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REFERAT, MØTE TRONDHEIMSREGIONEN – 04.03.2011 
MED FORMANNSKAPENE/FYLKESUTVALGET 
Referent: Jon Hoem Referanse: 11/10347-2 Dato 09. mars 2011  
 

Sted: Stjørdal kommune, Rådhuset – Stjørdal kino 

Tidsrom: Kl 0930-1430 

Til stede: I henhold til egen deltakerliste 
 

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

 Møtet ble åpnet med kunstnerisk innslag: Therese Tyholt Henriksen, fløyte 

 

Ordfører Johan Arnt Elverum ønsket velkommen 

 Stjørdal kommune har sterk folketallsøkning, vekst i alle kretser. Vi er en kompakt kommune 

med kort avstand til alle sentra i kommunen. Nytt kulturhus skal bygges, ferdig 2013. Ny stor-

hall på 10.000 kvm, tre normalhaller, bygges sammen med fylkeskommunen, ferdig 2012. 

Stormyra er klargjort i henhold til IKAP. 

Leder i Trondheimsregionen Terje Granmo: 

 Det er lagt ut nye brosjyrer i dette møtet: ”Alt PÅ rett PLASS” som er en kortversjon av IKAP 

og forslag til årsmelding for Trondheimsregionen 2010. Sammen med brosjyren for næringspla-

nen har vi her oppsummert alle de viktige vedtakene som kommunestyrene/bystyret og fylkes-

tinget har gjort i forhold til utviklingen av Trondheimsregionen framover. 

TR 01/11      NY NASJONAL TRANSPORTPLAN (2014-23 ): REGIONALE UTREDNINGER 

Regional transportplan Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og 

Romsdal): 

Orientering: Erik Spilsberg, engasjert av fylkeskommunene som sekretariat/prosjektleder:  

Mandatet er å ferdigstille planen til 1. mai 2011, innspill til NTP. Det skal utredes regionforstør-

ring og samtidig ivareta optimale bærekraftige transportløsninger. Det kan være målkonflikt, re-

gionforstørring kan øke transport. Vestlandet har stått sammen tidligere, nå må vi også stå sam-

men. Det er en styrke i forhold til Staten. Møre er opptatt av kontakten mot Trondheim. Vi skal 

utnytte at vi er god på forskjellige områder.  

Befolkningskonsentrasjonen går fra Møre og opp Trondheimsfjorden. Vi bør vektlegge hoved-

korridorene og lede transport inn på disse. Det er timesfrekvens for busser i Møre og for Orkdal-

Stjørdal, Kristiansund-Orkdal er en missing link. For hurtigbåten er det tatt opp å forsterke en-

depunktene. Hurtigbåt er en klimaversting, men stemningen er likevel å opprettholde hele strek-

ningen. Flytilbudet til Møre er dårlig. Møringene reiser mye mer til Bergen og Oslo. Ørsta/Vol-

da-Trondheim har potesial for å styrkes.  

Store regioner vokser mer en mindre, derfor er det et poeng å utvikle større regioner gjennom 

bedre transport. Vi har sett på byene og pendlingsomland. Det er et skille ved en times reisetid.  

KVU-er for vegnettet går parallelt. Fylkeskommunene har overtatt riksveger og ferger, dette gir 

utfordringer. Internt i Midt-Norge går det meste godset med bil, lite med jernbane og båt.  

Vi ser nå på konklusjoner i forhold til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, logis-

tikknutepunktet, framdrift på E6 og E39 samt økt rammetilskudd til fylkene for å ta etterslep på 

fylkesvegnettet og fergekaier. Fylkeskommunene bør få et mer helhetlig ansvar for transporttje-

nester. For kollektivtrafikken sees på samling i korridorer og samarbeid om innkjøp. 

Drøfting:  

Harald Rognes: Rørosbanen er ikke nevnt. Høyeste punkt er 400 m lavere enn på Dovrebanen, 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2011/TR_2011/Deltakere_1110304.pdf
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det har stor betydning for godstransport.  

Tor Erik Jensen: Fylkene har hatt møte med samferdselsministeren nylig. Vi må samarbeide 

bedre om utfordringer i forhold til regional utvikling. Her er regional transportplan viktig, vi må 

sørge for å belyse dette slik at det får overføringsverdi fra den regionale til den nasjonale trans-

portplanen. 

