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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 16.04.2012 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 12/1744-4 Dato 18. april 2012  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: kl 1330-1500 

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

Forfall:  

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 09/12 Referat/protokoll AU-møte 07.02.2012 og Rådmannsforum 20.03.2012. 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 07.02.2012 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 20.03.2012 tas til etterretning. 

 

AU 10/12 Forskningssenter for økt utvinning av olje/gass (IOR-senter) i Trondheimsregionen? 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at leder i næringsrådet Berit Rian skal avklare med MOLGA 
hvordan det skal jobbes videre med påvirkningsarbeid og hvem som bør involveres.  

- AU var klar på at MOLGA har fått et tydelig mandat om oppfølging i denne saken. 
- Trondheimsregionen bør gi en støtteerklæring dersom dette er naturlig. 

Vedtak:  Saken følges opp ut fra signaler fra kontakt med MOLGA. 

 

AU 11/12 Regional forvaltning av statens finansformue 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at NiT nå har tatt ansvaret for å føre fram saken. Kapitalmiljøet i 
Trondheimsregionen har lyktes med denne typen investeringer. Tilsvarende har investor-
miljøene i Bergens- og Stavangerregionen. Dette er langsiktig arbeid, som krever at en byg-
ger allianser med de andre miljøene utenfor Oslo. 

- AU påpekte at det må være et politisk trykk på saken.  
- Forholdet til Trøndelagsrådet ble drøftet. Leder Erling avklarer med Tore Sandvik/Ingvild 

Kjerkol angående Trøndelagsrådets engasjement.  

Vedtak:  Saken følges opp ut fra signaler fra kontakt med fylkeskommunene. 

 

AU 12/12 KVU E6 Oppland grense-Jaktøyen 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om at Trondheimsregionen har samarbeidet med STFK om hørings-
uttalelsen og hatt kontakt med planleggere i de berørte kommunene. Det har ikke kommet 
avvikende merknader til Trondheimsregionens forslag fra de berørte kommunene. 

- AU ønsket at saken legges fram for Trondheimsregionen i møte 27.04.2012.  
- Ev merknader fra AU kan sendes sekretariatet før utsending til Trondheimsregionen.  
- Sak i Trondheimsregionen kan samordnes med en generell orientering om status for ivare-

takelse av samferdselspolitisk fundament i NTP-forslaget fra transportetatene. 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/moter-2012/253-mote-i-arbeidsutvalget-07-februar-2012
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Vedtak:  Forslag til uttalelse legges fram for Trondheimsregionen til vedtak 27.04.  

.  

AU 13/12 Kronikkforslag 

Vedtak: Kronikk om omdømmeundersøkelsen sendes inn av leder i Trondheimsregionen.  

 

AU 14/12 Høyhastighetstog - oppfølging 

Fra møtet: - AU ønsker at daglig leder utarbeider ordlyd for utsending av ny offensiv mot aktuelle be-
slutningstakere i NTP og andre allianser, med hensikt å endre formuleringen i NTP til fordel 
for Oslo-Trondheim.  

- Saken følges opp i Trondheimsregionens møte 27.04. 
- Høyhastighetsprosjektet er presentert i Jernbaneforum. Det tas opp videreføring av dette i 

samhandling med dem. Tor Erik Jensen er nå leder for jernbaneforum og deltar i Trond-
heimsregionens møte. 

Vedtak:  Prosjektet videreføres med sikte på å oppnå endring i NTPs formulering om prioritert strek-
ning. 
 

AU 15/12 Årsmelding Trondheimsregionen 2011 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om formen på årsmeldingen, tilsvarer 2010. Fondsoverføring fra 
2011 til 2012 er 3,5 mill kr, hovedtyngden av dette er ressurser til næringsplanen, her blir 
det større ressursbehov kommende år. 

- AU gir eventuelle kommentarer til framlagt tekst før utsending til Trondheimsregionen. 

Innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregio-
nen 2011. 
   

AU 16/12 Ordførermøte 99.05.201 

Fra møtet: - AU ønsker at Knut Røe tilrettelegger drøftingsprosesser innefor temaene ”Trondheimsregi-
onen som politisk verksted/tenketank”, ”saker/budskap og historier som viser nytte/be-
tydning av samarbeidet” og  ”merkevarebygging”. 

- Andre saker kan tas opp 
- Samme arrangementsopplegg som på Leangen med etterfølgende middag. 

 Vedtak: Ordførermøte gjennomføres 09. mai 2012 kl 1400-1900. 

 

AU 17/12 Orienteringer 

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om utlyste stillinger og webpresentasjon av næringsareal.  
 

AU 18/12 Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.12.2011  

Fra møtet: Malvik kommune arrangerer, møtested: Stav Hotell (Best Western). 

 Saker som AU prioriterte tatt opp: 
Forskningssenter for økt utvinning av olje/gass (IOR-senter) i Trondheimsregionen? 
- Saken følges opp ut fra signaler fra kontakt med MOLGA, jfr sak 10/12. 
Regional forvaltning av statens finansformue.  
- Saken følges opp ut fra signaler fra kontakt med fylkeskommunene, jfr sak 11/12. 
Årsmelding Trondheimsregionen 2011 
- Legges fram for Trondheimsregionen til vedtak, jfr sak 15/12 
KVU Oppland grense-Jaktøyen  
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- Tas med i møtet sammen med en gjennomgang av transportetatenes NTP-forslag i forhold 
til samferdselspolitisk fundament, jfr sak 12/12 

Jernbaneverket starter utredning av dobbeltspor Trondheim-Hommelvik 
- JBV og Trondheimsregionen er enig om et tett samarbeid om dette arbeidet.  
- Daglig leder orienterte om at også SVV har tatt kontakt angående start av planarbeid på E6 

Stjørdal-Trondheim, men utgangspunkt at tunellforskrifter krever dobbeltløp. Begge disse 
sakene er viktig i forhold til rullering av IKAP. 

- JBV inviteres til en redegjøring. AU ba om at JBV samtidig kan utfordres på elektrifisering av 
Rørosbanen, en sak som aktualiserer seg i forbindelse med stengningen i Soknedal. 

Si Trondheimsregionen! 
- Saken sto på dagsorden sist men ble utsatt. Terje Granmo forespørres om å ta dette nå. 
FoU-institusjonenenes regionale perspektiv 
- HiST og NTNU ved Trond M Andersen og Johan E Hustad inviteres til å gi innledninger. Disse 

bør rettes mot utdanningsinstitusjonenes avhengighet/samvirke med kommunene i Trond-
heimsregionen, for eksempel næringsutvikling, innovasjon, bosetting/rekruttering av ar-
beidskraft og studenter, praksisplaser/sommerjobber osv.  

 

AU 19/12 Eventuelt 

Fra møtet: Logistikknutepunkt ble drøftet 
- Daglig leder orienterte om gjennomgang av kommunenes høringsuttalelser. 
- Erling Lenvik orienterte om at det forberedes felles utspill fra kommunene sør for byen om 

å prioritere delt løsning. 
- Rita Ottervik deltar i møte med departementet 19.04, forespør om status. 
- Jon sjekker status for offentliggjøring av KS1-utredning. 

 
 

 

 

 

Erling Lenvik Jon Hoem 

leder daglig leder  

 

 


