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REFERAT/PROTOKOLL,  
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN – 17.09.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 07/36120-111 Dato 23. september 2010  
 

Sted: Malvik kommune, Svebergtunet  

Tidsrom: Kl 0900-1430 

Til stede: Stjørdal kommune: Johan Arnt Elverum, Joar Håve, Kjell Fosse, Leif Roar Skogmo  
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kristian Rolstad 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Elin Rognes Solbu, Merete Baustad Ranum, Morten Wol-
den, Sigmund Knutsen, Henning Lervåg 
Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kai Nordseth, Olaf Løberg  
Melhus kommune: Hallgeir Solberg, Sigmund Gråbak 
Skaun kommune: Jan Ole Sund, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen 
Orkdal kommune: Gunnar Hoff Lysholm, Knut Even Wormdal, Grete Metliås 
Midtre Gauldal kommune: Helge Grenne 
Rissa kommune: Per Kristian Skjærvik, Randi Solli Denstad, Oddbjørn Ressem 
Leksvik kommune: Einar Strøm, Erlend Mykling 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Morten Ellefsen, Harald Hegle  

 Observatører: Fylkesmannen i ST: Odd Inge Mjøen, NAT: Berit Rian, FoU: Trond M Andersen 
Observatører transportsaker: JBV: Anne Skolmli, SVV: Ingar Tøndel  

Sekretariat: Jon Hoem, Oddgeir Myklebust, Hans Kringstad 
 

Alle presentasjoner fra dette møtet finnes på www.trondheimsregionen.no Fane: Møter. 
 

Ordfører Terje Bremnes Granmo presenterte Malvik kommune. 

 Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsut-
vikling lokalt og regionalt. Den er preget av de regionale forpliktelsene. Arealplanen skal vedtas 
i desember i år. Trondheimsregionen har gjennom IKAP utfordret Malvik på arealspørsmål, 
Malvik skal innfri det som Trondheimsregionen har utfordret oss på. Nortura er åpnet med 
nesten 200 arbeidsplasser, kjøpesenteret kommer i disse dager med tilsvarende antall ar-
beidsplasser. Dette er kjærkomne arbeidsplasser for kommunen. Midtsandan åpnet som regi-
onalt friluftsområde. Film om oppvekst i Malvik ble vist. (www.sommermalvik.no) 

Orienteringssak: Konstituering av næringsråd 

 Jon Hoem orienterte om konstituering av næringsrådet. I tillegg til Trondheimsregionens re-
presentanter møter fra næringslivet direktør i NiT Berit Rian, direktør NHO Merete Storøde-
gård og daglig leder i Stjørdal næringsforum Torstein Mørseth. Fra FoU møter fra Sintef: direk-
tør regional utvikling Sigmund Kvernes, fra NTNU: prorektor Johan E Hustad og fra HiST: rektor 
Trond M Andersen. Berit Rian er valgt som leder av næringsrådet og hun er sammen med 
Trond Andersen valgt som observatører i Trondheimsregionen. De ble ønsket velkommen. 

TR 21-22/10 Orientering og drøfting: KVU Steinkjer . Trondheim og KVU Oppland grense - Mel-

hus 

Orientering:  Avdelingsdirektør Ketil Strand, Vegvesenet Region Midt orienterte – se presentasjon på 
www.trondheimsregionen.no. 

- KVU-ene er utgangspunkt for prioritering i neste NVP. Det er igangsatt fem KVU-er i region 
Midt, de skal være ferdig innen utgangen av mars 2011.  

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.sommermalvik.no/
http://www.trondheimsregionen.no/
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Spesielt om Steinkjer-Trondheim: 
- Forprosjekt Steinkjer-Stjørdal og utviklingsplan for Trønderbanen er utgangspunkt, med 

ambisiøse målsettinger med motorvegstandard Steinkjer-Stjørdal og Trønderbanen Stein-
kjer-Trondheim på en time.  

- Viktig virkemiddelet for raskere tog er tuneller, Gjevingåsen som er i gang og Forborfjellet 
som kan gi betydelig innkorting. Videre å tilrettelegge for dobbeltsporutvikling, spesielt 
Trondheim-Stjørdal. Elektrifisering betyr også mye for reisetida. 

