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REFERAT/PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 09.12.2011  
Referent: Jon Hoem Referanse: 11/10347-11 Dato 20.12.2011  
 

Sted: Melhus kommune, Melhus videregående skole  

Tidsrom: Kl 0900-1400 

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, Yngvar Brox, Elin Rognes Solbu, Morten Wolden, Sigmund 
Knutsen, Tore Langmyhr  
Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kai Nordseth, Olaf Løberg 
Melhus kommune: Jorid Jagtøyen, Gunnar Krogstad, Roy Jevard 
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, Knut Dukane 
Rissa kommune: Ove Vollan, Rune Schei, Geir Arne Nyeng 
Leksvik kommune: Einar Strøm, Hauk Paulsen, Øyvind Nybakken 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten, Odd Inge Mjøen 

 Observatører: FMST: Brit Skjelbred, NiT: Berit Rian, HiST: Trond M Andersen, Oppdal kommu-
ne: Ola Røtvei 
Transport: Joar Nordtug, Ingvar Tøndel 
Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Hans Kringstad 
Eksterne innledere: Even Ytterhus, Knut Røe, Ivar Berg 
 

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

  Rektor Astrid Gynnild ønsket velkommen til Melhus videregående skole.  

 Bygd i 1984, ombygd i 2007, bredde i tilbud. Restaurantfag vil servere lunsjen i dag. Det er dår-
lig tilbud for lærlinger, det jobber vi med. 

  Ordfører Jorid Jagtøyen ønsket velkommen til Melhus kommune. 

 Melhus er sagabygda og landbrukskommune med god vekst. Har ledig næringsareal, bla. på 
Hofstad. Melhus kommune bygger for tiden mange offentlige bygg og idrettsanlegg. Rikt kul-
turliv og idrettssatsing. Ny miljøgate i Melhus sentrum, næringslivet blomstrer etter at E6 ble 
lagt om. Både på leilighetsbygg og i boligfeltene er det press. Fikk fylkesmannens pris for fore-
byggende arbeid i 2010, vi har mange aktiviteter. Arealplanen og samfunnsdelen er revidert, 
mange folkemøter hvor innbyggere er aktivt involvert. Film om Melhus ble vist. 

 

TR 37/11 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 21.10.2011. 

Vedtak: Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.10.2011 godkjennes. 

 

TR 38/11 MC-kriminalitet, oppfølging av vedtatt strategi i Trondheim kommune  

Orientering: - Rita Ottervik orienterte. Det har betydning at Trondheimsregionen har tatt opp dette, jfr. 
Leksvik. Hells Angels er redusert for tida etter bra arbeid fra politiet. Mongols har prøvd seg 
i Trondheim. Det ble mye uro og utrygghet i nabolaget.  Vi vil ikke ha 1%-klubber i Trond-

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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heimsregionen, dette må vi være tydelig på som ledere. Bystyret har gjort et opprop, alle 
partiene stilte seg bak. Alle samfunnsgrupper kan ikke behandles likt, dette er elementer vi 
må motarbeide med alle midler. Vi må følge opp vedtaket fra i vår om samarbeid i Trond-
heimsregionen, vi kan hjelpe hverandre. Kommunene bør ta den politiske runden i kommu-
nestyrene på kunnskapssiden. Det er mye naivitet om dette, vi trenger å mobilisere hold-
ninger i lokalsamfunnene. Det skal ikke være akseptabelt å leie ut eller handle med disse 
personene, det vil få betydning for naboene dine.  

 - Even Ytterhus presenterte strategiplanen.  Vi bekjemper klubbene som selv har definert seg 
som 1%-klubber utenfor loven: Hells Angels, Outlaws, Bandidos og Coffein Cheaters. Mong-
ols, Grenium vurderer etablering, også Gladiators, som er utstøtte fra andre klubber. I rand-
sonen til lovlige klubber har HA etablert Norgesmodellen: Støttegrupper. Det er risiko for at 
Mongols eller Grenium kan overta en av disse klubbene.  

