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INNKALLING, MØTE TRONDHEIMSREGIONEN – 17.06.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/10347-5 Dato 10. juni 2011  
 

Sted: Orkdal kommune, rådhuset 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900-1500. Det serveres lunsj. 

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann 
Observatører 
Deltakere i transportsaker 
E6-sør-ordførere 

Kopi: Varamedlemmer 
 

 

TR 14/11 KVU E6 Oppland grense Jaktøyen - status og framdrift 

Sak: Prosjektleder SVV Jill Hammari Sveen orienterer. 

KVU-arbeidet omfatter E6 Oppland grense - Jaktøyen i Melhus og rv 3 Ulsberg - Hedmark 

grense. Det er følgende mandat fra Samferdselsdepartementet:   

- Vurdering av utbyggingsrekkefølge (prosjekt og parseller)  

- Vurdering av hensyn til jordvern, arealbruk, klimagassutslipp og kollektivtiltak 

 Oppstart av denne KVU-utredningen sammen med KU for E6 gjennom Melhus ble presentert i 

Trondheimsregionens møte 17.10.2010.  

KVU-arbeidet var ikke kommet så langt at det var aktuelt å ta den med i gjennomgangen av 

samferdsessaker i møtet med formannskapene i mars. Nå legges det opp til presentasjon i pro-

sjektets styringsgruppe 24. juni. Det forutsettes høring til høsten. 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering 

 

TR 15/11 Etablering av fundament/manifest for videre samhandling i Trondheimsregionens 

mot NTP 2014-23 

Sak: I møtet med formannskapene 04.03.2011 ble det tatt opp at Trondheimsregionen som politisk 

referansegruppe for samferdselssaker vil vurdere engasjement videre, og at vi vil drøfte i AU 

hvordan vi sammen med andre kan medvirke for å få resultater for Midt-Norge i de prosesser 

som etter hvert vil gå for fullt opp mot NTP-arbeidet. I arbeidet med felles grunnlagsdokument 

for planstrategier i kommunene ser daglig leder også behov for å etablere en samlet front i for-

hold til tyngre samferdselssaker. 

 Det kan være naturlig å ta utgangspunkt i at Trondheimsregionen har som mål å styrkes gjen-

nom regionforstørring – hvor hele bolig- arbeids- og serviceregionen utvikles og utvides. For at 

dette kan forsvares i forhold til transportvekst, forutsetter det et godt utbygd og attraktivt kollek-

tivtrafikktilbud. Trondheimsregionens regionale utbyggingsmønster fastsatt i IKAP legger til 

rette for at flere kan benytte kollektive reisemidler. Samtidig har vi et næringsliv som er avheng-

ig av god kommunikasjon med bil, bane og båt, både regionalt og nasjonalt/internasjonalt. Med 

dette utgangspunktet har AU i møte 08.06.2011 drøftet innhold i et slikt fundament og foreslår 

følgende: 

- Et hovedkrav fra Trondheimsregionen til NTP 2014-23 er at nødvendig statlig medfinansie-

ring av E6-sør Tonstad- Jaktøyen skal inn i første 4-årsperiode i NTP 2014-23.  
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- 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. 

- Miljøpakken for Trondheim er viktig for hele Trondheimsregionen ved at kollektivtrafikken 

får prioritet og rask fremføring inn til/gjennom byen. Takstpolitikken for kollektivtrafikk og 

rutestruktur skal videreutvikles for å gjøre regionale reiser mer attraktive. 

- Hurtigbåtsambandet fra Fosen er en del av det regionale kollektivtrafikktilbudet i Trond-

heimsregionen og skal prioriteres. 

- Trønderbanen videreutvikles gjennom elektrifisering til Steinkjer. Det skal siktes mot kvar-

tersfrekvens på strekningen Trondheim-Stjørdal gjennom dobbeltsporsutvikling. Frekvens 

for regionale tog mot sør skal også forbedres. Det skal arbeides for reisetidsforkortelse 

Trondheim-Steinkjer ned mot en time.  

- Strekningen Trondheim-Oslo skal være første høyhastighetsbane i Norge, uansett hvilket 

konsept som velges. 

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

- Satsingen i Trondheimsregionen krever gode internasjonale flyforbindelser.  

- E6 Jaktøyen-Oppland grense og rv3 er hovedårene til Østlandet/Europa og må styrkes gjen-

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

- E-39 Orkanger-Gjølme må realiseres for å oppnå sammenhengende vegstandard fra Trond-

heimsregionen mot vest. 

- Fv 704 til Klæbu er et viktig prosjekt for Trondheimsregionen som utløser store næringsarea-

ler med lav arealkonfliktgrad. 

