har 
E6 sør (Tiller-Jaktøyen) høyeste prioritet for Trondheimsregionen, og her må nødvendig 
statlig medfinansiering på plass. Utvikling av E6 videre sørover, Melhus/Trondheimsvegen 
er viktig for hele Trøndelag.  

- Det ble gjort noen mindre endringer i uttalelsen.   

Vedtak: AU vedtar høringsuttalelse datert 16.11.2011 som Trondheimsregionens uttalelse til KVU 
Transportløsning veg/bane Trondheim-Sterinkjer. 

 

AU 37/11 Fylkeskommunale planstrategier for Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner - hø-

ring 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte. Hovedmomentene er at det felles planarbeidet i Trøndelag svekkes 
gjennom at det nå utarbeides fylkesvise planprogram, at dette betyr at en gjensidig viktig 
samhandling og landsdelssamarbeid mellom fylkene og Trondheim som storby ikke blir vi-
dereført og nyttiggjort på samme måte som sist. 

- Prosessen med uttalelsen har involvert rådmannsforum og en arbeidsgruppe. Det er nå ikke 
tid for å sende ut saken til kommunene slik at de rekker politisk behandling før møtet 9. de-
sember i Trondheimsregionen-regionrådet. AU var enig om at det haster å sende uttalelsen 
til kommunene som grunnlag for kommunenes uttalelser. På denne bakgrunn vedtas for-
slaget av AU, som Trondheimsregionens uttalelse. Den sendes umiddelbart kommunene 
som grunnlag for egne uttalelser. 

- Møtet tok opp situasjonen for Trøndelagsrådet. Det er bare ett møte i året i selve rådet, 
men Au har hyppigere møter. Det felles regionale planverket har betydning som plattform 
og grunnlag for samarbeidet i landsdelen. Et redusert felles planverk vil svekke handlings-
rommet for Trøndelagsrådets arbeid framover. 

Vedtak: AU vedtar forslag datert 28.11.2011 som Trondheimsregionens uttalelse til regionale plan-
strategier. Uttalelsen sendes fylkeskommunene og oversendes kommunene som grunnlag for 
kommunenes uttalelser. 

 

AU 38/11 FoU-strategi for Trøndelag – fokus på FoU-miljøenes betydning for kommunenes 

samlede virksomhet 

Fra møtet: - Daglig leder redegjorde for drøftinger i rådmannsforum. Et aspekt i forhold til FoU-
strategien er mulighetene i forhold til kommunenes samlede virksomhet. For eksempel po-
tensialet som samarbeid med FoU-miljøene har i forhold til å forbedre og effektivisere ulik 
tjenesteproduksjon i kommunene. Rådmannsforum ga klart positiv tilbakemelding i forhold 
til en ønsker en videreføring. 

- Møtet pekte på muligheter i forhold til eldreomsorg, Trondheim bør ha stort potensial for 
teknologisk effektivisering ut fra stort antall, for de øvrige kommunene har avstand betyd-
ning. Det er en utfordring å få aksept for teknologiske velferdstiltak.  

- Når vi skal igangsette ”forskere ut i kommunene” kan dette også være et fokusområde. 
Også her er det et samspill mellom det offentlige, som Trondheimsregionen kan samordne, 
forskningsmiljøene og relevant næringsliv. 

- Vi kan utfordre kommunelegene/helsesjefer for å konkretisere en slik satsing. Helseklyngen 
må involveres.  

- Det ble pekt på at Innovasjon Norge og Samhandlingsreformen også er finsieringskilder for 
aktuelle prosjekt.  
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Vedtak: Saken følges opp av sekretariatet mot rådmennene og fagenhetene i kommunene, i første 
omgang innenfor helsesktoren. 

 

AU 39/11 Høyhastighetsprosjektet – orientering 

Fra møtet - Daglig leder orienterte om prosjektet. Jens Maseng er engasjert fram til januar 2012. Han 
har gjennomført søk av relevante samferdselspolitiske vedtak på stortings- og fylkesplan, 
samt initiert dialog med deler av Trøndelagsbenken, fagforeninger, relevante kommuner, 
organisasjoner og media. Jernbaneform Trøndelag og NiT er nære samarbeidsparter. Vi har 
også hatt en meget nyttig gjennomgang av status i det nasjonale prosjektet i et halvdags-
møte med prosjektleder Tom Stillesby. Høyhastighetsutferdningen legges fram for samferd-
selsministeren 25. januar 2012. Det vil være nær sammenheng mellom høyhastighetspro-
sjektet og InterCity på Østlandet, som legges fram ultimo februar. Så langt er det en klar 
oppfatning at Trondheimsregionen nå ikke skal låse seg til konkrete trasevalg Trondheim-
Oslo eller hastighetskonsept. Vi holder oss til mandatet om at vi skal være først uansett. 

- Møtet støttet konklusjonen om å holde alle alternativ åpen. Det er riktig å se på IC som 
første etappe for høyhastighet, og det er grunn til å håpe at IC til Hamar blir prioritert høyt, 
da er vi et godt stykke nordover, og begge hovedalternativ er fortsatt åpen.   

- Det bør være en nasjonal utfordring at en prioritering av IC-triangelet på Østlandet vil gi økt 
vekstkraft i hovedstadsområdet, på bekostning av øvrige storbyområder. 

- Det er ønskelig med en gjennomgang av saken i Trondheimsregionens møte 09.12.2011. Er-
ling Lenvik legger fram saken sammen med Jens Maseng. 

