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REFERAT/PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 21.10.2011  
Referent: Jon Hoem Referanse: 11/10347-11 Dato 01.11.2011  
 

Sted: Vannvikan, LIV-bygget 

Tidsrom: Kl 0900-1500 

Til stede: Stjørdal kommune: Johan Arnt Elverum, Joar Håve, Kjell Fosse, Leif Roar Skogmo  
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Ole Kristian Iversen 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Jon Gunnes, Elin Rognes Solbu, Sigmund Knutsen  
Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kai Nordseth 
Melhus kommune: Jorid Jaktøyen 
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen 
Orkdal kommune: Gunnar Hoff Lysholm, Knut Even Wormdal, Ove Snuruås   
Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Harald Rognes 
Rissa kommune: Ove Vollan, Randi Sollie Denstad, Oddbjørn Ressem 
Leksvik kommune: Einar Strøm, Line Marie Rose Abel, Erlend Myking 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten, Odd Inge Mjøen, Harald Hegle 

 Observatører: NTFK: Tor Erik Jensen, NiT: Berit Rian 

Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Hans Kringstad 
Eksterne innledere: Knut Røe, Kjetil Govassli, Bjørnar Reitan, Ingrid Sætherø, Ada Myhren, Lars 
E Onsøyen, Anne Marit Igelsrud  
 

 Alle presentasjoner fra dette møtet finnes på www.trondheimsregionen.no/møter   
 

  Ordfører Einar Strøm i Leksvik ønsket velkommen – og en orientering om erfaringe-

ne med forsøket på 1%-klubbetablering i kommunen. 

 Etter siste krig reiste en delegasjon fra Leksvik til Tyskland. De kom inn i fabrikken Grohe, dette 
startet armaturproduksjon i Leksvik 6 mnd etter. Bjørn Lyng startet i området til LIV-bygget 
med produksjon av plastrør. Når bedriften dro fikk vi en utfordring, men dagens situasjon er 
bedre, med flere bedrifter basert på teknologi.  

 Det siste året har vært preget av å beholde Oras og ikke å beholde en 1%-klubb. Oras er langt 
på veg sikret. Vi har hatt nytte av Trondheimsregionens engasjement i forhold til 1%-miljøer, vi 
visste med en gang hva vi måtte gjøre. For Leksvik som liten kommune kunne dette bli ganske 
omdømmebelastende. Vi måtte ha politisk ryggdekning, og prioriterte full info til befolkningen, 
da er kampen kunnskapsbasert. Vi arbeidet tett med politiet og økokrim. Leksvik la inn bud på 
eiendommen, og hadde et kontinuerlig press etter det, men vi fikk salget. Det er all grunn til å 
følge med fortsatt, her er det noen som ønsker seg inn i Midt-Norge. Mc-miljøene  er den ras-
kest voksende kriminaliteten i Danmark.    

 

  Orientering om næringshagen i  LIV-bygget ved daglig leder Bjørn Damhaug. 

 Vi tok over den nedlagte plastrørfabrikken, 11.000 kvm og 300m langt. I dag er dette Norges 
lengste næringshage og fra å ha vært en bedrift, har vi nå fullt belegg med ca 20 bedrifter. Fo-
kusområdet er både utvikling av eksisterende bedrifter og nyetableringer – i skjæringspunktet 
mellom praksis og akademia. Industriutvikling basert på spesielt vannbehandling, fornybar 
energi og offshore. Vi har tett samhandling med FoU-miljøet i Trondheim. Et sterkt virkemiddel 
er Innovasjon Norges utviklingskontrakter: IFU og OFU. OFU har offentlig kunde, Leksvik kom-

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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mune har vært forbilledlig, eksempel vannkvalitet. Bedriftsetableringer må ha behov i marke-
det, en ildsjel og et støtteapparat for å kommersialisere.  Kobling mot skolen er viktig, nærings-
livet må delta, vi har prosjektet Nærung. Førstelinjetjenesten i kommunene må ta i mot eleve-
ne godt. I næringshagen er infrastruktur på plass, vi har etablert bedrifter  på to måneder. LIV 
er inne i Arenaprogrammet om vannbehandling, etablert i sommer. 25 bedrifter er med. 

