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INNKALLING, MØTE TRONDHEIMSREGIONEN – 09.12.2011 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/10347-10 Dato 02. desember 2011  
 

Sted: Melhus kommune, NB: Melhus videregående skole, auditoriet, se kart 

Tidsrom: Kaffe 0830-0930. Møte kl 0900-1500. Det serveres lunsj. 

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann 
Observatører 
Ordførere E6 sør, deltakere i transportsaker 

Kopi: Varamedlemmer 
 

Møtet holdes i Melhus kommune. 

NB: Melhus videregående skole, auditoriet.  

Kjør av E6 på skilt til Melhus sentrum, fortsett over Gaula og ta av to 

ganger til venstre, følg skilt merket skoler. 

 

 

 

 

 

 

 

Orienteringsvedlegg:  

Vedlegg 1: Uttalelse til KVU Transportløsning veg/bane Trondheim-Steinkjer, vedtatt av arbeidsutvalget, 

møte 29.11.2011, sak AU 36/11 

Vedlegg 2: Uttalelse til Fylkeskommunale planstrategier for Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, ved-

tatt av arbeidsutvalget, møte 29.11.2011, sak AU 37/11 

Vedlegg 3: Møteplan for Trondheimsregionens møter 2012, vedtatt av arbeidsutvalget, møte 29.11.2011, 

sak AU 41/11 

 

  Ordfører i Melhus kommune Jorid Jaktøyen ønsker velkommen.  

  Rektor Astrid Gynnild ønsker velkommen til Melhus videregående skole 
 

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

Vedlegg 4: Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.10.2011 

Forslag til vedtak:  

Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.10.2011 godkjennes. 

 

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

 I møtet vil ordfører Rita Ottervik orientere om det politiske engasjementet i saken i Trondheim 

kommune. Even Ytterhus vil utdype strategiens innhold. 

Sak: Det vises til tidligere saker i Trondheimsregionen-regionrådet og rådmannsforum hvor det er re-

degjort for utarbeiding av strategiplan for bekjempelse av enprosentklubbenes virksomhet. By-

styret vedkok planen i møte 24. november 2011.  

 I en uttalelse som alle partiene i bystyret står bak heter det at bystyret skal bruke alle tilgjengeli-

ge virkemidler og samarbeide med byens ulike aktører slik at vi bekjemper kriminell virksomhet 

Fra 
ferge 

Melhus 
VGS 

http://www.trondheimsregionen.no/arbeidsutvalget-moter-2011/241-mote-arbeidsutvalget-23-november-2011
http://www.trondheimsregionen.no/arbeidsutvalget-moter-2011/241-mote-arbeidsutvalget-23-november-2011
http://www.trondheimsregionen.no/arbeidsutvalget-moter-2011/241-mote-arbeidsutvalget-23-november-2011
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knyttet til eksisterende MC-klubber og etablering av nye en prosentklubber. Bystyret ønsker å 

mobilisere hele byen til motstand mot etablering av nye enprosentklubber. 

 Det er signalisert tidligere at kommunene i Trondheimsregionen ønsker å slutte seg til strategi-

planen, eventuelt tilpasset til egen situasjon. Mongols-saken i Leksvik viser viktigheten av dette. 

 Forslag til vedtak:  

Strategiplan for bekjempelse av enprosentklubber, vedtatt at Trondheim bystyre oversendes 

medlemskommunene for oppfølging og videre samarbeid. 

Vedlegg 5: Saksfremlegg: Strategi for bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til enprosentklubbenes 

virksomhet og rekruttering til disse miljøene, vedtatt Bystyret 24. november 2011. 

 

TR 39/11 Profilering/markedsføring/omdømme for Trondheimsregionen 

 Orientering ved Knut Røe og Kjetil Govassli. 

Sak:  Det vises til presentasjon i Trondheimsregionen-regionrådet i Leksvik. I henhold til prosesspla-

nen for prosjektet legger Røe kommunikasjon nå fram sitt forslag til kommunikasjonsplattform 

og tiltaksplan, basert på gjennomført omdømmeundersøkelse. Det ønskes synspunkt på forslaget 

i møtet.  

 Videre prosess er at materialet bearbeides etter møtet, herunder gjennomgang i ordførermøte 

som planlegges i januar. AU tar sikte på å legge fram innstilling til endelig vedtak i neste møte i 

Trondheimsregionen-regionrådet.. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

TR 40/11 Trondheimsregionens samferdselspolitiske fundament 

 – nærmere presentasjon av prosjektene og utviklingstrekk i kollektivtrafikken 

 Orientering ved Jon Hoem. 

Sak: Trondheimsregionens samferdselspolitiske fundament ble vedtatt i møte 17. juni 2011. Det ar-

beides nå med en nærmere presentasjon av prosjektene, sett i sammenheng med at mange trans-

portetater nå legger fram ulike utredninger som grunnlag for NTP 2014-23. Vi ønsker å gi en 

rask utdyping i møtet, herunder presentere utviklingstall for kollektivtrafikken i regionen. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

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

Sak: Orientering om vegvesenets anbefaling ved Ivar Berg.  

Melhus kommune orienterer om prosessen i kommunen, det er avholdt flere folkemøter. 

Ordfører i Oppdal, Ola Røtvei vil orientere kort om framdrift i prosjektet ”Trondheimsvegen”, 

som omfatter hele strekningen til Oppland/Hedmark grense. 

 Det ble orientert om ulike alternativ for E6 gjennom Melhus i Trondheimsregionen-regionrådets 

møte 17.09.2010. KVU for Melhus-Oppland ble presentert i møtet 17. juni i år. Nå har Statens 

vegvesen lagt fram anbefaling om trasé for E6 gjennom Melhus kommune. E6 Melhus/Trond-

heimsvegen er prioritert i Trondheimsregionens samferdselspolitiske fundament, stamvegfor-

bindelsen fra Trondheimsregionen mot Østlandet/Europa er en avgjørende infrastruktur for god 

næringsutvikling i Trøndelag. Trondheimsregionen har i sin uttalelse til KVU Trondheim-

Steinkjer (orienteringsvedlegg 1) presisert presisert at det har vært regionalpolitisk enighet om 

at E6 sør for Trondheim har høyeste prioritet for vegprosjekt i Trøndelag.  