- Strategiplanen vektlegger å bekjempe nyetablering, kriminell virksomhet og rekruttering. Vi 
ønsker at kommunene slutter seg til: Et kraftsentrum i Midt-Norge som tydelig sier at dette 
ønsker vi ikke. For å bekjempe rekruttering må vi være ute i miljøene og bygge på etterret-
ningsinformasjon fra politiet. Det etableres samarbeid mellom kommunale instanser. Sam-
arbeid med næringslivet er viktig, miljøene ønsker å hvitvaske penger gjennom ordinært 
næringsliv. Kommunene må bruke alle formelle muligheter til å stoppe ulovlighet.  Leieavta-
ler må ha med klausul om avslutning av leieforholdet ved kriminalitet. Vi må samarbeide 
med NHO/restaurantbransjen slik at det ikke etableres stramrestauranter.  Bransjen har 
egeninteresse i å unngå dette. Det arbeides nå gjennom KS med en nasjonal strategiplan. 

Drøfting: - Einar Strøm: Bra at dette er på dagsorden. Hadde det ikke vært for engasjementet fra 
Trondheimsregionen er jeg redd for at Leksvik hadde reagert for sent. Det blir viktig å få 
dette opp i kommunestyrene slik at vi kan organisere kunnskapsbasert motstand i felles-
skap. 

Vedtak: Strategiplan for bekjempelse av enprosentklubber, vedtatt at Trondheim bystyre oversendes 
medlemskommunene for oppfølging og videre samarbeid. 

 

TR 39/11 Profilering/markedsføring/omdømme for Trondheimsregionen 

Orientering: - Knut Røe redegjorde. Omdømme og merkevare kan ikke kjøpes. Det kreves at alle står 
sammen og er gode ambassadører for Trondheimsregionen. Si at dette tror vi på! Legg par-
tipolitikk og ikkekonstruktive lokale kriger til side. Det er en fordel for hvert enkelt lokal-
samfunn at en er med i dette flotte samarbeidet, erkjenner alle det? Dere har mye å være 
stolt av, SNP og IKAP, nøkkelfaktorer er på plass. Skal en være mer synlig, vil en også bli om-
stridt. Vi registrerer en liten engstelse for å bli omstridt. Anbefaling for å bli mer kjent og 
øke makt: Kom litt lengre ut på kanten og ha mot til å være mer omstridt. Omdømmeun-
dersøkelsen er gjennomført. Det registreres at mange vet lite om Trondheimsregionen, og 
verst – egentlig ikke bryr seg. Vi må skille mellom Trondheimsregionen som politisk konst-
ruksjon og den geografiske regionen.  

- Den geografiske Trondheimsregionen har topp omdømme. Dette er en ressurs som det skal 
bygges vider på. Å bygge opp serviceportalen for næring på Trondheimsregionens hjemme-
side er eksempel på et viktig tiltak å gå videre på – å levere varene.  

- Den er mest effektivt å få kommunene og fylkeskommunene til å kommunisere ut hva 
Trondheimsregionen er – summen av historiefortelling. Vi får ikke bedre omdømme enn 
medlemmenes historier.  

- Det er lite sprik mellom visjonene i ledelsen, kulturen i medlemskommunene og omgivelse-
nes omdømme av Trondheimsregionen, men hovedutfordringen er at utgangspunktet i 
egen organisasjon bare er en middels til stekt. Medlemmenes historiefortellinger er dess-
verre middels entusiastisk, og det finnes også historiefortellere som ikke bare snakker pent 
om Trondheimsregionen. Trondheimsregionen har middels ambisjon mht omdømme og er 
lite kjent – også blant folkevalgte i egne rekker. En ekte utfordring – ta dere seg sammen! 

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117706912/Bystyret-til-kamp-mot-1-klubbene
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- Ikke lag brosjyrer før dere selv tror på prosjektet.  
- Det finnes også lyspunkter. Det er en positiv vurdering av de varme driverne: ideen med 

samarbeid etc, men dårligere for de harde driverne, leverer de varene? ”Ideen var god, 
men vi får nå se…”.  En løsning er å bli mer omstridt. Samtidig må vi bruke effektiviteten re-
gionen har vist ved gjennomføringen av SNP og IKAP – lær av den og fortell om disse suk-
sessene.  

