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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 03.02.2010 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-2 Dato 10.februar 2011  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1400-1500 

Til stede: Terje Bremset Granmo, Rita Ottervik, Jon P Husby, Gunnar Hoff Lysholm, 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. 

AU 01/11 Referat/protokoll AU-møte 25.11. 2010 og Rådmannsforum 24.01.2011. 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 25.11.2010 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 24.01.2011 tas til etterretning. 

 

AU 02/11 Vedtektsendringer for Trondheimsregionen  

Fra møtet: - Forslag til endret vedtekt og felles saksframlegg forelå som vedlegg. Daglig leder orienterte 
om de foreslåtte endringene og de juridiske vurderingene som ligger til grunn.   

Vedtak: Felles saksfremlegg med forslag til endrede vedtekter (vedlegg 7-8) oversendes kommunene 
for behandling i kommunestyrene før vedtektsendring legges fram for Trondheimsregionen-
regionrådet. 

 

AU 03/11 Sak om Trondheimsregionen i de gjeldende kommunestyrene 

Fra møtet: - Daglig leder viste til presentasjon i ordførermøtet med gjennomgang av oppfølgingstiltak i 
henhold til vedtak i 2009 – angående endret virksomhet i Trondheimsregionen. Dette kan 
videreføres med en gjennomgang av framtidsplanene for utviklingen i Trondheimsregionen 
slik disse framgår gjennom først og fremst utviklingsplanen, næringsplanen og IKAP. For-
men og innholdet i saken introduseres i Trondheimsregionens møte 04.03.2011, konkret 
sak legges fram i Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.04.2010 med behandling i 
kommunestyrene i mai/juni. 

 
Vedtak:  Daglig leder forbereder saken i henhold til opplegg i saksframlegget. 

 

AU 04/11 Orientering om andre saker som forberedes til Trondheimsregionen 04.03.2011 

Fra møtet: - Det var enighet om å invitere formannskapene, og at det vektlegges å forankre aktiviteten i 
Trondheimsregionen og de tyngste prosjektene for formannskapspolitikerne i dette møtet. 

- Tidsramme settes til 0930-1430. 
- Utviklingsplan og handlingsplan for næringsplanen presenteres,  
- Som avklart i ordførermøtet presenteres også IKAP kort, og det klargjøres presentasjons-

hefte før møtet.  
- Ønskelig med kronikk i Adresseavisen underskrevet av alle ordførerne før møtet.  
- Samferdselssakene som foreslått i saksfremlegget tas opp i møtet, vi vektlegger at dette er 

regionale samferdselssaker som skal følges opp i forhold til NTP. Miljøpakken tas med. 

Vedtak: Formannskapene inviteres til møtet 04.03.2011. 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=106:mote-arbeidsutvalget-03-februar-2011&catid=32:arbeidsutvalget-moter-2011&Itemid=62
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AU 05/11 Orienteringer: 

Fra møtet: - Grafisk profil videreutvikles med utgangspunkt i utformingen av næringsplan-heftet. Det var 
tilslutning til dette. 

- Daglig leder orienterte om arbeidet med internettportal. 
- Utforming av årsmelding ble drøftet. Det var enighet om at den må være kort og vinklet 

som en presentasjon av Trondheimsregionen og prosjektene som pågår samt det vi er enig 
om. 

  

AU 06/11 Eventuelt 

Fra møtet - Ingen saker tatt opp. 
 