- På veg må vi se på trafikksikkerhet, tettstedene og kapasiteten. Trondheim-Stjørdal er til ti-
der allerede kapasitetsmessig sprengt. Spørsmålet er omfanget av 4-feltsveg og muligheter 
for parseller med 2-3-felts veg med midtdeler. 

 Spesielt om Melhus-Oppland: 
- Prosjekt som er avklart skal ikke tas opp på nytt. Bestillingen kom sent, utsettelse vurderes. 
- Jernbanen har liten markedsandel sørover, det skal ses på økt konkurranseflate, men veg-

behovet påvirkes lite av togtilbudet.  
- E6 og rv3 er viktig for næringstransporter, det er store standardbrudd og vi har store ut-

fordringer med tettsteder.  Målet er å få sammenhengende god standard. 
- Det er et over 100 dødsulykker på ti år – ulykkeskostnader nærmer seg 2 mrd kr. 
- Det er positiv innstilling til bompenger. ”Trondheimsvegen” ser på prosjekt og finansiering.  
- For Melhusdelen kan investeringsstørrelsen innebære behov for oppdeling i parseller. 
- Total kostnad kan komme opp mot 5-7 mrd. Det ligger inne i NTP 1,1 mrd i strekningsvise 

investeringer, bompengebidrag kan komme opp på 2,7-3,4 mrd. Det er sett på 8 bomsta-
sjoner. 

- Dette innebærer at prosjektet ikke er fullfinansiert uten økt statlig andel. 

Fra møtet: - Johan Arnt Elverum: Ulykka på Langstein viser hvor sårbar vi er. 
- Jon Hoem: Det er ulike utfordringer for de forskjellige parsellene Steinkjer-Trondheim.  
- Harald Hegle: Finansiering er ikke nevnt i Steinkjer-Trondheim.  
- Olaf Løberg: Hva med OPS? 
- Ketil Strand: Det er ulike utfordringer – det må vi angi i konseptene. Finansiering tas opp 

ulikt i forhold til situasjonen, prioritering blir neste fase. OPS gir rasjonell utbygging, men 
private har mer kostbar finansiering og erfaringer viser at når det blir behov for oppgrade-
ring og trafikksikkerhetstiltak så er dette problematisk. Vi ser på rasjonell sammenhengen-
de offentlig utbygging som mer ønskelig. 

- Morten Ellefsen: Bompenger er uaktuelt for FrP. 
- Ketil Strand: Det er stor vilje til egenfinansiering, utgjør nå 50% av riksvegutbygging i landet. 
- Odd Inge Mjøen: Det er en åpenbar risiko for forsinkelser i forhold til NVP. Er det direktora-

tet eller region Midt som prioriterer framdrift? To-deling av Melhusprosjektet er en ny opp-
lysning, og vil være førende i forhold til alternativ-valg.  

- Strand: Vi fikk bestillingen sent, men vi skal ha sikkerhet for ikke risikere noe i forhold til 
framdriften. Det er ikke en premiss, men det blir en fordel om Melhus kan deles opp.   

Vedtak: Sakene tas til orientering. 

 

TR 23/10 Konsekvensutredning E6 gjennom Melhus 

Orientering:  Vegvesenet v/senioringeniør Ivar Berg orienterte, se presentasjon på 
www.trondheimsregionen.no. KU-arbeidet legges snart ut til høring. 

- Det er tre hovedparseller: Håggåtunellen-Røskaft, Røskaft-Ler og Ler-Sklæringstad. Det blir 
svært mange alternativer med ulike tuneller og kryssing av Gaula. 

- I KU-en er det skilt mellom prissatte og ikke prissatte konsekvenser og det er angitt 
kost/nytte. I 12. time kom det et nytt alternativ 3 fra Bondelaget. Det utarbeides saksfram-
legg til Melhus kommune som vil avklare om dette skal videreføres.  

- Beste linje ut fra ikke prissatte konsekvenser (alt 2) går mye i tunnel, mens beste ut fra pris-
satte følger dalen.  Konsulentens anbefaling lander på eksisterende veg fram til Røsskaft, 

http://www.trondheimsregionen.no/
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videre i en korridor sammen med jernbanen, så over Gaula og på vestsiden fram til kryssing 
ved Kvål til Skjæringsstad. Det er toplanskryss på Hovin, Lundamo og Ler.  