Drøfting: - Gunnar Krogstad: Utfordringen for en vanlig kommunerepresentant er å se nytten for egen 
kommune. Noen kan frykte Trondheim, kanskje til og med også eget kommunesenter. Gun-
nar Lysholm: Det er ikke lett å selge inn ideen, vi har holdninger om at dette er bare for ord-
fører og rådmann. Jorid Jagtøyen: Folevalgte tenker egen kommune. Trussel at andre skal 
bestemme hos oss. Harald Rognes:På sterder som ikke har befolkningsutvikling må repre-
sentantene se nytte og raushet, ikke det motsatte. Ove Snurruås: Vi må ha med godfotteo-
rien, forskjelligheten er styrken – rausheten må gå begge veger. Vi må vise til konkrete re-
sultater og synliggjøre at det vi lykkes med har utgangspunkt i våre planer. Morten Wolden: 
Vi må snakke med samme entusiasme for Trondheimsregionen som for egen kommune. 
Kommunene må definere sin plass i Trondheimsregionen. Så må vi også ta en tydeligere rol-
le utad, det forutsetter at det indre fungere. Det oppleves fortsatt som skummelt å tråkke 
andre aktører på trærne.  Einar Strøm: Vi sitter kanskje i Midt-Norges viktigste politiske ut-
viklingsforum, vi har mange bak oss. Er vi nok begeistrer så går dette! Roy Jevard: Vi har 
ikke valg, vi må samarbeide, andre regioner er bedre enn oss. Før var vi mer opptatt av å ta 
fra hverandre, nå må vi kjempe mot andre regioner. Ulikheten mellom kommunene er vår 
styrke, det må erkjennes. Trondheim har kvaliteter som vi har glede av – og motsatt. Rita 
Ottervik: Selv om vi ser utfordringer nå, så har det vært en kraftig positiv utvikling på få år. 
Før sloss vi om egne saker, det er vi nå kvitt. Dette bygger nok mye på konsensustenkingen 
– vi skal ikke utfordre naboen for mye. Når vi nå er mer harmonisert, kan vi ta mer utford-
rende saker. NTP og E6 sør er et eksempel, hvor vi står mot omgivelsene. Vi er så sammen-
sveiset nå at vi kan gå videre.  Stig Klomsten: Har vi de riktige arenaene? Det er ordfører og 
rådmann som møter, kunne vi tatt noen saker i et stormøte med alle i kommunestyret. Fyl-
keskommunen har ett stormøte i året som er viktig arena. Berit Rian: Det handler om hvilke 
saker vi tar opp, det kan bli for mye orienteringer. Å få til entusiasme var lettere i utarbei-
dingen i næringsplanen. Ta opp både saker vi lykkes med og som vi ikke får til, det gir entu-
siasme. Terje Granmo: I starten med Samarbeidsutvalget var omdømmet at Trondheim 
stikker av med alt. Nå har vi enstemmige vedtak om samarbeid. Vi som ordførere og råd-
menn må ha Trondheimsregionen på agendaen. Kommunene melder ikke inn saker til 
Trondheimsregionen. Får vi til det kommer vi videre. Erling Lenvik: Det er faste rammer i 
kommunene, kommunesamarbeid er nytt og uvant. Vi må ha langsiktighet – vi kan ikke gjø-
re et vedtak i dag, og forvente at noe skjer i morgen. Midtre Gauldal er glad for at vi er i 
ringen rundt Trondheim. Kan vi få opp saker som gjør noe med tjenestetilbudet? Eksempel 
er IT-satsing, hvorfor gjør vi ikke dette sammen. Hauk Paulsen: Vi må være konkret i det 
som kommuniseres til kommunestyremedlemmene. Det er en viktig nøkkel. Trond M An-
dersen: Det bør være en miks mellom små konkrete saker og strategier. Strategisk debatt i 
kommunestyret om Trondheimsregionen som virkemiddel for å nå egne mål. Olaf Løberg: 
Det blir fort spørsmål om hva kan Trondheimsregionen gjøre for oss, mindre hva kan vi gjø-
re for Trondheimsregionen. Vi må få forståelse om at en attraktiv region gir mulighet for 
hvert enkelt sted. Hans Kringstad: Det vektlegges å være diplomatisk, vi burde være forbi 
dette punktet, men så modne er vi ikke ennå. Det er på mange måter mer diplomati enn in-
formasjon i det vi produserer. Det er en utfordring å få alle til å brenne for Trondheimsregi-
onen, nøkkelpersonene er ordførerne. Husk at 15.000 personer pendler i Trondheimsregio-
nen – det skjer i dag effektivt og billig. Slike suksesser må vi fortelle. Da blir det kanskje ikke 
så farlig å være på tå hev for ikke å krenke noen. Lars Arne Pedersen: Representanter tenker 
geografisk – få bedre fram at det vi gjør har betydning for naboen og motsatt. Vi har ett 
skjelett igjen i skapet: Trondheimsregionen starter med Trondheim. Vi trenger fortsatt hjelp 
fra politikere i Trondheim – ikke som uhyre, men som venn. Jon P Husby: Viktig at kommu-
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nestyrene blir kjent med regionsamarbeidet. Dette vil bli forstått hvis vi klarer til å presen-
tere samarbeidet på en bra måte.  