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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TR 42/11 Høyhastighetsprosjektet – orientering 

 Erling Lenvik gir en orientering om Trondheimsregionens utgangspunkt  

Jens Maseng (engasjert av Trondheimsregionen) gir nærmere redegjørelse for pågående arbeid. 

Sak:             Trondheimsregionen vedtok i møte 11. juni 2010 å utarbeide felles argumentsamling for etable-

ring av høyhastighetstog Oslo-Trondheim, herunder etablering av allianse med andre offentlige 

og private parter. Prosjektet inngår i strategisk næringsplan. Arbeidet har som mål at Strekning-

en Trondheim-Oslo skal være første høyhastighetsbane i Norge, uansett hvilket konsept som 

velges. Det skal etableres en påvirkningsstrategi med opplegg for kontakt mot beslutningstakere 

og premissgivere i saken, videre skal det utarbeides informasjonsmateriell.  

                 Høyhastighetsutferdningen legges fram for samferdselsministeren 25. januar 2012, konsulentut-

redninger for traséer ble framlagt nå i november. Trondheimsregionen har ansett at dette er et 

gunstig tidsrom for å fronte saken, og har engasjert Jens Maseng fram til januar 2012 for å gjen-

nomføre/utvikle prosjektet. Det er nær kontakt med NiT og Jernbaneforum. Vi har hatt en grun-

dig gjennomgang av status i det nasjonale prosjektet i et halvdagsmøte med prosjektleder Tom 

Stillesby.  

         Parallelt med høyhastighetsutredningen skal det i februar 2012 legges fram eget prosjekt om In-

terCity på Østlandet. De to prosjektene forutsettes samordnet. I IC-utredningen er samtlige tra-

seer relevante for som førsteetapper i en ev høyhastighetsutbygging.  

 Det er ganske sannsynlig at IC-prosjektet prioriterer utbygging av bane med hastighet minimum 

250 km/t til Hamar. Viktige forutsetninger for Oslo-Trondheim som ev. første høyhastighets-

strekning i Norge er altså under avklaring i dette prosjektet, og Trondheimsregionen legger til 

grunn at vi sannsynligvis må tenke langsiktig gjennom å prioritere delstrekninger. IC til Hamar 

vil gi et godt utgangspunkt for videreføring mot Trondheim, uavhengig av videre trasevalg. 

 Så langt er det en klar oppfatning at Trondheimsregionen nå ikke skal låse seg til konkrete tra-

sevalg Trondheim-Oslo eller hastighetskonsept. Vi holder oss til mandatet om at vi skal være 

først uansett. Det er viktig at alle aktører i Trondheimsregionen/Trøndelag er samordnet i denne 

saken. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

TR 43/11 Realisering av fv 704 Sandmoen-Tulluan i fylkesvegplan 2014-19. 

 I møtet vil ordfører i Klæbu, Jarle Martin Gundersen orientere om saken. 

Sak: Klæbu kommune har tatt opp at det er en ny stor utfordring for prosjektet at SVV har gjort en 

kostnadsvurdering som gir utbyggingskostnader som avviker betydelig i forhold til tidligere 

kalkyle, som var 275 mill kr. Det anslås nå kostnad på 650-750 mill kr. Prosjektet er inne i fyl-

kesvegplanen med tidligere kostnadsramme, forutsatt 75% bomfinansiering. Klæbu opplyser at 

STFK signaliserer at økt bevilgning i fylkesvegplanen er urealistisk. 

 Saken er drøftet i AU, som understreket at det er avgjørende for Trondheimsregionen at det 

etableres god vegadkomst til de store næringsarealene på Tulluan, og at Trondheimsregionen 

bidrar med påvirkning for å realisere en utbygging, jfr. samferdselspolitisk fundament. En in-

vestering i adkomst til Tulluan er en investering i forhold til å redusere omdisponering av dyrka 

mark i regionen. Tulluan er blitt mer aktuell etter at det er konstatert at Løvås ikke kan bygges 

ut i ønsket omfang på grunn av grunnforhold og at arealplanvedtak i Malvik vanskeliggjør fo-

rutsatt størrelse på arealet på Sveberg. AU gjorde følgende vedtak: 

I henhold til samferdselspolitisk fundament, og for å utløse gode næringsarealer i regionen, skal 

Trondheimsregionen bidra med påvirkning i forhold til at forbedring av fv 704 kan realiseres i 

fylkesplanperioden 2014-19.  

Forslag til 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 samferdselspolitisk 
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fundament, ber Trondheimsregionen om at finansiering av tilfredsstillende forbedring av fv 704 

ivaretas i fylkesplanperioden 2014-19.  

 

TR 44/11 Handlingsplan næringsplanen 

Sak Prosjektleder Børge Beisvåg orienterer. Vi har som fast post på Trondheimsregionen-

regionrådets møter en orientering om status for næringsplanen.  

 

TR 45/11 Orienteringer 

- Presentasjonsbrosjyre for Trondheimsregionen: 
Utarbeidet og er utsendt til kommunene. Vi ønsker at brosjyren fordeles til politikere og ad-

ministrasjon, og at den brukes av kommunene for å vise samarbeidets fordeler og styrke til 

ulike instanser eller kontakter/besøkende etc. 

- Utfordringer for beredskap i kommunene som følge av klimaendringene:  
På bakgrunn av drøfting i Rådmannsforum og AU er det opprettet kontakt mot beredskaps-

rådgiver i Trondheim kommune med sikte på å etablere et regionalt samarbeid/nettverk i 

henhold til ny lov/forskrift. Fylkesmannens beredskapsavdeling forutsettes involvert. Saken 

vil bli fulgt opp via rådmannsforum. 

- Ordførermøte 19. januar 2010: 
AU har tatt opp at det etter valget er ønskelig å gjennomføre et ordførermøte for at alle ord-

førere skal bli bedre kjent. Et viktig tema er å drøfte Trondheimsregionens arbeid og priorite-

ringer framover.  

 

 

TR 46/11 Eventuelt 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder 
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HØRINGSUTTALELSE FRA TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET  

KVU, TRANSPORTLØSNING VEG/BANE TRONDHEIM-STEINKJER.  