- Alternativ 3 (Bondelaget) har mye mer stigninger og svært mye tunnel. Det er ikke under-
søkt grunnforhold. Lokaltrafikken må da gå på gammelvegen, og det kan stilles spørsmål om 
det er behov for 4 felt på ny veg, men vi kan uansett ikke ha 2-felts veg i lange tunneler. 

- Alt 3 er er kostnadsregnet til 3,3 mrd kr med ÷0,68 i nytte/kost, det forbruker 200 daa dyrka 
mark. Det anbefalte fra konsulenten har kostnad 2,7 mrd kr med nytte/kost +0,29. Det tar 
800 daa dyrka mark. 

 
Vedtak: Sakene tas til orientering. 

 

TR 24/10 Orientering: Oppfølging av innspill fra kommunene til Miljøpakken gjennom Bysty-

rets og Fylkestingets sak om prioritering av prosjekter i 2011 

Orientering:  Miljøpakken ved prosjektleder Henning Lervåg orienterte, se presentasjon på  
www.trondheimsregionen.no. 

- Innspill fra kommunene er i hovedsak konsentrert om fire tema: 1: Kollektivtilbudet/takster 
og park&ride/holdeplasser, 2: Bomsystemet med plasseringer og takstsystem 3: Raskere 
utbygging av E6 sør og statlig andel, 4: Forbedring av gang/sykkel ut fra Trondheim.  

- I bystyret og fylkestingets vedtak er det følgende anbefalinger til direktoratet: En opptrap-
ping av det regionale rutetilbudet, en prisreduksjon mot nabokommunene gjennom å holde 
bytakst på 30 kr innenfor 20 km, lavere pris for periodekort og en utbedring av park&ride. 

- For bomsystemet utredes det nå ulike varianter for økt kostnadsdekning: Takstøking, nye 
innkrevingspunkt, andre takst/rabattordninger, bomavgift i avlastningssentrene, et nytt so-
nebasert takstsystem, med for eksempel oppholdsavgift i Midtbyen som erstatning for par-
keringsavgifter. Noen av disse mulighetene er ikke lovlig i dag. 

- Det er en utfordring at kostnadsanslagene for E6-sør øker. Raskere gjennomføring gir også 
større rentekostnader og økt totalkostnad. Det vurderes enklere standard for en 4-feltsveg. 

- Det ses på forlengelse av gang- sykkelsveg mot sør via Heimdal-Klett og mot øst med to ho-
vedruter: Over Ranheimsvegen og over Skovgård. 

- Framdriften er at tilleggsutredningene skal være ferdig i høst, helhetlig utviklingsplan med 
utvidet finansiering legges fram i januar 2011. Stortingsbehandling av trinn 2 i juni 2011. 

Fra møtet: - Terje Granmo: Bra at innspillen fra kommunene følges opp, forslaget om 20-km takstsone 
er flott. Hvordan er framdriften for parke&ride? Malvik skal ha det klart før neste sommer. 

- Henning Lervåg: Park&ride på Være jobbes det med, det er problemer med kvikkleire. 
- Per Kristian Skjærvik: Fosen savner en vurdering av park&ride på Rørvik og Vannvikan. Det 

er gratis for passasjerer på bilferga og med god bussforbindelse er det et godt tilbud. 
- Rita Ottervik: Fylkeskommunen følger opp både park&ride og holdeplasser. 
- Merete Baustad Ranum: Hvorfor øker kostnader på E6 sør, hva betyr en enklere standard? 
- Henning Lervåg: Det er overraskende høye overskridelser. Krav om mer ”ideelle” løsninger 

kan være noe av grunnen - kostnadsvekst i markedet er en annen forklaring. Det er ikke av-
gjort noe om eventuelle forenklinger. En kan opprettholde mer av eksisterende 4-felstveg 
og se på enklere løsninger i Klettkrysset. Vi skal ivareta kapasitet, ny E6 skal fjerne køene 
selv med forenklinger. 