Foreløpige forslag fra Røe: 
- Ambisjonsnivået må heves og det må økes eierskap blant folkevalgte. Trondheimsregionen 

skal være et strategisk verktøy for lokale mål. 
- Anbefaler god porsjon regional orientering i folkevalgtopplæringen.  
- Regionrådet må mobiliseres som ambassadører – det slipper dere ikke unna.  
- To profileringsprosjekt: Å profilere et effektivt samarbeidsprosjekt og å profilere Trond-

heimsregionen som beste storbyregion. Det første er internt: Få fram suksesser og fortell 
historiene 

- Gå inn på områder som er mer kontroversiell. 
- Felles erkjennelse av at vi har storbyen og FoU – så kan vi i tillegg gjerne si at ulike steder er 

det beste stedet å bo.  
- Etablere ambassadører – vi må være bevisst på hva vi sier. Skriv flere kronikker. 
- Så kommuniser vi ut den unike identiteten. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

TR 40/11 Trondheimsregionens samferdselspolitiske fundament 

 – nærmere presentasjon av prosjektene og utviklingstrekk i kollektivtrafikken 

Fra møtet:  - Jon Hoem orienterte. Hensikten med gjennomgangen er at dere skal være ambassadører 
for det vedtatte samferdselspolitiske fundamentet. Bruk det i egne saker og hold dette fram 
når samferdselsspørsmål kommer opp. Og sett gjerne Trondheimsregionens stempel på 
det, det er slik vi blir mer kjent og hensyntatt. Vi lager en trykksak ut fra presentasjonen 
som kan brukes. De 12 ulike prosjektene ble gjennomgått, jfr. presentasjonen. 

- En av de virkelig gode historiene er utviklingen i kollektivtrafikken i Trondheimsregionen et-
ter at økt tilbud bedre fremkommelighet og takstendringer er gjennomført. På ett år er an-
tall reisende med regional kollektivtransport økt med 27%. Detaljerte tall ble gjennomgått 
for Børsa, Orkdal, Melhus, gjennomgående 40-50% lavere pris og økt antall reisende rundt 
40% se presentasjon. Prisene blir enda lavere dersom en trekker fra skattefradrag for ar-
beidsreiser over 20 km. Med halvårskort og 230 reisedager blir faktisk pris for reiser Støren-
Trondheim tur retur bare 15 kr. dette er utrolig billig! Slike gladhistorier må vi ta med. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 TR 41/11 E6 gjennom Melhus kommune/”Trondheimsvegen” til Oppland grense 