Vedtatt i Arbeidsutvalget 29.11.2011 

Trondheimsregionen har deltatt i referansegruppe for KVU-arbeidet angående transportløsning 

veg/bane Trondheim-Steinkjer. Statens Vegvesen har orientert Trondheimsregionen om arbeidet i 

møte 17.09.2010 og felles møte for formannskapene 04.03.2011.  

Regional samhandling 

KVU-en uttrykker at det er en regionalpolitisk vedtatt målsetting å redusere reisetiden mellom 

Trondheim og Steinkjer ned mot en time. Trondheimsregionen er bare kjent med at det er uttrykt et 

slikt regionalpolitisk mål i forhold til reisetid med Trønderbanen. Trondheimsregionen har støttet å 

redusere reisetiden med tog Trondheim-Steinkjer ned til en time som et langsiktig mål.   

Det vil også være viktige tiltak på veg som må ivaretas, men Trondheimsregionen ønsker at regional-

politisk enighet i felles fylkesplan om miljøvennlige, trygge og effektive kommunikasjoner opprett-

holdes gjennom en felles front. De to vedtatte strategiene i felles fylkesplan vektlegger bedre kollek-

tivtrafikk og utvikling av bane. Erfaringene fra siste NTP-prosess viser betydningen av et Trøndelag 

som står sammen. Dette må søkes videreført også i NTP 2014-23, som denne KVU-en er et innspill til. 

Behov, mål og krav 

Trondheimsregionen er enig i at det prosjektutløsende behovet er å styrke den felles bo- og arbeids-

markedsregionen. Trondheimsregionen ønsker regionforstørring, hvor hele bolig- arbeids- og service-

regionen utvikles og utvides.  Et godt utbygd og attraktivt kollektivtrafikktilbud er avgjørende for å 

håndtere økt transportvekst ved regionforstørring. Trondheimsregionens regionale utbyggingsmøns-

ter, fastsatt i IKAP, legger til rette for at flere kan benytte kollektive reisemidler. Det bygger på fyl-

kesplanens mål om å være en nasjonal rollemodell for et bærekraftig utbyggingsmønster.   

Trondheimsregionen er følgelig også enig i samfunnsmålet for prosjektet: 

 I 2040 er aksen Trondheim-Steinkjer i stor grad én arbeidsregion med et effektivt, pålitelig og fleksi-

belt transportsystem for personer og gods.  

Vi vil påpeke at målet også kunne ha reflektert miljøaspektet fra felles fylkesplan. 

Når mål avledes til krav, er det etter vårt syn lagt for lite vekt på å endre konkurranseflaten mellom 

tog og bil. Videre har sterk vektlegging av ”sårbarhet” i forhold til stenging av det nasjonale trans-

portsystemet ved ulykker på strekningen Stjørdal -Åsen utløst svært ressurskrevende prosjekt tidlig i 

planperioden (Forbordfjellet jernbanetunnel + 5 km 4-felts vegtunnel på Langstein mm). Trondheims-

regionen er ikke uenig i at det er behov for tiltak på denne vegstrekningen, men når dette skyver 

andre svært viktige investeringer ut i tid, må dette vurderes kritisk, spesielt i forhold til vegtiltak/veg-

standard.  Vi vil peke på at ulykker og annen stopp i tunnelene på E6 Stjørdal-Trondheim gir store 

utfordring på vegnettet, både i forhold til pålitelighet/daglige forsinkelser og trafikksikkerhet. Dette 

framgår også i  KVU-rapporten (s. 106). 

Konseptene 

Trondheimsregionen etterlyser et konsept med tyngre jernbanesatsing og mer moderat vegsatsing, 

hvor vegsatsingen har fokus mot kollektivtrafikk med buss og næringstransport. De mest aktuelle 
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konseptene: ”1 minus: Forbedringskonseptet” (Sum investeringer 14 mrd), og det anbefalte konsep-

tet: ”1: Moderniseringskonseptet” (Sum investeringer 24 mrd) har begge 50/50 investeringsnivå på 

bane og veg.  

Vi stiller oss spørrende til metodikken når et konsept med prioritering primært rettet mot strekning-

en Trondheim-Stjørdal er forkastet fordi det er ønskelig at tiltakene skal ha virkning på hele strek-

ningen Trondheim-Steinkjer.  Det bør gjøres samfunnsøkonomisk nyttevurdering før et konsept even-

tuelt forkastes. Trondheimsregionen vil presisere at det er liten tvil om at transportsystemet mellom 

Trondheim og Stjørdal har de største utfordringene, både i forhold til kapasitet, pålitelighet og tra-

fikksikkerhet. Det er også et faktum at denne strekningen har desidert størst befolkningstall, tyngst 

befolkningstetthet og en befolkningsvekst som er tre ganger høyere enn for resten av strekningen. 

Utbyggingsrekkefølge 

KVU-prosjektet har prioritert konsept 1: Moderniseringskonseptet. Dette konseptet innbefatter i sum 

en meget høy standardheving både for bane og veg som vil redusere reisetid betydelig for begge 

transportformer og eliminere kapasitetsproblemer. Et slikt konsept vil selv med et meget høyt ambi-

sjonsnivå, etter all sannsynlighet ikke la seg realisere fullt ut i et 30-årsperspektiv. Følgelig vil fastset-

tingen av utbyggingsrekkefølge på enkelttiltak være det egentlige konseptet. Trondheimsregionen vil 

påpeke at det er uheldig at utbyggingsrekkefølge ikke har vært tema i de orienteringer som er gitt til 

Trondheimsregionen og i referansegruppen.  

Trondheimsregionen er av den oppfatning at elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen må 

komme meget raskt, før nytt togmateriell innkjøpes.  Realisering av dette de nærmeste årene - med 

forskuttering gjennom et utbyggingsselskap - er en aktuell modell som nå avklares. En snarlig elektri-

fisering må gjennomføres i all hovedsak på eksisterende trase, og før Forbordfjellet tunnel er reali-

sert. 