- Einar Strøm: Nordtrønderkommunene har bedt om møte med STFK ang parkering på Fosen. 
- Harald Hegle: Vi har arealutfordringer for park&ride. 20-km takstsone kan gi nye føringer. 
- Lars Arne Pedersen: Park&ride er fullt i Buvika og vi får ytterligere trykk med 20-km takst-

sone. Viktig å holde framdriften og kvalitet på E6-sør. Vi må stå samlet om statsfinansiering. 
- Terje Bremset Granmo: Det var et særdeles tydelig budskap fra Trondheimsregionen  til 

samferdselskomiteen når den var her, tror nok at 600 mill til E6-sør er et tall de husker fra 
møtet, og jeg har god tro på at dette går. 

Vedtak: Sakene tas til orientering. 

http://www.trondheimsregionen.no/


 

Trondheimsregionen 17.09.2010  Side 4 av 7 
 

TR 25/10 SNP – igangsetting av prosjekt.   

Orientering  Daglig leder Jon Hoem orienterte. 
- Næringsrådet fikk i oppdrag i siste møte å prioritere noen prosjekt for rask oppstart for å 

synliggjøre at vi er i gang. Vi har hatt en prosess med næringsrådgivere og rådmannsforum 
og lagt fram dette i næringsrådet, hvor det var enighet om å sikte mot tre prosjekt: 

- Alle politikere skal besøke en bedrift hvert år – et samordnet opplegg for kommunestyrene 
og bystyret i oktober/november. Dette kan bli en kick-off som blir synlig. 

- Næringsplanen skal identifisere og forsterke 1-3 internasjonale kunnskapsnav. Sintef følger 
opp og næringslivet skal delta. 

- Det siste prosjektet har sammenheng mot NTNU-discovery som presenteres i dag: Det skal 
etableres en FoU-kontakt i hver kommune slik at vi etablerer samhandling næringsliv-FoU-
offentlig sektor også på kommunenivået, med kontaktflate mot FoU-institusjonene og VGS.  

Vedtak:  Trondheimsregionen slutter seg til Næringsrådets anbefaling om oppstartprosjekt for 
næringsplanen. 

  

TR 26/10 NTNU-discovery: Tidlig etablering av bedrifter fra FoU-miljøet 

Orientering:  NTNU ved prorektor Johan E Hustad orienterte, se presentasjon på  
www.trondheimsregionen.no. Film om grønn energi ble vist. 

- Adressa har hatt mye i det siste om at kunnskap skaper bedrifter. Vi har fått til mye og vi 
kan få til mye mer. Dette er utgangspunkt for regional næringsplan og fylkesplanen.  

- Forskningsbasert nyskaping er mye større i Midt-Norge enn andre landsdeler inklusive Oslo.  
- Der siste 10 årene har NTNU etablert ca 100 kunnskapsbedrifter hvorav 80% fortsatt har 

adresse Midt-Norge. Et prosjekt mot gründere i hele regionen har ført til 165 nye bedrifter i 
løpet av 5 år.  

- ”Eksperter i team” sender ut 300 studenter hver vår som kan bidra inn mot konkrete utvik-
lingsprosjekt i regionen – der er det en mulighet for kommunene.  

- Ideportalen.no kobler utdanning og praksis ved at studentoppgaver gjennomføres i en be-
drift. Alle studenter i Norge kan presentere seg her.  

- Vi jobber nå med ”NTNU-discovery” for å iverksette enda flere ideer. Dette krever noen til-
leggsmidler, og vi utfordrer fylket. Dette er en pakke for støtte i den vanskelige perioden et-
ter forskningen og fram til at det er grunnlag for bedriftsetablering.  

- ”Utspring” har pågått i noen år nå med kobling industri-forskning. Det er skapt mye, men 
dette stopper nå opp pga finansiering, vi fortsetter med det en har lyktes mest med. 

- Det er viktig for oss å få bedriftsetableringer i hele Trondheimsregionen. Virkningen av be-
drifter og ringvirkninger/underleveranser er store, eksempler framgår av presentasjonen. 

- Det er en honningkrukke på Gløshaugen med bedrifter som er klar for etablering, de får 
ikke sitte på NTNU mer enn 3 år. Kommuner som er interessert i å få kompetansebedrifter 
inn er nøkkelen for disse bedriftene. Dette skal vi jobbe med i næringsrådet.  Målet er jo at 
Trondheimsregionen skal være best på bedriftsetableringer ut fra FoU. Vi vil at Trondheims-
regionen er lik nyskapingsregionen. NTNU jobber med Discovery for å bli bedre og vi ønsker 
et innovasjonssenter i Hesthagen og der skal HiST bli med. Dette blir veldig bra! 