Orientering: - Ivar Berg orienterte om valgt veglinje. Inndeling i tre delstrekninger, skiller på Røskraft og 
Ler. I tillegg bondelagets alternativ lengre mot øst. Det er gjennomført en konsekvensut-
redning. For Haga Bru-Røskaft anbefaler SVV primært å følge eksisterende veg, ev med tun-
nel forbi Hovin: Røskaft-Ler kan bygges både på øst- og vestsiden av Gaula, vestsiden anbe-
fales, med best nettonytte. Før Ler krysser begge alternativ over til vestsiden. Fra Ler anbe-
fales å fortsette fram mot Kvål på vestsiden, så krysse over og følge Gaula øst for bebyggel-
sen på Kvål fram til Skjæringsstad. Toplankryss er foreslått til tettstedene. Bondelagets tra-
se har ikke slike kryss, det gir mye trafikk på gamle E6. Alternativet gir mer ulykker, lengre 
reisetid, mindre kollektivtrafikk. Det blir mer stigninger og bygging i en etappe. Linja er 1,8 
mrd dyrere og sparer 640 daa dyrka mark. Dette gir dårlig nytte – alternativene med lange 
tunneler langs dalen kommer bedre ut i nytte. SVVs anbefaling har positiv egennytte, det er 
det ikke mange vegprosjekt i Norge som har.  Hele strekningen er kostnadsregnet til 2,7 
mrd. Fastsettes veglinje før 2012 kan byggestart være 2018. Forutsatt at det er inne i NVP. 

- Jorid Jagtøyen: Melhus kommune sikter mot kommunestyrevedtak i juni 2012. Det forutset-
ter en god strategi i forhold til å unngå innsigelser. Vi har hatt fire engasjerte folkemøter. 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2011/TR_2011/111212_Samferdsesfundament.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2011/TR_2011/111212_Busstall.pdf
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Folk har et sterkt jordvernperspektiv. Tettstedene ønsker å være knyttet på vegen. Fokus 
også på trafikksikkerhet, vi har to dødsulykker i året. Planutvalget (formannskapet) har 
jevnlige arbeidsmøter framover. Vi må spille på lag med innsigelsesmyndighetene. Vi har 
samrådsmøter, innsigelsesmyndighetene spriker og vi blir megleren.  Vi må gi og ta, og 
samordne nasjonale, regionale og lokale mål. Kommuneplanen vektlegger jordvern, kultur-
landskap, friluftsliv, ivaretakelse av Gaula og utvikling av sentrumsomtrådene, det er noen 
utfordringer.  Det er usikkert om vi velger å legge ut en eller to linjer. Det er flott at vi ser 
hele strekningen for E6 under ett og at hele regionen står bak. Vi har også vært med 
”Trondheimsvegen” til Stortinget.  

- Ola Røtvei: Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal sammen med STFK og SVV deltar i 
”Trondheimsvegen”, Trondheim er observatør. Har komitemerknad i samferdselskomiteen 
som er positiv. Hovedfokus er trafikksikkerhet.   Kostnader er usikkert, anslag 13 mrd. Dette 
forutsetter både statlige midler og bompenger. Melhus og strekningen Løklia-Ulsberg sam-
men med Innset bør inn i NTP2014-23. Vi må holde fast på veg sør for Trondheim og bane i 
nord. Realisering krever planavklaring, vi må ha fokus på planprosessene. Kommunene 
fremmer nå ny sak om organisering av bompengeopplegget. Vi er godt fornøyd med Trond-
heimsregionens støtte i saken. 

Drøfting: - Gunnar Krogstad: Trondheimsregionen kan være en verdifull samarbeidspartner. Det er 
ikke mulig å bygge en firefelts veg gjennom Melhus uten å ta dyrka mark. Kanskje IKAP kan 
sette opp et regionalt totalregnskap for jordvern. Massen fra tuneller kan også brukes til å 
etablere nytt landbruksland. Klarer Trondheimsregionen å stå sammen om hele vegstrek-
ningen til Oppland grense, ser vi at samarbeid nytter. Yngve Brox: Trondheim kommune er 
tydelig på at vi støtter utbygging av E6 helt til Oppland grense. Å løse vegtransport sørover 
er vi alle avhengig av. Brit Skjelbred: Presentasjonen ga oversikt over kostnader, men ikke 
forbruk av dyrka mark. Noen linjer tar svært mye. Å erstatte så gode kornarealer med annet 
areal blir ikke fullverdig. Fylkesmannen har meldt inn at metodikken gir for lav pris på dyrka 
mark. Maten vi mister har en pris som er høyere enn det som kommer fram.   