Vedtak: Saken tas til orientering, følges opp i Trondheimsregionens møte 09.12.2011. 

 

AU 40/11 Realisering av fv 704 Sandmoen-Tulluan i fylkesvegplan 2014-19. 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at SVV har gjort en kostnadsvurdering for fv 704 som gir utbyg-
gingskostnader som avviker betydelig i forhold til tidligere kalkyle, som var 275 mill kr. Nå 
anslås kostnad til 650-750 mill kr. Prosjektet er inne i fylkesvegplanen med tidligere kost-
nadsramme og forutsatt 75% bomfinansiering. Klæbu opplyser at STFK signaliserer at økt 
bevilgning i fylkesvegplanen er urealistisk. Ny fv 704 har avgjørende betydning for attrakti-
viteten av de store næringsarealene på Tulluan som er prioritert i IKAP. Dette må også sees 
i sammenheng med at arealplanvedtak i Malvik vanskeliggjør forutsatt størrelse på arealet 
på Sveberg og at et regionalt næringsareal på Løvås er uaktuelt pga grunnforhold. Klæbu 
kommune ved ordfører har bedt om at AU drøfter mulige former for påvirkning fra Trond-
heimsregionen i forhold til å realisere ny fv 704 i fylkesplanperioden 2014-19. Det er avklart 
at Miljøpakken er åpen for teknisk samarbeid om bom på Torgård med Miljøpakken. 

- I møtet ble det ble pekt på at bom på Sveberg forutsetter bom også på Bratsbergvegen for 
å unngå lekkasje. En slik bom, som ikke er på strekningen som skal utbygges, kan neppe 
realiseres uten at den ligger inne i en bypakke. 

- AU understreket at det er avgjørende for Trondheimsregionen at det etableres god vegad-
komst til de store næringsarealene på Tulluan, og at Trondheimsregionen bidrar i påvirk-
ning for å realisere en utbygging, jfr. samferdselspolitisk fundament. En investering i ad-
komst til Tulluan er en investering i forhold til å redusere omdisponering av dyrka mark i re-
gionen. 

Vedtak: I henhold til samferdselspolitisk fundament, og for å utløse gode næringsarealer i regionen, 
skal Trondheimsregionen bidra med påviskning i forhold til at forbedring av fv 704 kan reali-
seres i fylkesplanperioden 2014-19. 

 

AU 41/11 Møteplan 2012 

Vedtak: Utkast møteplan datert 03.11.2011 vedtas med følgende justering: Møter juni 2012: AU flyt-
tes til mandag 4. juni, Trondheimsregionen-regionrådet flyttes til 12.juni  
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AU 42/11 Orienteringer 

Fra møtet: - Presentasjonsbrosjyre for Trondheimsregionen: 
Utdelt i møtet, sendes nå til kommunene.  

- Utfordringer for beredskap i kommunene som følge av klimaendringene:  
Daglig leder skal ha møte med beredskapsenheten i Trondheim kommune om saken. 

- IKAP-stilling: 
Bare fem søkere, det må gjøres videre søk. 

- Ulykkesforebyggende arbeid og trafikksikkerhet: 
Tema som rådmannsforum vil følge opp. 

- Fondsavsetninger i Trondheimsregionen: 
Etablerte fondsavsetninger gir god handlekraft framover og er en buffer for eventuelle 
uforutsette hendelser. 

- Silisiumsproduksjonen i Orkdal:  
Daglig leder orienterte om kontakt med ordfører i Orkdal. Saken avventes. 

- Forslag om evaluering av arbeidet i Trondheimsregionen:  
Daglig leder vektla at en oppdatering/evaluering av næringsplanen med NAT/NiT som gjen-
nomfører vil være viktig for å holde trykk og engasjement oppe i næringsplanarbeidet.  

- For øvrig bør vi se an resultatene i kommunikasjonsprosjektet i forhold til generell evalue-
ring. Mulige knagger for dette er både oppfølgingssaken om Trondheimsregionens virk-
somhet i de nye kommunestyrene (fastsatt i vedtektene) og det felles møtet for alle kom-
munestyre/bystyremedlemmer i 2. halvår 2012. 

 

AU 43/11 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.12.2011  

Fra møtet: - Melhus kommune står for tur, og som møtested foreslås aulaen på videregående skole.  
- Ola Borten Moe har meldt at han ikke kan komme. 
- Forslag til kommunikasjonsplatform og handlingsplan. Jfr. sak AU 35/11. 
- Presentasjon, samferdselspolitisk fundament, sammen med kort presentasjon av formi-

dabel vekst i kollektivtrafikken – ingen utredning, bare rask faktainformasjon. 
- Handlingsplan næringsplanen, skal være med i alle møtene  
- E6 gjennom Melhus: Har drøftet med Melhus kommune, det er ønskelig at SVV presenterer 

planen og at Melhus kommune orienterer om folkemøter 
- Trondheimsvegen videre nordover til Oppland grense, det tas kontakt med prosjektleder. 
- Strategiplan mot MC-kriminalitet. Rita Ottervik orienterer om politisk oppfølging, bered-

skapsenheten i Trondheim kommune og politiet er aktuell til å bidra. Saken oversendes 
kommunene for behandling/tilslutning. 

- Lyntog, jfr. sak AU39/11 
- Ev presentasjon av 704. Klæbu kommune kan orientere. 

 

AU 44/11 Eventuelt 

Fra møtet:  - Det var ikke saker til eventuelt. 
 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder 

  