 

TR 25/11 Valg av leder, nestleder og AU for Trondheimsregionen  

Fra møtet: Leder i valgkomitéen, Terje Granmo la fram forslag: Leder: Erling Lenvik, ordfører Midtre Gaul-
dal kommune, nestleder Rita Ottervik, ordfører Trondheim kommune, medlemmer AU: Einar 
Strøm, ordfører Leksvik og Jon P Husby, ordfører Skaun.  

 Erling Lenvik takket for tilliten og takket det gamle AU for arbeidet siste periode.  

Enstemmig vedtak:  
Trondheimsregionen-regionrådet gjorde følgende valg for valgperioden 2011-15:  
Leder: Erling Lenvik, ordfører Midtre Gauldal kommune, nestleder Rita Ottervik, ordfører 
Trondheim kommune, medlemmer AU: Einar Strøm, ordfører Leksvik og Jon P Husby, ordfø-
rer Skaun.  

TR 26/11 Profilering/markedsføring/omdømme for Trondheimsregionen 

Orientering: - Knut Røe orienterte, se presentasjon:  I Samhandlingsreformen fokuserer vi på bekymring, 
reformen fortoner seg som en komet mot jorda. Skal vi lykkes må reformen framsnakkes. 
Det samme gjelder for Trondheimsregionen. Dette samarbeidet er den sunne fornuft, en 
fantastisk ide til å bli begeistrer av. Trondheimsregionen  er godt i gang . Suksesskriteriet er 
at framsnakking. Lykkes vi med Trondheimsregionen, kan vi om 10 år se for oss en gassdre-
vet båt over fjorden på 10 min, et produkt av handlekraft og hjernekraft. Godsterminalen 
har blitt en suksess takket være at Trondheimsregionen la til grunn at beslutningen ikke ble 
ondartet for de berørte, og ikke preget av partipolitikk eller kommunegrensene. Det flore-
rer feks et rikt arbeidsliv i Malvik, som rekrutterer fra hele regionen.  Dersom Trondheims-
regionen ikke lykkes er disse bedriftene en annen plass, utenfor regionen. 

- I prosjektet der vi på på intern kommunikasjon, hovedbudskapene må fram til kommune-
styremedlemmene gjennom framsnakking i kommunestyrene og fra administrasjonen. En 
kan kjøpe seg til fant med filmer og glansede trykksaker, det hjelper lite hvis ikke alle er 
ambassadører for ideen. Innholdet er viktigst, oversalg av visjoner er som månelandinger 
som ikke innfris. Viktig å synliggjøre at Trondheimsregionen kommer deltakerne til gode.  

- Det skal utarbeides en strategisk plan for kommunikasjon med optimal kontroll på historie-
fortelling, og at fortellingene bekreftes av samfunnet. 

- Vi vil jobbe metodisk med kartlegging av visjoner (Slik vi vil bli forstått), kultur (det vi 
gjør/praksis) og omdømme (Slik vi blir forstått). Disse tre som overlappende ringer identifi-
seres sju fokusområder: Et grunnlag for å utvikle og endre aktivitet i Trondheimsregionen. 

- Kjetil Govassli gikk nærmere inn på arbeidet i prosjektet: Vi starter med en analyse av styr-
ker og svakheter, muligheter og trusler.  

- Målet er å etablere en kommunikasjonsplattform som utskytningsrampe for aktiviteter.  
- Dere vil få e-post med et spørreskjema, vi er avhengig av alles hjelp. Framdriftsplanen byg-

ger på møtene i rådmannsforum 8.11 og AU 23.11 Ut fra dette utvikles handlingsplan som 
sammen med kommunikasjonsplattformen presenteres i Trondheimsregionen 9.12. Vi bru-
ker administrasjonen i Trondheimsregionen tett.  

Drøfting: - Terje Granmo: Hvem skal delta i spørreundersøkelsen? Kjetil Govassli: Det går til både in-
terne og eksterne – et utvalg. Knut Røe: Det er et ganske standardisert skjema basert på 
beste praksis. Vi får fram hvem som er uvitende eller likegyldig, spørreskjemaet virker sti-
mulerende. Jorid Jaktøyen: Dette kan engasjere de nyvalgte representantene. Hans Kring-
stad: Dette er en god anledning til å introdusere Trondheimsregionen for alle kommunesty-
rerepresentanter, vi kan forberede det i nyhetsbrev som går ut.  