Trønderbanen/Meråkerbanen:  
Orientering om Jernbaneverkets mulighetsstudie for Meråkerbanen, status for elektrifisering av 

Trønderbanen: Tor Nicolaisen, Jernbaneverket:  

Meråkerbanen er en missing link i jernbanenettet i Skandinavia. I forhold til transportstrømmer i 

Europa er dette interessant. Elektrifisering har stor betydning for regionen. Mulighetsstudien ser 

på scenarier fra dagens forvitring til å harmonisere med Mittbanan i Sverige, ganske ambisiøst. 

Det er nå stor utålmodighet. Å kunne bruke likt materiell vil øke fleksibilitet i kjøreruter og ikke 

minst bidra til regionforstørring. Vi har ikke anvist konkrete godsmengder som kan komme, 

men det er potensial for gods øst-vest. Godsoperatører ser mulighetene og viser stor interesse,  

SJ sm ønsker daglige togpar Stockholm-Trondheim. Mulighetsstudien blir levert departementet 

i løpet av mars, som innspill til NTP.   

Trønderbanen er omtalt i eksisterende NTP. Hovedplan skal foreligge i løpet av året, vi må få 

realisering i neste NTP. Jernbaneverket vektlegger korridorer. Vi må tenke på om det er rett å 

satse parallelt på konkurrerende transportformer. Infrastruktur og marked går hånd i hand. 

Orientering om fylkeskommunenes initiativ for realisering av elektrifisering Trønderbanen/Mer-

åkerbanen: Tore Kiste – STFK:  

Velment retorikk mangler ikke i disse sakene, vi må komme til handling. Fylkesutvalget i STFK 

ber om at det etableres et selskap sammen med kommunene og svenske myndigheter, for pådriv 

og avklaring av elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Det er et dystert scenarie at 

vi må vente til 2023 før noe skjer, skal vi akseptere det? Vi må ha et Skandinavisk perspektiv, 

ikke grave oss ned i at det i dag nesten ikke går tog på Meråkerbanen. Botniabanen i Sverige ble 

gjennomført med staten som majoritetseier i et utbyggingsselskap. Banen er åpnet. Nordbotnia-

banen har etablert en pådriverorganisasjon som nå forhandler med staten. Dobbeltspor Moss er 

et lite prosjekt, men den norske staten har her akseptert prinsipp om forskuttering. For Trønder-

banen siktes det mot et utbyggingsselskap. Med planleggingstid på 2-3 år og tilsvarende for ut-

bygging, er målet ferdigstilling i løpet av 5-6 år. Dette er avhengig av en avtale med staten. Vi 

må gå videre raskt, ellers blir vi en del av investeringssystemet, med forskyving langt ut i 2020. 

Drøfting:  

Einar Strøm: Dette var gode innlegg og et klokt vedtak fra STFK. Det er fornuftig å etablere 

dette selskapet. Så er det også fornuftig å samle havnene i Trondheimsfjorden i ett selskap. Det-

te må også henge sammen med det som skjer med logistikknutepunkt. 

Rolf AArland: Meråkerbanen og øst-vest-trafikk må avklares nærmere. Vi er ikke tydelig nok på 

å vektlegge disse mulige godsstrømmene.  

1040-1100     NTP-prosessen, KVU Trondheim-Steinkjer og Trondheim-Oppland,  
Orientering: Jon Arne Klemetsaune – Statens vegvesen: 
Nasjonal transportplan videreføres nå i en planfase ut 2011, det kommer et rundskriv om dette 

snart. KVU-er må ferdigstilles i år for å bli med i NTP. Samfunnsverdi vektlegges. Jernbanen er 

spesielt involvert på KVU Steinkjer-Trondheim. I dag er fordelingen 76% med bil, 13% med 

buss og 11% med tog. Prosjektutløsende behov er å styrke den felles bo- og arbeidsmarkedsre-

gionen, målet er et effektivt, pålitelig og fleksibelt transportsystem. Det er definert fire konsept, 

forbedring, modernisering, bare jernbane, bare veg og full pakke. Moderniseringskonseptet for-

utsetter samme standard på veg hele strekningen som vi i dag har Trondheim-Stjørdal og elektri-

fisering på jernbanen, med dobbeltspor Trondheim-Åsen. Kostnadene er beregnet til 13 mrd for 

jernbane og 11 mrd for veg. Dette krever bomstasjoner for veg. Reisetid på jernbanen blir ned 

mot 1:20, for veg 1:30. Veg blir fortsatt dominerende, litt overgang fra veg til tog. KVU skal 

ferdigstilles i april, det skal anbefales konsept ut fra prissatte og ikke prissatte konsekvenser.  