Konkrete merknader til KVU-arbeidet fra Trondheimsregionen: 

I henhold til gjeldende regionalpolitisk enighet etterlyser Trondheimsregionen et konsept med tyngre 

jernbanesatsing og mer moderat vegsatsing, hvor vegsatsingen har fokus mot kollektivtrafikk med 

buss og næringstransport.  

Trondheimsregionen mener at rask elektrifisering Trondheim-Steinkjer og dobbelsporutvikling på 

strekningen Marienborg-Stjørdal, med kapasitet for kvartersfrekvens i rush, er de prosjektene som 

utvilsomt vil ha størst positiv effekt for transportsituasjonen. Disse prosjektene må komme i første 

utbyggingsperiode og prioriteres som viktigst av alle utbyggingsprosjekt i KVU for transportsystemet 

Trondheim-Steinkjer. 

Langs E6 mener vi at utfordringene er store på dagens E6 mellom de to utbyggingsetappene i Trond-

heim og Stjørdal som nå realiseres. Vi vil peke spesielt på å forbedre framkommelighet for nærings- 

og kollektivtrafikk og pålitelighet/trafikksikkerhet i vegtunnelene.    

Trondheimsregionen ønsker realisering av Forbordfjellet tunnel og hensiktsmessige forbedringer på 

E6 på strekningen Kvithamar-Åsen. Disse tiltakene må imidlertid ut fra en samlet samfunnsøkonomisk 

nyttevurdering prioriteres etter elektrifisering Trondheim-Steinkjer og dobbeltsporsutvikling Marien-

borg-Stjørdal. Vegtiltak på strekningen Kvithamar-Åsen bør, på samme måte som for E6 Trondheim-

Stjørdal, prioriteres ut fra konkrete utfordringer og reelle behov. Regionalpolitisk enighet om E6 sør 

for Trondheim må ikke forrykkes gjennom å presse fram ressurskrevende vegtiltak Trondheim-

Steinkjer. Forbedringer på E6-sør vil komme hele Trøndelag til gode. 
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Vedtatt i arbeidsutvalget 29.11.2011, sak AU 36/11: 

Uttalelse til regionale planstrategier fra Trondheimsregionen.  
Uttalelsen er inndelt i forhold til Fellesdel, STFK og NTFK 

I henhold til planlov/veileder skal regional planstrategi redegjøre for: 

 viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer  

 vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og  

 ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging 

De regionale planstrategiene skal ta utgangspunkt i regjeringens nasjonale forventningsdokument. 

Trondheimsregionen vil uttrykke at de regionale planstrategiene, fellesdelen for Trøndelag og fylkesdelene, 

i sum gir en viktig gjennomgang av utviklingstrekk og sentrale utfordringer for Trøndelag framover. 

FELLES PLANSTRATEGI FOR TRØNDELAG 

Vi vil påpeke at oppdelingen av planstrategiene i en fellesdel og to fylkesviser strategier har svekket 

fellesskapet og den regionale styrken som er blitt etablert gjennom tidligere felles fylkesplanarbeid. Når det 

også signaliseres at det ikke skal utarbeides samlet felles fylkesplan, konstaterer vi at dette betyr at en 

gjensidig viktig samhandling og landsdelssamarbeid mellom fylkene og Trondheim som storby ikke blir 

videreført og nyttiggjort på samme måte som sist. At fylkene nå har sterkere fokus på eget fylke kan være 

et resultat av manglende regionaliseringstenking nasjonalt.  

Trøndelag har en gjeldende felles fylkesplan som er et godt utgangspunkt for samfunnsutviklingen, og 

planen signaliserer endringsvillighet i forhold til klimaendringer og andre utfordringer.  Det kan bli 

vanskeligere å gjennomføre en offensiv videreføring slik arbeidet nå deles opp.   

Det uttrykkes at planstrategiens fellesdel er begrenset til å omfatte utfordringer vi skal arbeide sammen om 

i Trøndelag. Vi mener at det er flere tema enn de som er tatt opp, hvor det er avgjørende for å lykkes at en 

har et felles utgangspunkt.  

Samordnet areal- og transportplanlegging kan illustrere dette: Gjeldende felles fylkesplan har felles 

strategier og mål for arealutvikling og transport. Disse samsvarer godt med det som nå vektlegges i det 

nasjonale forventningsdokumentet: At samordning av areal- og transportplanleggingen sammen med økt 

satsing på klimavennlig transport og restriksjoner på bilbruk blir nødvendig. Planstrategienes fellesdel peker 

på at regional transportplan er fylkenes felles redskap for å prioritere transporttiltak og å ivareta 

klimahensyn. Samtidig tar en sikte på å gjennomføre to separate prosesser i forhold til arealstrategier i 

NTFK og STFK.  

Dette gir ikke optimale rammer for helhetlig areal- og transportplanlegging i regionen.  Vi minner om felles 

vedtatt mål i gjeldende fylkesplan: Trøndelag skal bli en nasjonal rollemodell for et konkurransedyktig, 

balansert og bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster. Regional transportplan foreligger allerede som 

høringsutkast. Så langt er planen mangelfull i forhold til en samlet samferdselspolitisk strategisk prioritering 

for Midt-Norge, slik som planprogrammet beskriver. Det er en utfordring, nå når det legges fram ulike KVU-

utredninger som grunnlag for NTP 2014-23, at det så langt ikke er tatt opp tilstrekkelig en samlet 

gjennomgang og strategiske prioriteringer ut fra disse. For eksempel utfordringer i forhold til prioritering 

mellom bane og veg og en samlet prioritering av tiltak på E6 gjennom fylkene, jfr. at det nå framlegges KVU 
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både for strekningen Trondheim-Steinkjer og Melhus-Oppland som så langt ikke er vurdert i sammenheng. 

Videre vil vi påpeke at bytransport er lite omtalt i foreliggende utredninger i regional transportplan. 

Trondheimsregionen vil peke på sitt vedtatte samferdselspolitiske fundament som vårt innspill til 

prioriteringer i regional transportplan. Videre at interkommunal arealplan (IKAP) har fastsatt prinsipper for 

arealbruk med sikte på å redusere transportbehov og å overføre transport til kollektivtrafikk. Et viktig 

strategisk grep er også de tiltakene som er gjennomført rundt Trondheim med takstendringer på 

kollektivtrafikken. Vi ser at fylkeskommunens/Miljøpakkens engasjement her har gitt omfattende positive 

resultater. Dette viser betydningen av sammenheng mellom tiltak både i forhold til drift, arealbruk og 

investeringer i infrastruktur. 

