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Ingen merknader til innkallingen.

AU 37/12
Vedtak:

AU 38/12

Referat/protokoll AU-møte 12.09.2012 og Rådmannsforum 07.11.2012.
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 12.09.2012 godkjennes.
Referat/protokoll Rådmannsforum 07.11.2012 tas til etterretning.

Skal Trondheimsregionen ta opp temaet folkehelse i forhold til felles kompetanse/erfaringer?

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om drøfting i rådmannsforum med konklusjon om at det allerede er
mange aktører, og at Trondheimsregionen primært bør ha en formidlerrolle.
- AU var enig i rådmannsforums vurderinger. Det ble pekt på at frivillige organisasjoner også
har en viktig rolle. For disse organisasjonene er det en utfordring at ansatte erstatter frivillige, slik at arrangement nå i større grad legges i arbeidstiden, ett eksempel er fysak.
- Det er aktuelt å presentere Malviks prosjekt ”Lev vel” når resultater av beboerundersøkelsen foreligger. Også Melhus sin deltakelse i ”Sunne kommuner” kan sjekkes ut.
- Det ble også signalisert at Trondheimsregionens friluftsråd kan trekkes inn i et møte i
Trondheimsregionen når det passer.
Vedtak:

AU 39/12
Fra møtet

Trondheimsregionen prioriterer ikke å ta et selvstendig utviklingsansvar innenfor folkehelse.
Det skal vurderes løpende om pågående arbeider i kommunene har overføringsverdi og bør
presenteres i Trondheimsregionen-regionrådet.

Søknader fra Trondheimsregionen om skjønnsmidler 2013:
- Trondheimsregionen har sendt inn tre søknader til fristen 15.10.2012, med følgende prioriteringsrekkefølge:
1: Langsiktig investerings- og arealbehov for tjenestene til befolkningen
2: Analyse av konsekvenser i boligbehov og offentlige behov ved stor utenlandsk innflytting
3: Trondheimsregionen som politisk verksted
- Søknadene er i tråd med vedtatt utviklingsplan 2013-16, rådmannsforum har gjort tilsluttende vedtak. AU sluttet seg til søknadene.

Vedtak:

AU i Trondheimsregionen støtter innsendte forslag til søknader om skjønnsmidler til Trondheimsregionen i 2013. Prosjektene vil være til stor nytte for deltakerkommunene og har god
overføringsverdi for andre kommuner.
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AU 40/12

Framdrift i IKAP 2-arbeidet

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om drøftingen/vedtak av framdrift i rådmannsforum. Planprogram
foreslås framlagt i Trondheimsregionen-regionrådet 26.04.2013, etter forutgående høring i
kommunene.
- AU pekte på at planprogram normalt fastsettes av bygningsrådet, det blir opp til kommunene å fastsette hvordan de vil behandle dette. Uansett er det viktig å få gode drøftinger i
kommunene i alle faser, det ble pekt på omsøkt prosjekt for skjønnsmidler ”Trondheimsregionen som politisk verksted”.
- Det kan være aktuelt med egne møter i politisk arbeidsgruppe med alle ordførerne, det forutsettes da at det skal gjøres reelle avklaringer, ikke sandpåstrøing.
Vedtak:

AU slutter seg til framdriftsplan med behandling av planprogram for IKAP 2 i Trondheimsregionen-regionrådets møte 26.04.2013, med sikte på å ha høringsutkast for IKAP 2 klart for
behandling tidlig i 2014.

AU 41/12

Orientering: Invitasjon om deltakelse i intensjonsavtale for etablering av utbyggingsselskap for Nye Sveberg.