- Regionen kan bidra med stipendordninger for de som etablerer seg – dette er unge med 
beskjedne krav. Andre tiltak: Billige lokaler, konkurransedyktige lån, rammeetingelser for 
unge familier etc. Budskapet er at vi må få til samhandling og vi ønsker at regionen blir mer 
aktiv – noen kommuner er gode og andre kan bli mye bedre – og NTNU skal også bli bedre 
på dette. 

Fra møtet - Terje Granmo: Dette er kjempebra. Det er historisk at vi i næringsplanen har fokus på dette 
og at vi har nedsatt næringsrådet sammen med FoU-miljøene. Vi må følge opp! 

- Einar Strøm: Dette er hovedtemaet i næringsplanen: Å få overfloden av tankekraft mest 
mulig kortreist. Vi må ha en ambisjon om å være med på å utvikle dette. 

http://www.trondheimsregionen.no/
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- Berit Rian: Vi er i kjernen av næringsplanen. Trondheimsregionen gjennom næringsrådet 
må drøfte hva vi konkret gjør. Honningkrukken er der på NTNU og det er en tilsvarende på 
HiST. Dette må vi komme mer konkret tilbake til.  

- Rita Ottervik: Dette må følges opp også i det politiske møtet før jul, i forhold til strategier, 
prioriteringer og rammer for hva vi gjør i 2011, herunder også samspillet med fylkeskom-
munen og avklaring mellom næringsrådet og det politiske organet. 

- Morten Wolden: Samhandlingen mellom næringsrådet og det politiske organet må vi bruke 
tid på å finne formen på, det bør vi følge opp i neste møte, også for at næringsrådet skal 
finne sin arbeidsform og avklare mandatet nærmere. 

- Jon Hoem: Retningslinjene vi har vedtatt forutsetter at næringsrådet fremmer årlige hand-
lingsplaner som legges fram for det politiske organet. Vi må sikte mot dette i desember. 

- Gunnar Lysholm: Enkle og greie vedtekter for næringsfondet vil avhjelpe dette. Det er et 
spennende virkemiddel, vi bør sette av noen midler til stipender. 

Vedtak: Næringsrådet oppfordres til å følge opp denne saken mer konkret og legger dette fram for 
Trondheimsregionen i år. 

 

TR 27/10 Forslag til opplegg for forvaltning av næringsfond for Trondheimsregionen. 

Fra møtet: - Gunnar Lysholm: Dette er en bra sak. Fint at fylkeskommunen er med og at vi har en plan 
for å utnytte dette. Vi har fått et kompetent næringsråd, og økonomien er god. Figuren i 
saken beskriver at kommunene først bevilger og så søker på midlene. Dette er byråkratise-
ring. Her bør det være en handlingsplan med kostnader som legges fram, gjerne slik at 
kommunene kan behandle det i forkant. Dette blir en tillitssak til næringsrådet. 

- Morten Wolden: Vi har hatt møter med fylkeskommunen. Vi er enig om at årlige handlings-
planer danner grunnlag for bruk av næringsfondet. Det som står i figuren i saksframlegget 
henger igjen fra tidligere utkast. 

- Jon Hoem: I sak 16/10 er det besluttet at det er handlingsplanen som skal være grunnlag for 
bruken av næringsfondet, ikke søknader.  Vi retter opp vedlegget. 

Vedtak: Trondheimsregionen slutter seg til opplegg for finansiering i vedlegg 3 som utgangspunkt for 
fylkeskommunens videre behandling av saken.  

 

TR 28/10 Regionens utfordringer i forhold til kriminalitetsutvikling. 