Trondheimsregionen vil også vise til Trøndelagsrådets vedtak 05.11.2010, sak 03.2010 – regional 

planstrategi. Her ble det vedtatt at avsnittet om Trondheims betydning omarbeides, dette er etter det vi 

kan se ikke ivaretatt i høringsutkastet: 

Til kapittel 1 - Innledning, avsnitt om Trondheims betydning for Trøndelag: 

”Avsnittet er endret i forhold til gjeldende regionale planstrategi. Dette er uheldig sett fra både Trondheims og 

distriktenes behov, fordi  

- beskrivelsen av Trondheims betydning tar utgangspunkt i et fokus på balansert utvikling. 

-  en blander storbyens rolle med distriktenes utviklingsmuligheter 

-  det trenges andre virkemidler for å styrke distriktene, samtidig som det å trekke veksler på "motoren og 

vekstkraften" i storbyen er både viktig og ønskelig. 

Teknologi- og kunnskapsmiljøene i Trondheim er regionens største komparative fortrinn, og av stor betydning 

for hele Trøndelag. Det er viktig at avsnittet synliggjør dette, og den økende konkurransen om nasjonale 

ressurser og beslutninger som byen og kunnskapsinstitusjonene står overfor. 

Distriktenes utfordringer og muligheter beskrives evt i et eget avsnitt. 

Beskrivelsen både av Trondheims og distriktenes betydning bør bli mer offensiv i tilnærmingen.” 

Felles planstrategi anviser følgende felles planoppgaver: Regional transportplan, Forvaltningsplan for 

Vannregion Trøndelag, Internasjonal strategi, Marin strategiplan, Reiselivsstrategi, Landbruksmelding, 

Strategiplan for kulturnæringer, Felles strategier for olje- og gassektoren og FoU-strategi. Flere av disse er 

gjennomført som strategisk dokument.  

Temaplanenes forankring i de prioriterte felles planområdene i fellesdelen kunne vært tydeligere. Det bør 

spesielt redegjøres for hvordan arbeidet med klimautfordringene tenkes videreført, disse temaplanene 

ivaretar ikke en samlet gjennomgang i forhold til dette.    

Det felles regionale planverket er av stor betydning som plattform og grunnlag for samarbeidet i 

landsdelen. og danner basisen for det felles politiske arbeidet i Trøndelagsrådet.  Et redusert felles planverk 

vil svekke handlingsrommet for Trøndelagsrådets arbeid i kommende planperiode. 

 

PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG: 

En korrigering i kap 1.8: Selbu kommune er ikke observatør i Trondheimsregionen.  

Strategien tar opp vesentlige utfordringer i forhold til helsereformen, med fokus på forebyggende aktivitet 

og livskvalitet. Det er viktig at spørsmålet angående folkehelse og livskvalitet tas opp bredt. Dette dreier 

seg om rekreasjon, aktivitet og livskvalitet i vid forstand, og ikke minst at ny livsstil og nye brukergrupper 

har endrede preferanser. 



Side 3 

 

Planstrategien tar til orde for en differensiert jordvernstrategi for ulike deler av fylket. Det er allerede i dag 

aksept for dette i rikspolitisk retningslinje for areal- og transportplanlegging, og da med utgangspunkt i 

reduksjon av transport og klimautslipp. Trondheimsregionen har erfaringer gjennom å ha vektlagt jordvern 

tungt i interkommunal arealplan. Vi har mer tro på en konkret og samordnet analyse i forhold til statlige 

sektormål i de respektive planspørsmålene enn en generell aksept for ulik jordvernpraksis.  

I kap 3 signaliseres interessante utredningsoppgaver. Vi slutter oss spesielt til at det igangsettes regional 

plan for arbeidskraft og kompetanse og for folkehelse og at det skal gjennomføres utredninger om 

regionale tyngdepunkt i Sør-Trøndelag og strategi for arealbruk, herunder landbruk og friluftsliv.  

Planarbeidet bør videreføre gjeldende kjøpesenterstopp/Ny Giv. Det er som tatt opp tidligere unaturlig at 

disse spørsmålene ikke ses i sammenheng for hele Trøndelag, fylkesgrensen deler et sammenhengende 

felles bolig-, service- og arbeidsmarked på en unaturlig måte. Vi forutsetter uansett at Trondheimsregionen 

blir trukket aktivt inn i denne planprosessen. Vi vil vise til rapporten ”Strategiske valg” i interkommunal 

arealplan (IKAP). Her har Trondheimsregionen gjennom likelydende vedtak i alle kommunestyrer fastsatt 

arealstrategier. Disse strategiene vil ha gyldighet ut over kommunene i Trondheimsregionen i forhold til 

gjeldende samfunnsutfordringer.  

Fylkeskommunene er regional utviklingsaktør i forhold til næringsutvikling, dette kunne vært tatt opp 

bredere. Vi etterlyser oppfølging av ROU om vekst og nyskaping som var til høring i 2010. Her ble det 

presentert sentrale strategiske problemstillinger for mer målrettet bruk av utviklingsmidlene. En strategisk 

videreføring av dette burde vært et viktig supplement i planstrategien.  

Som nevnt under fellesdelen etterlyses oppfølging av klimamålene i gjeldende fylkesplan. 

 

PLANSTRATEGI FOR NORD-TRØNDELAG 

NTFK tar opp folkehelse, og har et spennende utgangspunkt gjennom HUNT. Dette er et utgangspunkt som 

hele Trøndelag bør kunne nyttiggjøre seg bedre.   

