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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 12.09.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1744-8 Dato 17. september 2012  
 

Sted: Quality Panorama Hotell, Tiller 

Tidsrom: kl 1200-1430 

Til stede: Erling Lenvik, Rita Ottervik, Jon P Husby, Jon Hoem 

Forfall: Einar Strøm 

Referent: Jon Hoem 
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til 
saksdokumentene fra dette møtet i arbeidsutvalget, klikk her.  

 Ingen merknader til innkallingen. 

AU 27/12 Referat/protokoll AU-møte 04.06.2012 og Rådmannsforum 22.08.2012. 

Vedtak:  
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 04.06.2012 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 22.08.2012 tas til etterretning. 

 

AU 28/12 Arealdel Trondheim kommune   

Orientering: Daglig leder redegjorde kort for situasjonen. Samarbeidet skal være så robust at vi tåler og lø-
ser intern uenighet. Det mest kritiske er at det skapes holdninger blant den jevne politiker og 
publikum. I IKAP er jordvern framholdt som en avgjørende forutsetning. De vedtatte retnings-
linjene fastsetter en felles boligpolitikk hvor fordelingen av boligbyggingen mellom kommune-
ne skal videreføres, og at kommunene skal dimensjonere boligbygging i 12-årsperioden ut fra 
dette.  

Fra møtet: Rita Ottervik presiserte at de angivelige konfliktene ikke er en reell situasjon, Trondheim kom-
mune ønsker å følge opp IKAP, og dette blir også presisert i alle uttalelser til nabokommunenes 
planstrategier. Vedtaket i bygningsrådet om utlegging av arealdelen til høring har sin bakgrunn 
i at politikerne anser at rådmannen i sitt forslag ikke i tilstrekkelig grad hadde vurdert hvert 
enkelt forslag som ble tatt opp politisk i forbindelse med planprogrammet. Administrasjonen 
hadde avvist alle nye innspill en bloc. Derfor valgte politikerne å ta inn alle tidligere foreslåtte 
areal for å gjøre en nærmere vurdering etter høringen. Vedtaket i bygningsrådet er derfor ikke 
en realitetsinnstilling, men et utgangspunkt for nærmere utvelgelse etter høringen. Det er ikke 
usannsynlig at noen områder blir foreslått tatt inn, men Trondheim kommune kommer ikke til 
å bryte IKAP. Det tas sikte på styring av utbyggingstakt for boligbyggingen gjennom boligpro-
grammet og rekkefølgehåndtering.    

Vedtak: Ordføreren i Trondheim kommune gir en orientering om prosessen med arealdelen i møtet i 
Trondheimsregionen-regionrådet 21.09.2012. 

 

AU 29/12 Samling for kommunestyrene på campus – NTNU har fastsatt at dette må gjennomfø-

res på tidspunkt når det ikke er undervisning. 

Orientering: NTNU har meldt at de ikke får plass til å gjennomføre vårt besøk 26. oktober, fordi det foregår 
undervisning som ikke kan flyttes. NTNU foreslår fredag 30. november eller mai 2013. Vi må 
anta at dette er definitivt fra NTNU, etter behandling i rektoratet. Det positive er at de er så 
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tydelig på å ta ansvar når vi kommer, med ønske om å være vertskap med campus som arena. 
Sekretariatet har vurdert å endre innhold for dagen og legge samlingen et annet sted, men jeg 
er kommet til at forventningene dreier seg om et bedriftsbesøk på NTNU-Gløshaugen, og at 
”nedturen” for oss blir større ved å endre opplegget enn om vi melder utsettelse. 

Fra møtet: 30. november går ikke fordi det er i arbeidsperioden for budsjettet i kommunene. Beste forslag 
i mai, mellom fridager og ovale helger og i forhold til regionrådets møteplan er 24. mai. 2013. 

Vedtak:  Samling for kommunene med bedriftsbesøk på Gløshaugen utsettes til 24. mai 2013. 
Kommunene gjøres kjent med dette. 

 

AU 30/12 Etablering av Utbyggingsselskap for Nye Sveberg. 

Orientering: Dette var drøftet i ordførermøtet i mai. Etter sommeren er det arbeidet videre med konkreti-
sering sammen med den nye eierskapsenheten i Trondheim kommune. Utgangspunktet er å 
etablere et utviklingsselskap for Nye Sveberg hvor de kommunene som ønsker det kan delta, 
og at dette realiseres gjennom invitasjon til at interesserte kommuner først avklarer en inten-
sjonsavtale om etableringen av selskapet. Eierskapsenheten har utarbeidet skisse til slik inten-
sjonsavtale og tilbyr å bistå i å utforme endelig intensjonsavtale i samarbeid med interesserte 
kommuner. Jfr. vedlagt utkast til brev og skisse til intensjonsavtale. Malvik kommune slutter 
seg til opplegget. Privat interessent har kjøpsrettsavtaler med grunneierne i området. Han 
ønsker et opplegg hvor kommunene deltar. 

Fra møtet: Trondheim kommune ønsker at opplegget utdypes nærmere og at alternativer omtales før vi 
går videre, dette bør gjøres i samråd med kommunaldirektør for finans. Daglig leder følger opp 
dette og rapporterer tilbake til AU før utsending til kommunene. Det er ønskelig å oppretthol-
de frist for kommunene 1. november.  

Vedtak: Saken videreføres som drøftet i AU. 

 

AU 31/12 Oppfølging av arbeidet Trondheim 2030 i Trondheimsregionen. 