Orientering:  Politiet ved lensmann Marit Fostervold Johansen og Ketil Stene fra Klæbu lensmannskontor 
og tidligere ordfører i Øvre Eiker, stortingsrepresentant og medlem i justiskomiteen Anders 
Werp orienterte, se presentasjon på www.trondheimsregionen.no og NRK Brennpunkt 
02.03.10: ( www.nrk.no/nett-tv/klipp/614385/) 

Politiet: 
- Den internasjonale MC-klubben Outlaws MC har orientert seg i markedet for eiendommer i 

Klæbu. Dette er eiendommer som kan anses som aktuelt klubblokale for klubben. Det er 
kjent for politiet at flere medlemmer av Outlaws har vært til stede på visninger. Det er så 
langt ikke kjent at et kjøp/salg av eiendom har funnet sted. Politiet er orientert om virk-
somheten og aktiviteten vedrørende MC-klubbens interesse for å etablere et klubbhus, og 
det er grunn til å tro at hele regionen kan være aktuell for å etablere et klubblokale. Per i 
dag er ikke MC-klubben Outlaws etablert med klubbhus i regionen. Politiet er av den opp-
fatning at enkeltmedlemmer har relasjoner til kriminelle nettverk. 

- Status: Politiet redegjorde for MC-klubbers geografiske tilhørighet i regionen. Det er kjent 
at ulike ungdommer rekrutteres for å skape en relasjon til MC klubber, og for å utføre ulike 
straffbare handlinger ved hjelp av trusler, frykt og vold.  

Anders Werp: 
- Jeg presenterer hva vi gjorde og hvorfor, dette er ikke nødvendigvis en fasit. Videre under-

strekes at alt vi gjorde var det tverrpolitisk enighet om – det var avgjørende for å lykkes. 

http://www.trondheimsregionen.no/
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- Nedre Buskerud fikk føling med ”MC-krigen” på slutten av 90-tallet, innenfor 4 måneder: Et 
drap på et MC-medlem, en bombe i Drammen som drepte en uskyldig passerende. En gård 
som var helt ombygd, pengetransportran, pågripelse av personer for drap i utlandet.  

- Det var viktig å gi Kommunestyret grundig informasjon om at dette er landets best organi-
serte kriminelle nettverk og betydningen for kommunen som lokalmiljø. Klubbene er top-
pen av pyramiden i et nettverk som vokser, med bevisst bruk av trusler, frykt og vold. 
Kommunestyret måtte ta et prinsipielt valg: Disse klubbene er ikke velkomne hos oss.  

- Øvre Eiker kommunestyre ønsket et bedre samfunn for våre etterkommere og da er det av-
gjørende å unngå disse miljøene. De har også et nedverdigende kvinnesyn som er uaksep-
tabelt. Et manifest i forhold til verdivalg ble nyttig i denne sammenhengen. 

- Kommunene har tradisjon for å være 100% sikker i sin tolking av lover og forskrifter. Vi tok 
som utgangspunkt at det totale handlingsrommet er større. For eksempel: Ta formålspara-
grafen i plan- og bygningsloven ang oppvekstvilkår som utgangspunkt: Da øker handlings-
rommet, og vi tar lovgiverne på alvor. Jeg oppfordrer til dette som medlem i justiskomiteen. 
Når vi i Øvre Eiker sto sammen om denne tolkningen, ble arbeidet mer meningsfullt. 

- Vi regulerte/omregulerte områder for å unngå/begrense etableringer. Bygg ble stengt etter 
bygningskontroll. Fiktive arrangementstillatelser ble stoppet og politiet har hindret perso-
ner ut fra lovverk om sikkerhetsvurdering.  

- Vær forberedt på at disse miljøene har ressurser til å skaffe seg topp motekspertise.  
- En må arbeide utholdende over lang tid. Vi har fått en av klubbene ut av området. Da søker 

de andre kommuner. Dette må Trondheimsregionen være oppmerksom på.  
- Vi har også oppnådd at de klubbene som er der fortsatt ikke får noe fotfeste, de er helt iso-

lert. Vi har forebygget naivitet – de har en strategi med lav profil og vennlighet i lokalmiljøet 
– de lykkes ikke hos oss.  

- Skal vi lykkes, må kommunene stå sammen – aktiviteten blir mer og mer skjult med lange 
og mindre synlige forbindelseslinjer. Det kan anbefales å nedfelle en tydelig strategi i over-
ordnet planverk i kommunen. Da har dere en knagg og handlingsrom for enkeltvedtak. Og 
vær forberedt på støy. 

Fra møtet     -    Terje Bremnes Granmo: Temaet er tankevekkende og er høyaktuelt. Vi må lære av hverand-
re og trenger kunnskap. 