Forslag til vedtak: 

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til punktliste i saksfremlegget som Trondheimsre-

gionens samferdselspolitisk fundament for arbeid inn mot NVP 2014-23. 

 

TR 16/11 Olje- og energiminister Ola Borten Moe: Orientering om framdriften i løsning av 

Midt-Norges energibehov. 

Sak: Trondheimsregionen fokuserer på god næringsutvikling gjennom vedtatt felles strategisk 

næringsplan, og da er jo dette et meget sentralt tema, jf også næringsplanens strategi 5.6 om lik 

strømpris med landet for øvrig. 

 NB: Ved utsendingen av innkallingen er deltakelse i møtet er ikke endelig bekreftet av Ola Bor-

ten Moe. 

 

TR 17/11 Orientering om handlingsplan Strategisk næringsplan 

Sak: Vi legger inn som fast post på Trondheimsregionen-regionrådets møter en orientering om status 

for næringsplanen. Prosjektleder Børge Beisvåg orienterer. 

 

 

TR 18/11 Presentasjon/åpning av ny hjemmeside for Trondheimsregionen 

Sak: Mandag 20. juni kommer avisbilaget fra Trondheimsregionen i totaldistribusjon med Dagens 

næringsliv og Adresseavisen. Da forutsettes også ny hjemmeside å være oppe å gå. Jf. oriente-

ring om dette i møtet i Skaun, 15.04.2011.  

 

TR 19 /11 Orientering: Statistikkgrunnlag og prognoser for Trondheimsregionen 

Sak:             I arbeidet med IKAP og utviklingen av befolkningsprognosene for regionen er det innhentet 

mye statistikk for Trondheimsregionen som er av generell interesse, også i forhold til sammen-

ligning med andre byregioner. Deler av materialet ble presentert i siste møte i Skaun. Det gis nå 
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en videre orientering om befolkningsutvikling og flyttinger i de ti deltakerkommunene. Det 

etableres en egen info om løpende statistikk på Trondheimsregionens nye hjemmeside. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

TR 20/11 Sluttbehandling vedtektsendring 

Sak: Vedtektsendringen er nå behandlet i alle kommunestyrene, fylkeskommunen i fylkesutvalget: 

- Stjørdal kommune, kommunestyret 24.03.2011, enstemmig vedtatt 

- Malvik kommune, kommunestyret 28.03.2011, enstemmig vedtatt med tilleggsforslag 

- Trondheim kommune, bystyret 31.03.2011, enstemmig vedtatt  

- Klæbu kommune, kommunstyret 07.04.2011, enstemmig vedtatt.  

(Forutsetter likelydende vedtak i alle medlemskommuner.) 

- Melhus kommune, kommunestyret 15.03.2011, enstemmig vedtatt. 

- Skaun kommune, kommunestyret 30.03.2011, enstemmig vedtatt 

- Orkdal kommune, kommunestyret 27.04.2011, enstemmig vedtatt 

- Midtre Gauldal kommune, kommunestyret 11.04.2011, enstemmig vedtatt 

- Rissa kommune, kommunestyret 17.02.2011, enstemmig vedtatt 

- Leksvik kommune, kommunestyret 31.03.2011, enstemmig vedtatt  

- Sør-Trøndelag fylkeskommune, fylkesutvalget 09.06.2011 

 Vedtektsendringen har følgelig tilslutning fra alle kommunene. Malvik har inntatt et tilleggs-

punkt:  

”Malvik kommune ber Trondheimsregionen-regionrådet om å se på en løsning vedrørende 

”opposisjonsrepresentantenes” mulighet til å fremme og synliggjøre sine meninger gjennom å 

endre vedtektene slik at de får merknadsrett i sakene som behandles i rådet, i tillegg til dagens 

møte- og talerett.” 

 Det samme spørsmålet ble tatt opp og referatført i drøftingen om endringer i Trondheimsregio-

nen i møte 05.12.2008. Referat og vedtak ble sendt til alle kommuner for behandling. Ingen 

kommune foreslo endringsforslag i den påfølgende endelige behandlingen av saken i Trond-

heimsregionen 29.02.2011.  

 Praksis per i dag er at alle innspill i møtene blir referatført. Alle vedtak er basert på konsensus 

mellom ordførerne. 