 Drøfting: 

Arne Braut: Rørosbanen er viktig og er tatt opp i kontakten med Møre, dette må jernbaneverket 

følge opp. Vi har jo to spor sørover. 



 

Trondheimsregionen 04.03.2011  Side 3 av 5 
 

Tor Nikolaisen: Det foregår ikke noe igangværende arbeid angående Rørosbanen, men det sees 

på å bruke Rørosbanen for gods og Dovrepanen for persontrafikk. Vi merker oss spørsmålet 

Jon Hoem: Generelt: Nå har vi i møtet gått gjennom arbeider som nå gjøres opp mot NTP. 

Trondheimsregionen som politisk referansegruppe vil vurdere engasjement videre ut fra dette og 

holde løpende kontakt mot aktørene. Det blir tatt opp gjennom 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. Til Klemetsaune: Hvor konkret vil KVU-ene bli? 

Jon Arne Klemetsaune: KVU-ene vil bli kvalitetssikret av finansdepartementets eksperter, dette 

tar tid, fram til årsskiftet. Vi skal ha høringsprosess parallelt med dette til kommunene og andre. 

Harald Hegle: Dette vil kreve bomfinansiering – hvilket inntektspotesial er beregnet?  

Jon Arne Klemetsaunet: Vi har sett på mulighet for fem nye innkrevingspunkt, en 15-årsperiode 

kan gi i størrelsesordenen 5 mrd, ca halve veginvesteringen. Vi skal også se på om vi kan bruke 

bomfinansiering på veg også til jernbane, dette tror vi ikke er gjennomført tidligere 

Status og videreføring av miljøpakken i Trondheim 
Orientering: Henning Lervåg, Miljøpakken: Biltrafikk i alle bomsnitt er redusert, i sør med 7%, 

mot Malvik 8%, på snittet på Sluppen 12%, totalt 10%, da er også omkjøringer tatt med. Øko-

nomien er som forutsatt. Kroppanbrua gir de største inntektene. Ut fra tellinger og reisevaneun-

dersøkelser antar vi at ca 50% av inntektene kommer fra bosatte i Trondheim, ca 30% fra nabo-

kommunene og ca 20% fra fjerntrafikk. Miljøpakkens bidrag til kollektivtilbudet øker i 2011 fra 

ca 40 mill/år til 70 mill/år. Etter prisreduksjonene på månedskort og utvidet takstsone ser vi stor 

økning i kollektivtrafikken. Januartall for 2011 ligger 13% over januar 2010 for Trondheim og 

25% over for nabokommunene. Summerer vi opp har vi ca 25% vekst i kollektivtrafikken fra 

sommeren 2008 til i dag. 

1. etappe for E6-sør fra Tonstad til Sentervegen oppstartes i sommer. Det blir videreføring med 

4-feltsløsning til Klett, finansieringen avgjør framdriften. Marienborg-Sluppen igangsettes med 

1.etappe ferdig i 2012, da elimineres eksisterende undergang og dette gir alternativ rute for 

tungtrafikk inn til byen. Fortsettelsen er ny Sluppen bru og Byåsen tunell. 

Trinn 2 av Miljøpakken utredes videre. Innspillene vi fikk fra nabokommunene er et utgangs-

punkt: Lavere takster er i stor grad imøtekommet. Bedre holdeplasser/park&ride, redusert andel 

innkreving ved bygrensen og raskere framdrift på E6-sør og gang-sykkeltilbud jobbes det med. 