Det er positivt at planstrategien framhever styrking av plankompetansen i kommunene. Videre er det en 

viktig erkjennelse at Arealmeldingen fra 2001 nå skal erstattes av en regional plan for arealbruk. Vi tilrår at 

skissen til planprogram blir tydeliggjort i forhold til å gjennomføre en senteranalyse og å belyse framtidige 

boligpreferanser (boligpolitikk). Vi minner om at to kommuner i NT har sluttet seg til Interkommunal 

arealplan for Trondheimsregionen (IKAP) og regner med at Trondheimsregionen kan bidra inn i 

planarbeidet. Videre at det, som tatt opp foran, uansett bør være nær kontakt mellom fylkene i dette 

arbeidet slik at en utvikler en mest mulig samordnet utbyggingspolitikk i Trøndelag sett i sammenheng med 

utvikling av transportsystemet.   

 



 

MØTEPLAN TRONDHEIMSREGIONEN 2012  

Vedtatt Arbeidsutvalget 29.11.2011 

 

Rådmannsforum RF onsdag 18.01.2012 kl 1300-1600  

Næringsrådet onsdag 25.01.2012 kl 1200-1500 

Politisk arbeidsutvalg tirsdag 31.01.2012 kl 1300-1500  

Trondheimsregionen-RR fredag 17.02.2012 kl 0900-1500 

 

Rådmannsforum onsdag 21.03.2012 kl 1300-1600 

Næringsrådet onsdag 28.03.2012 kl 1200-1500 

Politisk arbeidsutvalg onsdag 11.04.2012 kl 1300-1500  

Trondheimsregionen-RR fredag 27.04.2012 kl 0900-1500 

 

Rådmannsforum onsdag 23.05.2012 kl 1300-1600  

Næringsrådet onsdag 30.05.2012 kl 1200-1500 

Politisk arbeidsutvalg onsdag 04.06.2012 kl 1300-1500  

Trondheimsregionen-RR fredag 15.06.2012 kl 0900-1500 

 

Rådmannsforum onsdag 22.08.2012 kl 1300-1600 

Næringsrådet onsdag 29.08.2012 kl 1200-1500  

Politisk arbeidsutvalg onsdag 05.09.2012 kl 1300-1500 

Trondheimsregionen-RR fredag 21.09.2012 kl 0900-1500  

 

Kommunestyresamling fredag 26.10.2011 

 

Rådmannsforum onsdag 07.11.2012 kl 1300-1600  

Næringsrådet onsdag 14.11.2012 kl 1200-1500 

Politisk arbeidsutvalg onsdag 21.11.2012 kl 1300-1500  

Trondheimsregionen-RR fredag 07.12.2012 kl 0900-1500 
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REFERAT/PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 21.10.2011  
Referent: Jon Hoem Referanse: 11/10347-11 Dato 01.11.2011  
 

Sted: Orkdal kommune, Rådhuset  

Tidsrom: Kl 0900-1400 

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
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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 

  

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

Strategi for bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1 % - 

klubbenes virksomhet og rekruttering til disse miljøene   

Arkivsak.: 11/47048 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bystyret vedtar rådmannens forslag til strategi slik det framgår av saksframlegget. 
 
 
 
 
Bakgrunn: 
 

I stortingsmelding 7 (2010 – 2011) ”Kampen mot organisert kriminalitet - en felles innsats”, 
beskrives bekjempelse av MC – kriminalitet som en sentral del av innsatsen mot organisert 
kriminalitet i Norge. 
 
Politidirektoratet har i sin rapport ” Politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger i perioden 
2011 til 2015” gitt bakgrunnsmateriale og strategiske føringer for hvordan dette arbeidet skal 
videreføres. 
 
Våren 2011 var det en KS-samling i København med deltakelse fra politisk nivå og 
administrasjonen fra de største byene i Norge. Hensikten med møtet var å informere om 1 % - 
klubbene 1  i Norge og få kjennskap til hvordan man jobber med problemstillingen i Danmark.  
 
Den 12. april 2011 vedtok formannskapet i Trondheim at rådmann skal iverksette et ”arbeid med 
felles strategi for bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1 % - klubbenes virksomhet og 
rekruttering til disse miljøene.” 
 
Denne strategiplanen vil kort beskrive hvilke strategier som kommunen vil benytte for å nå 
målene:   
Bekjempe nyetableringer av 1 % MC-klubber i regionen. 
Bekjempe kriminell virksomhet knyttet til 1 % klubbenes virksomhet. 
Bekjempe rekruttering til disse miljøene.  
 
I Trondheimsregionen er det hovedsakelig fire MC – klubber som er definert som kriminelle.  Disse 
klubbene anser seg som et brorskap, og mange av medlemmene er straffet.  

                                                 

1 1 % MC klubber. 

1 % begrepet sies å ha blitt innført etter et motorsykkeltreff i California i 1947 hvor det fant sted en del ulovligheter. Den 

amerikanske motorsykkelforeningen (American Motorcyclist Association – AMA ), som arrangerte motorsykkeltreffet, skal ha uttalt 

at problemene ble forårsaket av den ene prosenten avvikere som sverter publikums syn på motorsykler og motorsyklister. Begrepet 

ble adoptert av en liten del av motorsykkelmiljøet som definerte seg ut av det etablerte samfunnet, og som følger sine egne lover og 

regler.  

 

jmj
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Strategiplanens målgruppe. 
 

Denne strategiplanen omhandler ikke det ordinære motorsykkelmiljøet.  
Målgruppen er den del av motorsykkelmiljøet som selv har definert seg som 1 % - klubber. 
Målgruppen omfatter også motorsykkelklubber som er støttegrupper til 1 % -klubbene og som 
utfører gjentatte kriminelle handlinger. 
   
Eksempler på klubber som regner seg selv som 1 % -klubber, er Bandidos MC, Coffin Cheaters  
MC , Hells Angels MC, Mongols MC ,Outlaws MC, Gremium MC og Pagans MC. Det finnes flere 1 % 
-klubber. 
 

Kriminelle MC – gjenger.  
 
1 % motorsykkelklubber i regionen. 
  