 Daglig leder mener at dagens referatordning ivaretar at alle synspunkter som kommer fram blir 

dokumentert. Trondheimsregionens funksjon krever ofte forarbeid med sikte på å oppnå kon-

sensus i saker. Ofte er sakene er av en slik art det viktig at denne konsensusen framstår tydelig 

for eksterne parter, for eksempel samferdselsetater etc. Tyngden av konsensus kan fort svekkes 

dersom vedtaket skal følges med merknader. Trondheimsregionens vedtak kan ikke sammenlig-

nes med vedtak i et ordinært politisk organ hvor vedtaket blir gjeldende gjennom et flertall – og 

hvor mindretallet kan ha behov for merknader. I Trondheimsregionen har alle vedtak konsensus, 

det eksisterer ikke et mindretall av kommuner som er nedstemt. Dersom det skal innføres merk-

nadsrett for opposisjonsrepresentantene bør dette også vurderes for rådmenn og observatører. Ut 

fra disse vurderingene frarås å innføre merknadsrett. 

 AU sluttet seg til dette i møte 08.06.2011, det ble også påpekt at opposisjonsrepresentanten ikke 

nødvendigvis representerer en samlet opposisjon. AU mener at dagens referatføring er en til-

fredsstillende ordning for å ivareta intensjonen i Malvik kommunes forespørsel. 

Vedlegg 1: Vedtekter for Trondheimsregionen, endringsforslag datert 28.01.2011. 

AUs innstilling til vedtak: 

I henhold til behandling i alle kommunene vedtas endret vedtekt for Trondheimsregionen i sam-

svar med endringsforslag datert 28.01.2011.  

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

ordningen videreføres. 
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TR 21/11 SØT-samarbeidet om Green highway 

Sak: Prosjektleder i Trondheim kommune Kjell Inge Stellander orienterer. 

SØT-samarbeidet (EU-prosjekt, samarbeid mellom Sunnsvall, Østersund og Trondheim) er i in-

teressant utvikling, med igangsetting av et tungt prosjekt i forhold til å utvikle en fosilbredselsfri 

korridor på strekningen Trondheim-Sunnsvall. Også forlenget korridor Trondheim-Møre drøf-

tes. Prosjektet har mange tilknytninger mot Trondheimsregionens engasjement, det kobler FoU, 

næringsliv og offentlig engasjement og det tilrettelegger for bedre energiforbruk. Av næringsliv 

er det både kraftleverandører, reiseliv/hotellkjeder og ulike leverandører til bilindustrien som vi-

ser interesse/er partnere i prosjektet. Prosjektet har varemerkebeskyttet ”Green highway” og vil 

være viktig i forhold til positiv omdømmebygging av regionen i forhold til grønn teknologi. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

TR 22/11 Valgkomité for leder, nestleder og AU 

Sak:  Neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet, 21. oktober, blir etter kommunevalget. I dette 

møtet må leder, nestleder og AU velges som første sak, jf. ny vedtekt §3. Opplegg for valget er 

drøftet i AU, som foreslår at sittende AU i sitt møte 28.09.2011 får fullmakt til å nedsette valg-

komité for leder, nestleder og AU-representanter blant de nyvalgte ordførerne, og at valgkomi-

teens forslag legges fram i det konstituerende møte i Trondheimsregionen-regionrådet 

21.10.2011. 

AUs innstilling til vedtak: 

Sittende AU får fullmakt til å nedsette valgkomité blant de nyvalgte ordførerne etter valget. 

Valgkomiteen innstiller til Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.102011. 

 

TR 23/11 Utfordringer i kommunenes næringsutviklingsarbeid  

Sak: Ove Snuruås orienterer. 

Med utgangspunkt i erfaringer fra Orkdal tar Ove Snuruås opp utfordringer og muligheter i 

næringsarbeidet og betydningen av å integrere næringsutvikling i kommunens løpende aktivite-

ter.  

 

TR 24/11 Orienteringer 

Saker: - Organisert kriminalitet: Kontaktpersoner i kommunene er oppnevnt. 

- Samarbeid om skjenkekontroll: Dette er tatt opp i rådmannsforum. Omfang i aktuelle 

kommuner innhentes, det følges opp med en utredning av mulig løsning. 

- Faste ukedager for formannskapene: Orkdal har meldt at kommunen allerede hadde fast-

satt onsdager som en forutsetning til nominasjonene.  

 

 

TR 25/10 Eventuelt 

 

 

 
 

Terje B. Granmo Jon Hoem 

Leder Trondheimsregionen Daglig leder 

      

 



 
 

 

VEDTEKTER FOR TRONDHEIMSREGIONEN  

ENDRINGSFORSLAG  Datert 28.01.2011. 

 

Vedtekten er justert språklig og i forhold til begrepsbruk. Det er endret struktur med ny innde-

ling i paragrafer/overskrifter. Konkrete innholdsmessige endringer er angitt med kursiv. 
 