Vi må gjennom flere utredninger som departementet krever, og dette tar tid: Vi må dokumentere 

nærmere angående bruk av bompenger til drift og utrede prinsipp for løsning av økt inntekt. Ak-

tuelle alternativ er å øke priser i eksisterende bommer, å utvide bomsystemet eller å utvikle et 

prinsipielt annet bomsystem. Det stilles også krav om konkretisering av framtidig kollektivsys-

tem med ev bybane og/eller superbusser etc. Vi skal også se på sammenheng med godsterminal 

og vurdere andre restriktive tiltak for bilbruk. Revidert framdrift: Tilleggsutredningene sendes 

direktoratet i høst, høring og kvalitetssikring vinteren 2011/12. Bystyret og fylkestinget vedtar 

trinn 2 våren 2012, sendes departementet med antatt stortingsbehandling høst 2012. 

Drøfting: 

Gunhild Lund: Vi som kjører i Trondheim vet at det stanger mer i trafikken enn noen gang, det 

gir forurensing, det var vel ikke utgangspunktet for Miljøpakken? 

Henning Lervåg: Kjenner ikke igjen denne virkeligheten, eksempelvis er biltrafikk på Sluppen 

halvert. Det er ikke enkelt å måle forurensing, men det skal bli gjort i løpende evaluering. 

Per Kristian Skjærvik: I miljøpakken bør en også se på båtene over fjorden til nabokommunene 

der, her vil det komme pendlervekst. Ferga reiser vi gratis med, og det er nå satt opp busser til 

byen for pendlere. Det er bra og reduser biltrafikk. Vi ønsker også at det sees på hurtigbåten fra 

Vanvikan, her bygger Leksvik nå stor parkeringsplass.  

KVU Logistikknutepunkt – presentasjon av høringsutkast    
Orientering: Raymond Siiri – Jernbaneverket: Det ble vist en presentasjonsfilm, utlagt på 

www.trondheimsregionen.no.  I filmen er Være og Meeggen med, de er senere uttatt pga. miljø-

belastning. Den store miljøgevinsten kommer gjennom at vi oppnår overføring av godstransport 

fra veg til jernbane. Det aller viktigsete er derfor kapasitet, det betyr areal. Godstransport med 

jernbane krever at det er terminaler i begge ender, kommer vi for langt fra terminalene velger 

transportørene bil. Setter vi terminalpunktet på fylkesgrensen vil dette tiltrekke seg gods både 

fra Trondheim og de store tyngdepunktene i nord. Flytter vi lengre nord begynner markedet i 

http://www.trondheimsregionen.no/
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Trondheim å velge andre løsninger. Samlokalisering med havn gir ikke løft i godsmengdene i 

seg selv, det er liten konkurranseflate mellom båt og tog. I alle alternativ antas også ca en tre-

dobling av gods med båt. Kostnadene har stor usikkerhet. Investering på Torgård er ca 2,5 mrd, 

her trengs det 10 km ny bane. Søberg 1,3 mrd. Trolla skiller seg ut med 5,1 mrd pga fjellanlegg. 

Midtsandan 1,8 mrd, Muruvik 2,6 mrd og Hell 2,5 mrd. For de to siste er eksisterende bane 

brukt, det blir dyrere dersom det trengs nye banetilknytninger. Nåverdien er beregnede sam-

funnsmessige gevinster fratrukket samfunnsmessige utgifter. I tillegg har vi tatt inn i sammen-

likningsmodellen en vurdering av ikke målbare kvalitative kriterier. Nåverdien er vektet 50%, 

de kvalitative kriteriene har følgende vekt i modellen: Ytre miljø: 20%, samfunnsutvikling 15% 

og fleksibilitet 15%. Når vi sammenstiller de målbare og ikke målbare kvalitative kriteriene i en 

modell, er rangeringen at Torgård, Midtsandan og Søberg kommer tilnærmet likt ut, Muruvik og 

Hell er litt dårligere, så kommer Trolla som signifikant dårligere pga investeringskostnaden, og 

0-alternativet med dagens Brattøra er dårligst. KVU-en legges nå ut til høring med frist 1. juni. 

Etter dette sendes materialet til departementet. 

 

TR 02/11:       FRA PLAN TIL HANDLING i TRONDHEIMSREGIONEN: STRATEGISK 

NÆRINGSPLAN - HANDLINGSPLAN 2011, VIDEREFØRING AV IKAP: 

Handlingsplan 2011,Strategisk næringsplan 
Orientering Berit Rian: Næringsplanen er utarbeidet for å styrke Trondheimsregionens posi-

sjon, vi skal øke vår andel av bruttonasjonalproduktet med 17 mrd. Planen ble vedtatt av alle 

kommunene i sommer, vi har fått etablert et næringsråd, ansatt prosjektdriver og lagt på plass 

økonomiske rammer. Handlingsplanen er nå 1. prioritet.   