Hells Angels 
 

” When we do right nobody remembers. When we do wrong nobody forgets “ 
  
Under dette motto ble klubben grunnlagt i mars 1948 I California. I dag har Hells Angels 310 
avdelinger fordelt på 32 land og er den største enprosentklubben. Hells Angels MC Copenhagen 
betraktes i dag som den førende Hells Angels-avdelingen i Norden. Hells Angels MC Trondheim ble 
fullverdig medlem av organisasjonen 1. august 1992. Over 90 prosent av de øvrige 
enprosentklubbene i Norge støtter Hells Angels.  
Norgesmodellen som ble innført av Hells Angels gir ingen ny enprosentklubb anledning til å starte 
opp uten å ha innhentet godkjenning fra den klubben som har regionsansvaret. På denne måten 
har Hells Angels lagt mesteparten av enprosentmiljøet under seg.  Også det ”ordinære” 
motorsykkelmiljøet har til en viss grad blitt presset til å være støttegruppe for Hells Angels.  I 
Norge, som i andre land med Hells Angels, har Hells Angels opprettet støttegrupperinger som står 
for en stor del av den synlige kriminaliteten. Red & White Support Crew er den offisielle 
støttegruppen til Hells Angels.  I Norge har disse fått navnet AK 81. ( Alltid klar Hells Angels, hvor 8 
står for H og 1 for A ). I Trondheim heter disse AKT 81, Alltid klar Trondheim Hells Angels. 
Støttegruppene er ikke medlem av Hells Angels og er i stor grad rekruttert blant kriminelle unge 
menn. 
 
I Norge har Hells Angels avdelinger i følgende byer: Trondheim, Oslo, Stavanger, Hamar, Skien, 
Tromsø, Drammen og Bergen. 
 
Hells Angels er alliert med andre kriminelle sammenslutninger som Aryan Brotherhood (en hvit 
kriminell gjeng av tidligere straffedømte i USA) Cali- kartellet i Colombia, gjengen Indian Posse i 
Canada og de kriminelle MC – klubbene Iron Horsemen og Warlocks i USA.  
 
Bandidos 

 

Motto ” We are the people our parents warned us about”. 
 
Stiftet I 1966 I Texas, USA med Hells Angels sin oppbygning som modell. Ekspanderte betydelig i 
1970 årene, hovedsakelig i de sørøstlige statene i USA. Kom til Europa i 1989 med en avdeling i 
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Sør- Frankriket, Bandidos MC Marseilles.   Fra 1992 ekspanderte Bandidos i Europa og har i dag 
246 avdelinger fordelt på 15 land.  I 1997 ble det opprettet avdelinger i Oslo og Drammen.  
  

Bandidos har siden etableringen i Norge styrket sin posisjon i MC- miljøet ved å rekruttere og 
bygge opp støttegrupperinger som Red & Gold Crew og Support X-team.  Støttegrupperingene er 
ikke nødvendigvis motorsykkelentusiaster og består i stor grad av unge kriminelle menn. Det er 
etablert ca ti støttegrupperinger i forskjellige byer i Norge, deriblant Trondheim. 
 
Outlaws 
 

Motto ” God Forgives, Outlaws Don`t – GFOD “.  
 
McCook Outlaws Motorcycle Club ble etablert i 1935 ved den gamle motorveien Route 66 i Illinois, 
USA. Klubben ekspanderte kraftig i de første etterkrigsårene i Chicago – området og etablerte seg i 
1950 i Chicago og endret navn til The Chicago Outlaws.  I 1963 ble Outlaws offisielt medlem av 
enprosentbrorskapet av MC – klubber og fortsatte sin vekst i USA. Første utenlandske etablering 
var i 1977 i Canada. Etablerte seg i 1993 i Frankrike og i Australia i 1994. Det neste tiåret 
ekspanderte Outlaws kraftig.  I dag er det ca 264 avdelinger og prøveavdelinger i USA, Canada, 
Europa, Australia og Sørøst Asia.  I Norden er Outlaws representert i Sverige og Norge.  I Norge er 
Outlaws den klubben som har rekruttert flest medlemmer de siste årene. Har avdelinger i Oslo, 
Drammen, Fredrikstad, Jessheim, Stavanger, Trondheim, Sarpsborg og Eidsvoll. Norway North og 
Kristiansand er prøvemedlemmer. 
Outlaws er alliert med MC – gruppene Bandidos, Mongols, Pagans i USA og en gruppering i den 
amerikanske mafia, The Chicago Outfit.  
 

Coffin Cheaters MC 
 

Coffin Cheaters ble etablert i byen Perth, Australia i 1970. Er en av Australias mest veldrevne 
enprosentklubber med bra ressurser og god økonomi. I Australia er Coffin Cheaters større enn 
Hells Angels. Coffin Cheaters er kun etablert i Australia og Norge. Klubben finnes i Lillestrøm, 
Gjøvik og Stjørdal. Coffin Cheaters har ambisjoner om å ekspandere. 
 

Klubbenes medlemmer i et lovbryterperspektiv. 
 

Medlemmene i de kriminelle MC – klubbene er ofte involvert i grov kriminalitet, særlig 
narkotikainnførsel og narkotikaomsetning, torpedovirksomhet og vold. Det finnes ingen 
opplysninger om at personer som har ønsket seg inn i de kriminelle MC – gjengene, har blitt avvist 
med begrunnelse i vedkommendes kriminelle bakgrunn. Til gjengjeld finnes det flere eksempler på 
prøvemedlemmer som har oppnådd fullverdig medlemskap kort tid etter domfellelse i alvorlige 
saker.  Domfelte medlemmer forventes å ta sin straff uten å tyste. Samtidig trer klubben støttende 
til økonomisk gjennom sine ” Defence Funds” og moralsk gjennom tildeling av egne merker for 
fengselsstraff.  Av Hells Angels 113 medlemmer og prøvemedlemmer i Norge er 75 % domfelt for 
straffbare forhold. Av Bandidos sine medlemmer er 62 % domfelt, og for Coffin Cheaters er 56 % 
straffet. I 2007 ble rullebladet til 184 medlemmer og prøvemedlemmer i Hells Angels, Bandidos og 
Outlaws undersøkt av Kripos. 69 % av medlemsmassen var straffedømt. 
 
MC – kriminaliteten har i en årrekke generert tilstrekkelig avkastning til å finansiere livsstilen. 
Kriminaliteten har nå et volum som medfører at bare en del av avkastningen konsumeres, mens 
resten reinvesteres.  Det er derfor ikke holdepunkter for å anta at klubbene vil avstå fra å 
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kombinere legal og illegal virksomhet for å investere overskuddet. Tendensen er at klubbene vil 
videreutvikle sine relasjoner med legale aktører, blant annet næringslivet. En slik utvikling ivaretar 
klubbenes finanser og fleksibilitet og utgjør derved en trussel mot samfunnet.  
 