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Moter/moter_TR_2011/TR_26-11_Kommunikasjon-omdomme.pdf
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- Gunnar Lysholm: Se på folkevalgtopplæringen, vi skal invitere Trondheimsregionen. Rita Ot-
tervik: Vi har med Trondheimsregionen i folkevalgtopplæringen. Pass på at spørsmålsstil-
lingen ikke blir slik at man bare må svare ”vet ikke”, det er demotiverende. Einar Strøm: 
Selgerne selv må tro på produktet, vi må unngå at vi føler oss uvitende. Jon Gunnes: Viktig å 
få fram klare budskap i det vi sender ut.  

- Møtet signaliserte at undersøkelsen bør gå til alle kommunestyremedlemmer. 

Vedtak: Trondheimsregionen tar saken til orientering. 

 

TR 27/11 Impelloanalysen for Trondheimsregionen  

Orientering: - Bjørnar Reitan orienterte, se presentasjon. Impello har registrert teknologibedrifter i 
Trondheim siden 2005, i dag ca 360 bedrifter. Utviklingstrekk tilbake til 70-tallet viser kraf-
tig tilvekst de siste ti årene. Nå har vi fått opp historikken fra 2005-2009 også for regionen.  

- I regionen utenfor Trondheim er det registrert 52 selskap. Det er en moderat vekst, selska-
pene er mer stabil med mindre dynamikk enn i Trondheim.  Gjennomsnitt ca 30 ansatte, 
det er flere lønnsomme selskap enn for Trondheim. Flest teknologiselskap har Leksvik, 
Stjørdal og Orkdal, tre kommuner har ikke registrerte selskap.  

- Bransjefordelingen er annerledes enn for Trondheim. Lite IKT i regionen. Det er definert en 
egen kategori: Industriell produksjon med 15 av bedriftene, største lkategori. Energi/miljø 
er nest størst, foran olje/gass.  Startbedrifter dominerer, det er også ganske mange modne 
bedrifter. Det er imponerende vekst i tilført egenkapital, mest innskutt.   

Vedtak: Trondheimsregionen tar saken til orientering 

 

TR 28/11 Utviklingsplan 2012-15  

Orientering: - Jon Hoem redegjorde kort. Årets rullering av utviklingsplanen gir seg i stor grad av seg selv, 
ut fra at alle kommunene før sommeren gjorde likelydende vedtak i sak om evaluering av 
Trondheimsregionen. Her er det fastsatt at nivået på tilskudd fra kommunene skal holdes 
på uendret nivå framover. Næringsplanen er fortsatt desidert viktigste programområde. Vi 
rigger oss nå i forhold til å videreføre IKAP senest sommeren 2012. Det er lagt til grunn at 
Sør-Trøndelag fylkeskommune bidrar med 3 mill kr i 2012, et gjennomsnitt i forhold til de to 
siste årene, men vi har rom for et større tilskudd. Fylkesmannens tilskudd er 500.000 kr til 
regionrådsdrift, og vi søker tilsvarende beløp til konkret prosjekt. 

Vedtak: Utkast til utviklingsplan 2012-15 datert 11.10.2011 vedtas. Det forutsettes at medlemskom-
munene innarbeider tilskudd til Trondheimsregionen i sine økonomiplaner for perioden. 

 

TR 29/11 Trondheim kommune: Utvikling av Brattøra som portal til Fosen og del av Midtbyen i 

Trondheim. Utvikling av kollektivtrafikktilbudet til Fosen 

Orientering: - Ingrid Sætherø orienterte om Brattøra som portal mot Fosen, se presentasjon. Jernbanen 
har vært en barriere. Nå bygges det ny gågate over jernbanen i forlengelse av Søndre gt. 
Dette forkorter gåavstanden til Brattøra avgjørende. Våren 2013 flyttes hurtigbåttermina-
len inntil gågaten slik at dette blir et samlet kollektivknutepunkt med båt, buss og tog. 
Tverrforbindelsen over jernbanen skal ha storslått preg med bebyggelse inntil. Det arbeides 
med en oppgradering av uterommene på hele Brattøra og friområder mot fjorden. Brattøra 
fylles med publikumsfunksjoner, Rockheim og Pirbadet er der allerede og kongresshotellet 
bygges nå.  Både tverrforbindelsen (135 mill kr) og uteromsprosjektet (100 mill kr) bygger 
på arkitektkonkurranser. Utbyggere i området deltar. Det finansieres kunst i området. 