§1 Forankring i kommuneloven  
Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens § 27om interkommunalt samarbeid til løsning av 

felles oppgaver.  

§2 Medlemmer  
Trondheimsregionen er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæ-

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

Andre kommuner og fylkeskommuner kan etter vedtak i Trondheimsregionen tas inn som medlemmer.  

§ 3 Styrets sammensetning og utpeking av medlemmer i Trondheimsregionen 
Ordførerne i medlemskommunene og fylkeskommunen utgjør gjennom sin stemmerett i Trondheimsre-

gionen-regionrådet styret for samarbeidet i henhold til kommunelovens §27. Sør-Trøndelag fylkes-

kommune kan oppnevne representant som fylkesordføreren bemyndiger. 

Ordfører og en representant for opposisjonen oppnevnes av kommunene og fylkeskommunen for valg-

perioden og deltar sammen med rådmannen som medlemmer i Trondheimsregionen-regionrådet.  

Trondheimsregionen-regionrådet velger arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og inntil to øvrige 

ordførere fra medlemmene. 

§ 4 Stemmerett og ledelse 
Det politiske flertallet i den enkelte kommune og fylkeskommunen, representert ved ordføreren, for-

valter kommunens og fylkeskommunens stemmerett i Trondheimsregionen-regionrådet. 

Representanten for opposisjonen deltar med møte- og talerett. Rådmannsforum for Trondheimsregio-

nen består av rådmennene fra medlemskommunene og fylkeskommunen. Rådmennene deltar i Trond-

heimsregionen-regionrådets møter med møte- og talerett. Det kan oppnevnes observatører til Trond-

heimsregionen-regionrådet og rådmannsforum med møte- og talerett. 

Leder og nestleder i Trondheimsregionen-regionrådet velges for valgperioden blant ordførerne.  

§ 5 Samarbeidets avgjørelser 

Konsensusprinsippet legges til grunn. Den enkelte kommunene har reservasjonsrett i saker eller pro-

sjekt der de ikke ser det som aktuelt å delta. 

Arbeidsutvalget kan opptre på vegne av Trondheimsregionen-regionrådet i hastesaker.   

§ 6 Området for styrets virksomhet  
Trondheimsregionen-regionrådet skal være medlemskommunenes felles drøftings- og samordningsor-

gan og har som formål å ivareta felles interesser og å styrke regionens utvikling i en nasjonal og inter-

nasjonal konkurransesituasjon. 

Trondheimsregionen-regionrådet kan selv initiere handlingsprogram, prosjekter og utredninger i saker 

av regional karakter, herunder fastsette og følge opp intensjonsavtaler om interkommunalt samarbeid.  

Trondheimsregionen-regionrådet kan fungere som styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle utred-

ningsarbeider og opprette arbeidsgrupper knyttet til særskilte saker etter behov.  

§ 7 Forankring  
Kommunestyrene behandler en sak om samarbeidet i Trondheimsregionen i slutten av hver valgperio-

de. Saken med vedtak tas opp av nytt kommunestyre i starten av valgperioden. Ut fra evaluering av 
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perioden skal saken drøfte hva som er de viktigste aktuelle utfordringene regionen står overfor og 

hvordan arbeidet skal legges opp for å møte disse. 

§ 8 Sekretariat  
Trondheimsregionen skal ha en egen sekretariatsordning med daglig leder. Trondheim kommune er 

vertskommune med kontorhold for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Vertskommunen har 

ansettelses-, lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon. 

Trondheimsregionen-regionrådet fastsetter sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk etter 

behov. 

§ 9 Saksbehandling  
Saker til rådmannsforum, arbeidsutvalg og Trondheimsregionen-regionrådet skal behandles på grunn-

lag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved daglig leder. I saker som krever 

beslutning om handling/ressursbruk innstiller arbeidsutvalget til vedtak i Trondheimsregionen-

regionrådet. 

Saker som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap skal sendes disse for tiltredelse før saken 

tas opp til vedtak i Trondheimsregionen.   

§ 10 Innskudd i virksomheten/økonomiske forpliktelser 
Kommunenes bidrag til finansiering av virksomheten skjer ved at medlemmene betaler en nærmere 

fastsatt årlig kontingent. Trondheimsregionen har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte 

pådra medlemmene økonomiske forpliktelser. 

§ 11 Uttredelse  
Den enkelte kommune og fylkeskommune kan tre ut av Trondheimsregionen etter vedtak i kommune-

styre/bystyre eller fylkesting. Uttredelse får virkning fra utgangen av kommende budsjettår etter at 

melding om uttredelse er gitt. 
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