Orientering Børge Beisvåg: Vedtatt utviklingsplan gir et ressursmessig utgangspunkt som vi 

ikke har hatt før: 5,8 mill til næringsplanen, i tillegg 1,2 til IKAP og 1 mill til profilering. 

Næringsplanen baseres på at tiltakene rigges som prosjekt, med ulikt eierskap. Vi skal få opp et 

variert utvalg av prosjekt, slik at alle blir med fra starten. Det er også mulig å ta inn deltakere 

utenfor Trondheimsregionen, vi har hatt møte med andre regionsamarbeid i Trøndelag.  

Tema for å utvikle bedrifter ut fra våre FoU-miljø: Studenter og forskere ut i bedrift er igang-

satt. Entreprenørskap i skole-universitet, utvikle klyngesatsinger tilsvarende vindklyngen på 

Verdal. 

Samarbeid mellom næringsliv, FoU og offentlig skal vi få til i alle kommunene, starten er at alle 

kommunene har oppnevnt FoU-kontakter. Det skal oppnevnes tilsvarende kontakter i FoU-

institusjonene som døråpnere. Disse kobles sammen i en utviklingsorientert møteplass. 

Kjennskap til næringslivet utvikler vi gjennom kommunestyrenes systematiske bedriftsbesøk. 

Næringsforeningene oppfordres til å få næringslivsfolk inn i politikken. 

Det skal bli lett å etablere bedrift i regionen. Her ser vi på kompetanseheving i tiltaksapparatet. 

Vi skal se på saksbehandlingstid i kommunene, og vi får regionale næringsarealer som nærings-

planen skal bidra til utvikling av. 

Vi skal identifisere internasjonale kunnskapsnav. Dette er langsiktig og viktig, mye av annen 

satsing blir sett i sammenheng med dette. 

Vi skal være den mest attraktive storbyregionen. Vi har bra indikasjoner på at vi er mest attrak-

tiv, men må ikke hvile på laurbærene. Vi er i gang med et forprosjekt om å ta i bruk internasjo-

nal kompetanse, vi skal jobbe med påvirkning i forhold til at Oslo-Trondheim skal bli første 

høyhastighetsstrekning. Vi må også se på hvordan vi kan måle resultater, spesielt i forhold til 

bruttonasjonalprodukt. 

Drøfting: 

Terje Granmo: Dette viser hvilke muligheter vi har etter at kommunestyrene har fattet vedtake-

ne. Nå skjer det noe i Trondheimsregionen. 

Bernt Ole Ravlum: Hvordan ligger de andre regionale arealene an i løypa? (Svar i IKAP- orien-

tering)  

Einar Strøm: Det er viktig at denne planen er på plass. Det nettverket som vi har på plass her er 

til stor hjelp når en kommune som Leksvik mister en stor bedrift. Vi har kommet langt! All mu-

lig applaus til dere og oss som skal bruke dette. 

Videreføring IKAP 
Orientering: Oddgeir Myklebust: Vi har nå fått ut heftet ”Alt PÅ rett PLASS”. Det er kjørt en 
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forankringsrunde med ordførermøte og i rådmannsforum, vi må holde IKAP-fanen høyt og 

minne oss på hva vi er enig om. Vi har tatt opp om Trondheimsregionen skal gi uttalelser til 

kommunenes arealdeler. Vi gir ikke gir uttalelser til oss selv, vi skal ha løpende dialog.  

Sveberg er nå vedtatt i Malvik kommunestyre, 1050 dekar, utgjør ca 250 fotballbaner! I tillegg 

til Sveberg er det tilfredsstillende framdrift med reguleringsplaner for Stormyra i Stjørdal og 

Tulluan i Klæbu. Løvås i Trondheim er ikke mulig pga grunnforhold. Det er naturlig at spørs-

mål om utviklingsselskap for store næringsareal nå videreføres, at Malvik følger opp hvordan 

dette ønskes håndtert for Sveberg.  