- Harald Hegle orienterte om kollektivtrafikk til Fosen, se presentasjon.  
- Flakk-Rørvik har hatt problemer pga forsinkelser med fergeleiene og manglende leveranser 

fra rederiet. Intern gransking er igangsatt. Det er gratis for passasjerer uten bil på ferga, vi 

https://intranett.trondheim.kommune.no/
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Moter/moter_TR_2011/TR_29-11_Brattora_moter_Fosen.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Moter/moter_TR_2011/TR_29-11_Kollektivtrafikk_til_Fosen.pdf
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vurderer parkeringsavgift på fergeleiene for å føre trafikk over på hurtigbåten. Viktigst å få 
opp regularitet/stabilitet.   

- For Brekstad-Valstad vurderes kapasitet ved nytt anbud i 2015.  
- Regional transportplan tar opp hurtigbåt. Anbudsutsetting for kystekspressen er vinteren 

2012, kravspesifikasjon kommer i fylkestinget i desember. Rutehastighet til Brekstad på 45 
min krever 40 knop, frarådes pga energibruk. Det frarådes også å legge ned gjennomgåen-
de rute til Kristiansund, men mindre båter er aktuelt. 

- Trondheim-Vanvikan anbudsutsettes 01.01.2014, utredning anbefaler ingen ruteendring på 
hverdag. Hastighet må vurderes i forhold til kystekspressen for ev. kombinert bruk av båter. 
AtB har igangsatt prøveprosjekt om el-fartøy på denne ruta. 

Drøfting: - Jon Gunnes: Er det tatt høyde for økt trafikk Vannvikan-Trondheim når en ev legger parke-
ringsgebyr på Rørvik? Line Rose: Kan en ha enkelte raskere pendleravganger på hurtigbå-
ten? Harald Hegle: Konsekvens ved ev trafikkøking er ikke tatt opp. Enkelte raske avganger 
krever at alle båtene har slik marsjfart, dette tas opp i anbudet. Einar Strøm: Tilretteleg-
gingen i Trondheim på Brattøra er bra! Dette vil gi trafikkøking på hurtigbåten. Tor Erik Jen-
sen: Denne ruta er både i Nord- og Sør-Trøndelag, vi har som felles oppgave å påvirke inn-
tektssystemet til beste for brukerne. Harald Rognes: Ser vi om anbud gir samfunnsmessig 
besparelse? Harald Hegle: Vanskelig å sammenligne fordi vi har lagt inn andre standarder.  

Vedtak: Trondheimsregionen tar saken til orientering. 

 

TR 30/11 AtB – Anbud regional busstrafikk 

Orientering: - Ada Myhren orienterte, se presentasjon. AtB ser på samordningmellom buss og ferger.  
- Etter vedtak i fylkestinget i desember skal båtanbud være klart 1. kvartal 2012. Samles i 

større pakker, med mulighet for oppdeling.  
- Anbud for busstrafikk skal ut nå i desember, kontraktinngåelse i 2012. Hele Sør-Trøndelag 

er ett anbudsområde, inndelt i tre regionale ruteområder. Vi har fokus på brukerne, ikke 
operatørenes gamle vaner. Brukerperspektivet er drøftet med kommunene. Vi vil jobbe vi-
dere med park&ride. Miljøkrav skjerpes framover. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av 
rutetilbud, ser nå bla. på forbedringer i Trondheim mot Brattøra høsten 2012. Vi skal etter 
hvert få all informasjon sømløst samlet på hjemmesiden. Forenkling av oppfylling av kort er 
en suksess. Det pågår prøveprosjekt med billettkjøp med mobil. Vi er avventende i prosjek-
tet med el-båt, det er utfordringer med batterier og ladetid. Er usikker på videreføring. 

Drøfting:  - Jon Hoem: Skjer det noe med takstsamordning jernbane/buss? Ada Myhren: Det blir lik pris 
på periodekort Stjørdal-Melhus. Her blir det en kampanje. Harald Hegle: Haster å få avklart 
tilrettelegging for batterilading på hurtigbåtterminalene. Terje Granmo: Er biogass aktuelt? 
Ada Myhren/Harald Hegle: Vi ønsker gassleverandører, også aktuelt for ferger. 

Vedtak: Trondheimsregionen tar saken til orientering. 