 

Bekjempelse av nyetablering av 1 % MC-klubber i regionen. 
 

Tett samarbeid med politiet er en forutsetning for å avdekke mulige nyetableringer av 1 % MC- 
klubber.  Gjennom informasjon til aktuelle samarbeidspartnere om konsekvenser ved 
nyetableringer ønsker kommunen å bekjempe mulighetene for at 1 % MC- klubber får fotfeste i 
regionen. Dette krever et tett samarbeid, og felles forståelse for utfordringene, både fra 
befolkningen generelt, og næringslivet og kommunen spesielt. Rutiner for informasjonsflyt i denne 
type saker er utarbeidet, og vil kontinuerlig bli oppdatert. 
 
Bekjempelse av kriminell virksomhet knyttet til 1 % MC klubber vil følge samme mal som 
bekjempelse av nyetableringer. Her vil samarbeid med politi, skatt, toll, NAV og næringslivet være 
relevante aktører. 
 

Bekjempelse av rekruttering. 
 

Det danske justisministeriets forskningsenhet i samarbeid med forskernettverket Eurogang, har 
gjennomført en undersøkelse for å se på hvilke ungdommer som rekrutteres til de kriminelle MC 
miljøene.  ( Se: 
http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Forskning_og_dokumentation/Rapporter/
Rapport_-_Foerste_led_i_foedekaeden.pdf ) 
 
Konklusjonene viser at unge som rekrutteres til MC-kriminalitet er lik ungdom som rekrutteres til 
annen type alvorlig kriminalitet. En sterk og synlig kriminell MC klubb i nærmiljøet er en drivende 
kraft til denne type rekruttering. 
 
I Trondheim har vi gjennom mange år arbeidet forebyggende for å redusere ungdomskriminalitet. 
SLT er valgt som strategisk modell for arbeidet i Trondheim. 
(Se: http://www.trondheim.kommune.no/slt/) 
   
Utsatte barn og unge har fått individrettede tiltak for å snu en negativ utvikling. Den registrerte 
ungdomskriminaliteten i Trondheim har gått tilbake de senere år.  Dette viser at systematisk 
arbeid og en bred tiltaksvifte hvor unge opplever mestring, fungerer.  Det primærforebyggende 
arbeid foregår på skolene, av kulturenheten og i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.  
For de mest utsatte ungdommer har Trondheim kommune en ungdomsenhet som arbeider 
individrettet. Ungdomsenheten samarbeider med relevante aktører innen kommune og 
frivillighet. 
  
Unge voksne som ikke har nyttiggjort seg bistand av barnevernets tilbud og tiltak, gis oppfølging 
gjennom et samarbeid mellom Trondheim kommune, Stavne gård, Kriminalomsorgen, 
Konfliktrådet, Politiet og NAV.  Av de mest aktive unge menn som har fått denne typen tilbud, 
ønsker en stor del bistand til å bryte et negativt mønster.  Dette gjelder også personer som er 
rekrutter inn i AKT 81. 2. Det er opprettet rutiner for hvordan politiet skal melde om bekymring for 

                                                 

2 AKT 81. Etter modell fra Hells Angeles i Danmark opprettet Hells Angeles i Norge en støttegruppe kalt AK 81  

(Alltid klar Hells Angels) bestående av unge voldelige gutter. AKT 81(Alltid klar Trondheim - Hells Angels) er navnet på gruppen i 

http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Forskning_og_dokumentation/Rapporter/Rapport_-_Foerste_led_i_foedekaeden.pdf
http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Forskning_og_dokumentation/Rapporter/Rapport_-_Foerste_led_i_foedekaeden.pdf
http://www.trondheim.kommune.no/slt/
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ungdom over 18 år til helse- og velferdskontorene.  
  
Ungdom som er i risikosonen for å bli rekruttert inn til kriminelle MC miljø blir fanget opp av de 
ordinære samarbeidsfora og tiltak iverksettes raskt.  Tiltakene vil variere etter alder og graden av 
bekymring. Målet er at ingen ungdommer skal bli rekruttert inn til et kriminelt nettverk, uavhengig 
av det kriminelle nettverkets tilknytning.   
 
 
Tiltak i arbeidet for å bekjempe 1 % MC kriminalitet. 
 
Formelt samarbeid med politiet. 
Det er etablert et samarbeid med Næringslivsforeningen.  
Det er etablert et samarbeid med Skatteetaten, NAV og Tollvesenet. 
Opplæring til ansatte hos kommunen og samarbeidspartene om 1 % MC kriminalitet. 
Gjennomgang av de etiske retningslinjene for ansatte i kommunen. 
Det vil bli laget interne rutiner ved byutvikling og eierskapsenheten i Trondheim kommune for å nå 
målet. 
Fortsette med tiltak for barn og ungdom i risikogrupper for kriminell adferd. 
Fortsette med rehabilitering av personer som har kriminell adferd med formål å hindre videre 
kriminalitet og tilknytning til negative miljøer.  
 
Tiltakene vil kontinuerlig bli evaluert i samarbeid med relevante samarbeidspartnere.   
 
 
 
Rådmannen i Trondheim, 25.10.2011 
 
 
Helge Garåsen 
kommunaldirektør 

Boel Helgesen, Even Ytterhus 
rådgivere 

  
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
Trondheim.  Det finnes tilsvarende støttegrupper i alle byer med Hells Angels i Norge. Disse er ikke ment som framtidige 

medlemmer, men som utfører av tjenester for Hells Angels. Tjenestene innbefatter blant annet utpressing, inndrivning av penger og 

vold. Den offisielle støttegruppen til Hells Angels internasjonalt er Red & White Support Crew.  

 ”Support X-team” er Bandidos offisielle støttegruppe, og fungerer som en rekrutteringsarena for prøvemedlemmer. Medlemmene 

benytter klubbens farger – gult og rødt.  

Outlaws har sitt Black & White Crew, som tilsvarer Red & White Support Crew og Support X- team. 
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