Fra møtet: AU sluttet seg til signaler fra rådmannsforum og Trondheimsregionen-regionrådet om å ta inn 
slik utredning i IKAP-revisjonen. Dette er allerede innarbeidet i Utviklingsplan 2013. 

Vedtak: AU ber om at en vurdering av utfordringer med utbygging av offentlig infrastruktur ut fra 
forventet befolkningsvekst i et langsiktig perspektiv tas inn i IKAP-rulleringen. 

 

AU 32/12 Utviklingsplan for Trondheimsregionen 2013-16. 

Fra møtet: Daglig leder gikk gjennom prosess for utarbeidingen av Utviklingsplan for Trondheimsregionen 
2013. Økonomisk ramme for kommunene er uendret. Forslag til handlingsplan for næringspla-
nen vil bli fremmet av næringsrådet ut fra bla. kommunenes signaler og blir lagt fram for 
Trondheimsregionen-regionrådet. 

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Utkast til utviklingsplan 2013-16 datert 06.09.2012 vedtas. Det forutsettes at medlemskom-
munene innarbeider tilskudd til Trondheimsregionen i sine økonomiplaner for perioden.  

 

AU 33/12 Oppfølging av NTP 2014-23 og andre samferdselssaker behandlet i Klæbu-møtet 

Fra møtet: AU mener at drøftingmed rikspolitisk nivå haster. Det arbeides med et møte med statssekre-
tær fra Samferdselsdepartementet i Trondheim.  Alle ordførerne i Trondheimsregionen invite-
res til dette møtet. Også utspill fra statsminister og samferdselsminister angående transport-
løsning Steinkjer-Trondheim ble drøftet. Slik det er framstilt i media er utspillet ikke i tråd med 
Trondheimsregionens prioriteringer, men det konstateres at det ikke ble gitt noen signaler ut 
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over elektrifisering angående bevilgninger og at det heller ikke er signaler om prioritering i for-
hold til andre samferdselsprosjekt.  

Vedtak: Ordførerne i Trondheimsregionen deltar i møte med Samferdselsdepartementet.  

 

AU 34/12 Orienteringer 

 Samling infomedarbeidere: 
- Ble gjennomført 20. august. Det ble gitt nyttige innspill, både for Trondheimsregionen og 

for kommunene. Tilbakemeldingene er positiv og det ligger an til å følge opp, for eksempel 
med en samling med tema medieplan.  

Prosjektleder IKAP:  
- Ester Balvers startet for Trondheimsregionen 01. september. Hun starter med bistand an-

gående opplegg for Nye Sveberg. 
Interkommunal prosjektkoordinator:  
- Tor Ivar Eikås er tilsatt. Avklaringer med Forskningsrådet pågår. 
Samhandling HiST-Trondheimsregionen 
- HiST har meldt at de vil delta, det vil bli sammenkalt til oppstart. 
Status, samarbeid om samfunnssikkerhet/beredskap: 
-  Det vil bli innkalt til felles møte oktober/november. 
Fylkesmannen ønsker å besøke alle regionrådene:  
- Jørn Krog er invitert ham til møtet 07.12.2012.  
Folkehelse: 
- Rådmannsforum ønsker en bredere drøfting av temaet i sitt neste møte, STFK utfordres. 
Kampflybasen: 
- Tar sikte på å ta opp saken i Trondheimsregionen 07.12.2012 – skal vi invitere forsvarsbygg 

og/eller forsvarsledelsen? AU signaliserte at innfallsvinkelen skal være hvordan Trond-
heimsregionen kan medvirke positivt i samspill med Ørland/Bjugn/Fosenregionen til at 
etableringen blir vellykket. 

Skjønnsmidler 2013: 
- Trondheimsregionen vurderer egne søknader, jfr. budsjett i forslag til utviklingsplan 2013. 
Møteplan 2013: 
- Forslag framlagt i møtet. Medlemmene gir tilbakemelding dersom noen AU eller regio-

rådsmøter er problematiske.  
 

AU 35/12 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 21.09.2012  

Fra møtet: Møtet foreslås som halvdagsmøte, saksomfang tilpasses dette. Møtested er Trondheim, uten-
om rekkefølgen, Trondheimsregionen er vertskap.  

 Mulige saker til som er nevnt i dette saksframlegget: 
- Arealdel Trondheim: Rita Ottervik gir en orientering 
- Utviklingsplan for Trondheimsregionen 2013-16: Legges fram som sak. 

 Innspill fra rådmannsforum: 
- Erfaringer fra E6 Melhus – bruk av regional samrådsgruppe. Ikke prioritert i dette møtet 

  Andre mulige saker: 
- Konkrete eksempler fra næringsplanen: AU ønsket korte orienteringer, og at det gjøres et 

utvalg i forhold til tidsrammen.  
- Rapportering om elektrifiseringsprosjektet for Trønderbanen: Utsettes dersom det ikke er 

tid. 
- Tunnelprosjekt E6 Trondheim-Stjørdal: Tas i neste møte. Eventuelt å invitere vegsjefen. AU 

ønsket en orientering om hva som nå skjer angående E6 Trondheim-Stjørdal og Tonstad-
Jaktøyen i møtet 21.09-2012. 
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Neste møte: 
- Aktuelt tema når vi er i Stjørdal er forsvarets planer og kommunens muligheter i denne 

sammenhengen.  

 

AU 36/12 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder  

 

 

 