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

TR 42/11 Høyhastighetsprosjektet – orientering 

Orientering: - Erling Lenvik orienterte: Vi er enig om at Trondheim-Oslo skal bygges først. Så langt er det 
ikke bestemt traseer eller stoppmønster, utredningen skal vise muligheter. Konsulentrap-
porter er nå lagt fram og overrekkes til statsråden 25. januar. Vi skal lage en hvitebok med 
argumentsamling fra Trondheimsregionen før dette. Det kommer også en Intercityutred-
ning i februar. Så legges utredningen på høring våren 2012, det siktes mot et stortingsfrem-
legg våren 2013. Vi merker oss at samferdselskomiteen peker på at en ønsker flerbruksba-
ner med høyhastighet, regiontog og gods. Ulike trasevalg ble vist, se presentasjon. Det kan 
oppleves som om det til nå har vært sprik i Trøndelag om høyhastighet. Nå er det viktig å 
signalisere politisk at dette står vi sammen om, Trondheimsregionen tar et ansvar for dette. 
Kommer intgercityutbyggingen til Hamar, er vi på god veg mot Trondheim med høyhastig-
het. Vi er allerede til Gardermoen. Avsluttende anbefalinger: Ikke avvis høyhastighet, vi skal 
ikke binde oss til hastighet eller stoppmønster, vi må samarbeide med andre fylkekommu-
ner og vi må tenke trinnvis. 

Drøfting: - Jens Maseng: Med flerbrukskonsept får en større samfunnsmessig gevinst. Det er tydelig at 
Sør-vestlandet er hissig og på dette og har kommet langt. Jon Hoem: Intercity på Østlandet 
vil komme først. Vi må være tydelig på at dette representerer et formidabel satsing på ho-
vedstadsområdet. Da må vi kreve at  intercitynettet utvides med høyhastighet til de øvrige 
storbyregionene, og da med Trondheim først. dette er nødvendig for god nasjonal utvikling. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
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TR 43/11 Realisering av fv 704 Sandmoen-Tulluan i fylkesvegplan 2014-19. 

Orientering:- Jarle Martin Gundersen orienterte. Vi har store regionale konfliktfrie næringsarealer på Tul-
luan som svekkes av dårlig veg med krappe svinger, dårlig bredde, mange avkjørsler og 
manglende gang-sykkelveg. Trafikken i dag ca 6000 biler per døgn, mye tungtransport. Vi 
har hatt god støtte av Trondheimsregionen, fv 704 er med i samferdselsfundamentet. Opp-
rinnelig kostnader er 130-330 mill kr. Prosjektet er inne i fylkesvegplanen med 275 mill kr 
og 75% bomfinansiering. Det er planlagt to hovedalternativ. Nå er prisen 650-750 mill, ho-
vedårsak er 5,5 km veg fram til Tulluan og økt standard.  SVV har gitt noen signaler om fi-
nansieringsløsninger: Økt fylkesandel, økt bomandel, miljøpakken, etapper etc.  Fylkes-
kommunen ber styringsgruppa vurdere reduksjoner og avventer planløsning og finansie-
ring. Vi har forståelse for at fylket ser på kostnadsreduksjon, men ønsker at prosjektet må 
frigjøres fra tidligere ramme med overslag på 275 mill kr. Evner Trondheimsregionen nå å 
legge kraft i at planen blir gjennomført. 

Drøfting: - Yngve Brox: Vi er opptatt av vegen fordi dette er næringsareal som vi ønsker realisert. Vi ser 
store utfordringer i å innlemme prosjektet i miljøpakken. Vi må ha en rask dialog direkte 
mellom Trondheim og Klæbu om dette. Jon P Husby: Dette handler om 6-700 mill kr. Det 
ligger en tunnel til Byåsen i miljøpakken, her er det mulig å diskutere omprioriteringer i fase 
2. Harald Rognes: Hva er totalrammene for fylkeskommunen? Odd Inge Mjøen: Vi bruker 
300 mill til vedlikehold og 300 mill til investeringer per år. I tillegg kommer tilskudd til kol-
lektivtrafikk på 650 mill. Vi har et etterslep på fylkesvegene som er betydelig. Erling Lenvik: 
Dette er betydelige pengestrømmer, omprioriteringer må kunne tas opp. Ove Snurruås: Sa-
ken er en prøve på Trondheimsregionens vilje ut fra IKAP – å vedta dette gir troverdighet 
for samarbeidet. Jarle Martin Gundersen: Dette er et viktig bidrag i vårt videre arbeid. 