  

TR 31/11 Medvirkning fra Trondheimsregionen til kampflybase på Ørland 

Orientering: - Jon Hoem: Vi har gjort uttalelsen kort, hovedbudskapet er at valg av Ørland også er et valg 
av en storby, med de fasiliteter og muligheter det gir. Det har vært nær kontakt med Ør-
land/Bjugn, som er fornøyd med vårt engasjement. Odd Inge Mjøen: Dette er den største 
investeringen på fastlands-Norge på lang tid. Ringvirkningene for Fosen og Midt-Norge blir 
store. Fylkeskommunen har utarbeidet en brosjyre og en film som framhever nærheten til 
Trondheim. Filmen ble vist. Det kommer også en film to som er mer reportasjepreget. 

Vedtak: Trondheimsregionen vedtar utkast til datert 14.10.2011 som uttalelse til lokalisering av 
kampflybase på Ørlandet. 

 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Moter/moter_TR_2011/TR_30-11_AtB_Anbud_regional_transport.pdf
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TR 32/11 Presentasjon av regionale forskningsfond  

Orientering: - Lars E Onsøyen orienterte, se presentasjon. Formålet er regional utvikling og innovasjon 
gjennom bruk av forskning. Utvikling av eksisterende FoU-miljøer er sentralt.  Vi jobber tett 
med forskningsrådet. Midt-Norge har 25 mill kr pr år pluss en andel det kan søkes på, i 2010 
ble det tildelt 42 mill kr. I år lyser vi ut 38 mill kr. Det er fem innsatsområder, prosjektene 
skal være knyttet mot et forskningsmiljø. Ett av innsatsområdene er innovasjon i offentlig 
sektor. Dette gir muligheter for både næringslivet og kommunene. Få søknader angående 
offentlig sektor har blitt innvilget, ofte fordi det var for lite involvering av offentlig sektor i 
prosjektene innsendt fra forskningsinstitusjonene.  Det er etablert en ordning med kompe-
tansemekling med kommunene for å få opp forskningsbaserte prosjekt.  Det ble vist til FoU-
strategi for Trøndelag som er til høring. 

Drøfting: - Rita Ottervik framhevet helseklyngen som viktig, til gagn for kommunene. Lars E Onsøyen: 
Helseklyngen får støtte. 

Vedtak: Trondheimsregionen tar saken til orientering. 

 

TR 33/11 Ungt entreprenørskap  

Orientering: - Anne Marit Igelsrud orienterte, se presentasjon.  Ungt entreprenørskap (UE) skal utvikle 
barn og unges entreprenørskap i samspill med skoleverket og næringslivet. UE er landsdek-
kende, og har eget styre og administrasjon for Trøndelag. Hele skoleløpet følges, i Trønde-
lag er det registrert 10.500 barn/unge som deltok i 2010/11. Dette er et flott tall, men ikke 
alt er registrert, vi oppfordrer kommunene til å melde inn. Et annet imponerende tall er at 
over 4000 i næringslivet/frivillige har bidratt. De fleste kommunene i Trondheimsregionen 
har aktivitet, både i grunnskolen og i videregående.  Det arrangeres nasjonal og regional 
gründercamp årlig, regional gründercamp i Leksvik 10-11. november 2011 anbefales.  

- Forskning viser at andelen etablerere fordobles blant ungdom som deltar i elev- eller stu-
dentbedrift. Flere flytter hjem igjen etter endt utdanning. 

- Det er i samarbeid med sekretariatet for Trondheimsregionen  utarbeidet forslag til samar-
beidsavtale for regionen som kommer til erstatning for avtaler med hver enkelt kommune. 
UE skal levere opplæring og kompetanseheving for lærere. Kommunene kan deles i tre 
grupper og det arrangeres tre kurs i året i hver gruppe. Det forutsettes at kommunene føl-
ger opp satsingen. UE benytter ett årsverk til prosjektet. 

Drøfting: - Jon Hoem presiserte at samarbeidsavtalen beskriver et utviklingsprosjekt som er mer enn å 
kjøpe tjenester.  Trondheimsregionen skal samordne med annen aktivitet og næringsutvik-
ling i kommunen. En prosjektgruppe skal styre samordningen. Gunnar Lysholm: Vi må sørge 
for å motivere lærerne. Det kan være en god ide å ta en studietur til neste gründer-NM. Jon 
P Husby: Vi må sørge for at rektorene deltar. Dette har vi tro på. Berit Rian: Næringsplanen 
har intensjon om at alle skoler skal ha tilbud om ungt entreprenørskap eller tilsvarende. 
Dette blir bra. Anne Marit Igelsrud: Også fylkescampen er verd å få med seg!  