IKAP legger kjøpesenterstoppen og Ny Giv til grunn. I noen av kommunene blir dette utfordret, 

Det er god grunn til å minne om at dette er viktig i forhold til intensjonen om å redusere trans-

port. 

Retningslinjene for boligbygging er fastsatt gjennom boligkvoter, disse blir også utfordret av 

noen av kommunene. Vi minner om at regionen har nok boligareal, og at det forutsettes at de 

”riktigste” bygges ut først. Det er viktig at kommunene bruker kunnskapsgrunnlaget om trans-

port og landbruksjord som er utarbeidet i IKAP. 

IKAP har ikke tatt stilling til godsterminal og havn, det kommer vi tilbake til. 

Drøfting: 

Jon P Husby: Når kommunene skal ivareta konsentrert utbygging utfordres landbruksjorda. Når 

kommunene har gode boligareal som ligger lengre ut og ikke berører dyrkamark får vi tilbake-

melding fra regionale myndigheter om at det er feil i forhold til transport. Vi må være oppmerk-

som på at vi må gå noe på akkord med transport for å unngå å bygge ned matjorda. 

Oddgeir Myklebust: Kommunene har et spekter å prioritere i, det er lagt ut mye boligareal, her 

vil vi at de beste arealene skal prioriteres, målkonflikt mellom klima og jordvern er en realitet 

også i nasjonal politikk. 

Jon Hoem: Generelt: Vi må ta utgangspunkt i at grunnlaget for planen var at vi erkjente at nye 

utfordringer gir nye svar, og at IKAP derfor ville gi andre løsninger enn de vi hadde i eksiste-

rende arealdeler. Å redusere transport er en kjempeutfordring som krever nytenking. Da blir vi 

utfordret på en del punkter, blant annet i forhold til kjøpesenterstoppen. Vi skal unngå mer bil-

basert handel, og det er krevende. Satsing på kommunesentrene er begrunnet i enklere liv for 

beboerne og mindre transport, ikke sentralisering i seg selv. Det er utarbeidet en katalog som 

angir kjørelengder for alle nye boligfelt og en som angir hvor mye landbruksjord som blir be-

rørt. Begge er viktige IKAP-intensjoner og det skal gjøres avveining. 

 

TR 03/11 FYLKESPLANEN: 

Trondheimsregionens og kommunenes medvirkning i arbeidet med Fylkesplan 
Orientering: Karen Espelund STFK: Det skal legges fram ny fylkesplanstrategi og kommune-

planstrategier det første året etter valget. Fylkesstrategien skal ivareta alle deler av fylkeskom-

munens rolle. Vi og kommunene kan rydde i våre planregimer i arbeidet med planstrategi. Fel-

les fylkesplan videreføres, men STFK ønsker nå også fokus på eget fylke og samhandling med 

kommunene. Dette er en invitasjon om at dere blir med gjennom de etablerte organene.  Første-

utkast skal behandles i juni og legges ut til høring. Trøndelagsrådet har foreslått prioriterte te-

maområder. Regionalt utviklingsprogram ser vi litt på formen av, gi gjerne innspill. I dagens 

møte har det vært fokus på de harde elementene, vi har hele spekteret som utgangspunkt for fyl-

kesplanen. Målet er å få fellesstrategier for påvirkning og samhandling i forhold til nasjonal og 

regional stat, samt FoU og virkemiddelapparatet. Vi ønsker tilbakemeldinger og ønsker å være 

tett på regionrådene. Vi stiller i forhold til en aktiv debatt. 

Drøfting: 

Jon Hoem: Det er interessant at fylkeskommunen og alle kommuner skal utarbeide planstrategi 

parallelt. Er det aktuelt at Trondheimsregionen drar opp enkelte tema i forhold til kommunenes 

planstrategier, med sikte på større tyngde gjennom samlet engasjement i forhold til regionale og 

nasjonale rammebetingelser for utvikling? Skal vi allerede nå være proaktiv i Trondheimsregio-

nen i forhold til felles tema? Dersom noen har synspunkter, så ønsker vi tilbakemelding. 

Karen Espelund: Dette er absolutt en tilnærming som det er opp til kommunene å avgjøre. El-

lers: Har lest en del fylkeskommunale dokumenter og må si at vi skal ikke utvikle felles stam-

mespråk – vi skal gjøre oss mer forstått, også i fylkeskommunen.  