Vedtak: Trondheimsregionen vil framheve at IKAP peker ut Tulluan som et av de viktigste regionale 
næringsarealene, et område som i liten grad berører dyrka mark. Utnytting av Tulluan krever 
bedre vegadkomst enn dagens fv 704. Ut fra dette, og i henhold til vedtatt samferdselspoli-
tisk fundament, ber Trondheimsregionen om at finansiering av tilfredsstillende forbedring av 
fv 704 ivaretas i fylkesplanperioden 2014-19.  

 

TR 44/11 Handlingsplan næringsplanen 

Orientering: - Prosjektleder Børge Beisvåg orienterer. Disse samferdselssakene er viktig i forhold til 
næringsplanen. Næringsalliansen framhever at dette er viktig.  

- Mange tiltak i næringsplanen fra 2011 blir videreført til 2012. Vi ber nå om innspill fra 
kommunene. Neste møte i næringsrådet er 25. januar.   

- Studenter ut i bedrift bør vi også få media på. Vi må jobbe videre med NTNU – det krever 
bedrifter som må ha mer langsiktige samarbeid. Vi vil starte med bedriftsmiljøer.  

- Ikke glem ca 10000 studenter på Dragvoll. Trondheimsregionen kan se på piloter for FoU i 
offentlig sektor, men vi håper også at kommunene spiller inn ang dette.   

- Vi jobber med tilsetting av internasjonal koordinator.  
- Det blir arrangert møter med kommuneledelsen om oppstart av Ungt entreprenørskap. 
- Take off med kompetanseheving i tiltaksapparatet har vært vellykket for de tre som har del-

tatt. Vi inviterer oss ut i møter for å rekruttere til neste runde, vi kan ha med ti deltakere. 
- Triple helix i kommunene følger vi opp, ikke alle fungerer godt, vi jobber med en modell for 

å frigjøre operative ressurser. Midtre Gauldal , Melhus og Klæbu er gode eksempler.  
- Trøndelagsdagen 2012 blir avholdt på Britania, invitasjoner kommer over nyttår. 
- Forprosjektet om samhandlingsmodell Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal går mot slutten. 
- Global trainee er også en muligheter for rekruttering til kommunene. Disse personene er 

kvalitetskontrollert allerede 
- Finansiering av inkubator for kulturnæringer er på plass. Skal være tilgjengelig også utenfor 

Trondheim.   
- Ny impello-analyse kommer nå. Den blir også lagt som nyhet på hjemmesiden. 
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- Ønsker dere å følge opp næringsplanen lokalt, så deltar jeg gjerne i prosesser i kommunene 
i forhold til dette, ta kontakt. 

 

TR 45/11 Orienteringer 

- Stillingsannonse for flere stillinger i Trondheimsregionen kommer. 
- Presentasjonsbrosjyre for Trondheimsregionen: Regner med at den blir utlevert til alle i 

kommunestyret og fordeles til administrasjonen. Ellers for generell informasjon til eksterne. 
- Beredskap i kommunene som følge av klimaendringene: Opprettet kontakt mot bered-

skapsrådgiver i Trondheim kommune med sikte på å etablere et regionalt samarbeid/nett-
verk i henhold til ny lov/forskrift. Fylkesmannens beredskapsavdeling forutsettes involvert. 
Saken vil bli fulgt opp via rådmannsforum.  

- Ordførermøte 19. januar 2012: AU har tatt opp at det etter valget er ønskelig å gjennomfø-
re et ordførermøte for at alle ordførere skal bli bedre kjent. Et viktig tema er å drøfte 
Trondheimsregionens arbeid og prioriteringer framover.  

- Merk neste møte 17. februar 2012. 
 

TR 46/11 Eventuelt 

 Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder 

  