Vedtak: Trondheimsregionen tilrår at beskrevet utviklingsprosjekt for entreprenørskap i skolen vide-
reføres. 

 

TR 34/11 Orientering om handlingsplan næringsplanen 

Orientering: - Børge Beisvåg orienterte, se presentasjon.  Presiserte at vi ønsker både politisk og administ-
rativt involvering i handlingsplanen. Vi fokuserer fortsatt på studenter og forskere ut i 
kommunene og bedriftene. De kan hjelpe til med å etablere forskningsbaserte prosjekt etc. 
Vi forhandler med SINTEF, NTNU og HiST, og vi er innstilt på å bruke en god del ressurser på 
dette. Studenter fra HiST går ut i praksis ved juletider, de fleste til Trondheimsbedrifter. Det 
er en utfordring å få de andre kommunene til å komme opp med attraktive tilbud.  

- Vi rigger nå studentkonkurranse for bistand til etablerte bedrifter jf de Impello sa om tekno-
logibedriftene i regionen, her er det muligheter.  

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Moter/moter_TR_2011/TR_32-11_Regionalt_forskningsfond.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Moter/moter_TR_2011/TR_33-11_Ungt_Entreprenrskap_Trndelag.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Moter/moter_TR_2011/TR_34-11_Handlingsplan_naringsplan.pdf
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- Interkommunal prosjektkoordinator ønsker vi nå å få på plass, vi ønsker tilslutning til det. 
- Vi minner om kompetanseheving i tiltaksapparatet i samarbeid med senter for entrepre-

nørskap ved NTNU. Tre personer deltar nå. Vi inviterer oss ut i kommunene for å fortelle 
om dette og rekruttere flere.  

- Vi jobber fortsatt med å få triple-helix-organ i alle kommunene. Her skal vi også se på mo-
deller for å få operative ressurser i næringslivsforeningene i alle kommunene. 

- Trøndelagsdagen: Alle kommunene er påmeldt med stand.  
- Vi jobber gjennom Global partner å få utenlandsk kompetent arbeidskraft i arbeid, vi ser på 

et traineeprogram. 
- Atelier Ilsvika i Trondheim vil bli inkubator for kulturnæringer, dette bør bli en inkubator for 

hele regionen. Mange i regionen bør kunne nyttiggjøre seg et slikt etablerermiljø.  
- Vi  ønsker å ha utveksling med Fosen regionråd i forhold til entreprenørskap i skolen. 

Drøfting: - Jon Hoem: Europakontoret dreier nå mer mot næringsprosjekt – det gjør det ekstra interes-
sant. Einar Strøm: Internasjonal koordinator er en bra! I Oras-saken var strategisk nærings-
plan viktig for oss som fundament for videreføring. Terje Granmo: Hvordan er finansiering-
en av internasjonal prosjektkordinator? Børge Beisvåg: Dette finansieres av det som allere-
de er etablert i næringsfondet, ingen ekstraregning til kommunene. Jon Gunnes: Europa-
kontoret har personer som kan bekle en slik stilling. Dette er en karriereplan for dem også. 

- Børge Beisvåg: Sekretariatet ønsker tilbakemeldinger fra dere om at hvordan vi kan sitte 
tettere på kommunene i næringsarbeidet. Vi får signaler om at dette ikke er godt nok, de 
som sitter i operative stillinger i kommunen synes de sitter for langt unna. Vi trenger noe 
annet enn de faste møtene. Vi har ikke helt landet en vi-følelse for det vi holder på med. 
Gunnar Lysholm: I Orkdal er vi enig om jevnlige møter mellom Trondheimsregionen og 
næringsapparatet i kommunen, også ordfører/andre politikere kan delta. Kjell Fosse: Stjør-
dal har fast arena en gang i måneden, vi ønsker at Trondheimsregionen deltar der. Erling 
Lenvik: Vi synes dette er utrolig viktig. Vi har tilsatt varaordfører i 50% med fokus på 
næringsarbeid, vi ønsker et politisk grep. Vi ønsker samarbeid med Trondheimsregionen på 
en god måte. Jarle Martin Gundersen: Vi her etablert et næringsforum mellom kommunen 
og næringslivet, vi ønsker Trondheimsregionen med. Terje Granmo: Vi kan invitere Trond-
heimsregionen til et møte i næringsforeningen, så kan dere utfordre oss. Det er også nyttig 
om Trondheimsregionen ordner at vi kan besøke FoU-miljøer for å se hva som skjer der. 