- Gunnar Lysholm: Utfordringene kan være et tema for de etablerte politirådene. Dette kan 
gripes an regionalt. 

- Rita Ottervik: Dette er en ganske voldsom virkelighet, vi må ikke være naiv i vår videre 
håndtering av dette. 

- Jarle Martin Gundersen: Engasjementet i Klæbu var skremmende. Se Brennpunktprogram-
met fra 02.03.2010 – det er tankevekkende. Vi må stå sammen – også mot de som har ulike 
kontakter med klubbene. 

- Anders Werp: I en situasjon med trusler, frykt og vold er det viktigste å opprettholde et 
sterkt lokalsamfunn med tydelige felles holdninger om hvorfor vi tar opp kampen. 

- Trondheimsregionen var enig om at saken må følges opp gjennom AU og rådmannsforum. 
Vi skal kommunisere ut de erfaringene som er kjent fra Klæbu, erfaringene og anbefalinge-
ne fra Buskerud sammen med en klar holdning fra Trondheimsregionen om at dette er 
uønsket i vår region. 

Vedtak:  Saken tas til etterretning. 

  

TR 29/10 Krav fra Fagforbundet om arbeidstakerdeltakelse i Trondheimsregionen 

Fra møtet: - Leder presiserte at det er totalt to representanter som menes i vedtaket. 
- Rita Ottervik foreslo at vedtaket justeres til … to representanter fra arbeidstakerorganisa-

sjonene som representerer alle kommunene samlet, som inviteres…. 
Vedtak: Det oppnevnes to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, som representerer alle 

kommunene samlet, som observatører med talerett i rådmannsforum og Trondheimsregio-
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nen når aktuelle saker om tjenestesamarbeid med organisatorisk/personalmessig konse-
kvens tas opp til behandling. 

 Fagforbundet bes om å informere andre tillitsvalgte i de samarbeidende kommunene slik at 
to observatører oppnevnes. 

 

TR 30/10 Orienteringssaker 

Fra møtet: - Jon Hoem redegjorde for prosessen med ansettelse av prosjektleder. Det gis tilbud til en av 
søkerne nå, og vi håper på avklaring i løpet av måneden.  

- Møte med andre regionsamarbeid legges opp som et dialogmøte, og AU foreslår at det 
gjennomføres i januar. Vi ønsker at intensjonene i vår næringsplan følges opp i andre deler 
av landsdelen, og som vi også har hørt i dag, er det prosjekt i næringsplanen som klart berø-
rer områder utenfor Trondheimsregionen, og da er det fullt mulig å samhandle i de konkre-
te prosjektene. Samarbeidsorganene i Trøndelag er ganske forskjellig, daglig leder følger 
opp, gjennom kontakt med disse, for å få deltakelse som gir best mulig geografisk dekning. 

- Lars Arne Pedersen: Vi burde invitere alle kommunene. 
- Terje Granmo: Vi har diskutert dette i AU og mener vi skal forholde oss til de etablerte sam-

arbeidene. Vi må passe oss for å operere som et KS eller fylkeskommune. 
 
 

TR 31/10 Eventuelt 

- Terje Granmo utfordret Hans Kringstad som kommunikasjonsmedarbeider om tanker om 
videre informasjonsarbeid. 

- Hans Kringstad: Vi har etablert e-postregister til alle politikere og startet med nyhetsbrev 
etter møtene. Hjemmesiden har utviklingsmuligheter, et eksempel er enklere presentasjo-
ner av planene som er utarbeidet. Som mangeårig journalist er det rart å sitte her i et åpent 
møte og registrere så mange spennede mediasaker. Tar gjerne innspill i forhold til tiltak 
framover.  

- Berit Rian: Vi fikk media i prosessen med utarbeidingen av næringsplanen. Vi kan lage oss 
en kommunikasjonsstrategi i forhold til å formidle at vi nå gjennomfører. 

- Morten Wolden: Vi må også tenke på lokalavisene. 
- Jon Hoem: Vi bør følge opp dette med en bredere drøfting i et senere møte. Hans Kringstad 

har kommet opp med mange gode innspill som vi skal følge opp, feks. en forenklet presen-
tasjon av næringsplanen. Vi har kommunikasjon som programområde i utviklingsplanen. 

 
 
 
 
Terje B. Granmo Jon Hoem   
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