Vedtak: Saken tas til orientering. Det tilrås at ordning med internasjonal prosjektkoordinator realise-
res. 

 

TR 35/11 Orienteringer 

KVU Trondheim-Steinkjer: 
Orientering: - Jon Hoem redegjorde. Det foreligger et utkast til uttalels som AU kan avklare og sende før 

fristen 15.11.2011, ber om tilslutning til det. Momenter ble gjennomgått, se presentasjon. 
 Konkete merknader:  
- Elektrifisering Trondheim-Steinkjer og dobbeltsporutvikling Trondheim-Stjørdal må 

komme først (15 min frekvens i rush)  
- For E6 er utfordringene størst på strekningen Trondheim-Stjørdal, her vektlegges kollek-

tivtrafikk og pålitelighet/sikkerhet i tunnelene  
- Også tunell Forbordfjellet og hensiktsmessige vegtiltak Kvithamar-Åsen skal med. 

Drøfting: - Leif Roar Skogmo: Er det motsetning mellom mindre vektlegging av sårbarhet og priorite-
ring av sårbarhet i tunnelene Trondheim-Stjørdal? Jon Hoem: Vi uttrykker at sårbarhet/på-
litelighet og trafikksikkerhet er utgangspunkt for prioriteringer av tiltak på delstrekningenE6 
Trondheim-Stjørdal. Tor Erik Jensen: Enig i jernbanesatsingen og at elektrifisering må kom-
me før Forbordfjellet. Det står Nord- og Sør-Trøndelag sammen om. I forprosjektet før 
KVUen så en bare på strekningen Steinkjer-Stjørdal og da var fokuset Langstein og Forbord-
fjellet. For å få bedre vegstandard på denne strekningen er faktorenes orden ikke likegyldig. 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Moter/moter_TR_2011/TR_35-11_Orienteringer-_KVU_og_FoU-strategi.pdf


 

Trondheimsregionen 21.10.2011  Side 7 av 7 
 

Jernbanetunnelen må bygges først for å utnytte dagens jernbane til vegtrasé. Vi ønsker fel-
les bompenger for både veg og jernbane. Elin Rognes Solbu tok opp at det er beklagelig at 
innkalt møte i Trøndelagsråd-regi angående denne KVUen kolliderer med andre arrange-
ment.  Jon Hoem: Da jobber AU videre med uttalelsen inklusive hvordan vi håndterer den.  

Strategiplan for organisert kriminalitet  
- Ambisjon om å legge fram strategiplanen politisk i Trondheim kommune i neste måned. Et-

ter dette sendes den til de øvrige kommunene for behandling. Møtet var enig i dette. 
Oppfølging av FoU-strategi for Trøndelag 

- Trondheimsregionen har utarbeidet grunnlagsdokumentet som er sendt kommunene, nær-
ingslivet og FoU-institusjonene, presentasjon ble gjennomgått. AU kan sende grunnlagsdo-
kumentet som egen uttalelse fra Trondheimsregionen. Møtet var enig i dette.  

Oppfølging av samferdselspolitisk fundament 
- AU har lagt opp til at det utarbeides et presentasjonsmateriale for samferdselspolitisk fun-

dament. Videre å utarbeide en planmessig implementering av fundamentet mot andre ak-
tører, både i forhold til å samordne oss med andre og å markedsføre/bekjentgjøre dette 
mot parter i NTP-arbeidet.  

Introduksjon til de nye kommunestyrerepresentantene 
- AU anbefaler at det utarbeides informasjonsmateriell om Trondheimsregionen. Videre at 

det gis tilbud om presentasjon av Trondheimsregionen for de nye kommunestyrene.  Tilbu-
det er herved gitt. 

Felles  møte for alle kommunestyrerepresentanter 2011 
- AU har bedt om at det arbeides videre med å arrangere felles møte med alle kommunsty-

re/bystyre/fylkestings-medlemmer i 2. halvår 2012. 
Møteplan 2011 

- Daglig leder ønsket synspunkt på møteantall og møtedager.  Ingen kommentarer til å fort-
sette med fredager og seks møter i året. 

 

TR 36/11 Eventuelt 

Det ble ikke tatt opp saker under eventuelt  
 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem   

Leder Trondheimsregionen   Daglig leder Trondheimsregionen 
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