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om drøfting og synspunkter i rådmannsforum. I henhold til behandling i AU sak 30/12 er saksdokumenter utsendt til kommunene. Det er signaler om negativ
tilslutning fra kommuner sør for Trondheim, men det bør ikke oppfattes som noe sammenbrudd om kommuner sør for byen ikke blir med nå. Dette er et utviklingsarbeid for å få opp
mulighetsrommet, erfaringene kan tilsi videreføring i flere retninger.
- AU konstaterte at dagens vanskelige kommuneøkonomi vil gjøre det krevende for kommuner å binde kapital til et slikt prosjekt.
- Daglig leder tok opp at det er ønskelig at det blir gjort en verdivurdering av Svebergområdet på et tidlig stadium. AU ønsket at kostnader til dette drøftes med Malvik kommune.
Vedtak:

RF 49/12

AU tar saken til orientering.

Orienteringer
Samling i ”Byer i Midt-Norge”
- Avholdt, fokus på byene som motor for sine omland.
Samfunnssikkerhet/beredskap
- Samling fastsatt til 13. desember 2012.
Konferanse om areabruk/jordvern i regionen 14.02.2013:
- Trondheimsregionen deltar i et samarbeid med fylkesmannen (landbruks- og miljøavdelingen), fylkeskommunen, bondelaget og Trondheim kommune. Er relevant i forhold til IKAP 2.
Statsråd Marit Arnstad deltar.
- Det ble tatt opp i AU at miljøvernministeren er en vel så aktuell deltaker.
Kontakt med Fosen regionråd angående medvirkning i prosjekt om kamflybaseetableringen:
- Fosen regionråd har prosjektansvar for et samarbeidsprosjekt knytet til forventninger om
stor aktivitet i regionen. De har tatt kontakt med Trondheimsregionen angående medvirkning fra Trondheimsregionen i prosjektet. Jfr at saken ats opp i Trondheimsregionenregionrådet.
Retningslinjer for samordning mellom det politiske nivået i Trondheimsregionen og næringsrådet
- Retningslinkene skal evalueres, i henhold til vedtak i rådmannsforum RF 31/10 og i TR
16/10.
Ny travbane ved eventuell flytting fra Leangen
- Saken ble drøftet i rådmannsforum, ikke signal om å prioritere et aktivt engasjement fra
Trondheimsregionen.
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Trondheimsregionens brev til regjeringen om pilegrimssatsing.
- Permanent pilegrimssenter i Trondheim er nå på plass.
Bilag Natt&dag:
- Trondheimsregionen deltok sammen med NiT og NHO som samarbeidsparter for bilag om
rekruttering av arbeidskraft i regionen. Anser resultatet som vellykket, det hevdes at 20.000
studenter leser Natt&dag.
DN-bilag om stedsutvikling:
- Det skal utgis et bilag samordnet med konferanse om byer og tettsteder arrangert av
MD/KRD i desember. Trondheimsregionen forbereder en 1-siders annonse i bilaget hvor vi
framhever Sjøgangen som prosjekt for sammenkobling av regionen – og som kollektivknutepunkt i den suksessfulle veksten i Trondheimsregionen.

AU 35/12

Aktuelle saker for Trondheimsregionen-regionrådets møte 07.12.2012
Stjørdal kommune er møtearrangør. Aktuelle saker:
Oppfølging av NTP 2014-23 og andre samferdselssaker:
- Vi har fått tilbakemelding om at Marit Arnstad ikke kan delta i møtet.
- AU ønsket at det legges fram to konkrete vedtaksforslag i møtet: Angående E6-sør TonstadJaktøyen og fv 704.
Etablering av kampflybasen bør tas opp bredt:
- Trondheimsregionen har utarbeidet et notat til Fosen regionråd. Ørland kommune og STFK
er invitert til å innlede. I tillegg ønsket AU at NTNU, Næringsforeningen og Fylkesmannen
kan ha korte innlegg. Det legges fram en ”viljeserklæring” fra Trondheimsregionen til vedtak.
Stjørdal som vertskap for stor militæraktivitet, muligheter og utfordringer:
- Det er tatt opp med Johan Arnt Elverum at dette er et ønsket tema, jfr drøfting i siste AUmøte. Elverum har kontakt med forsvarsledelsen på Værnes.
SVV: Tunnel-prosjekt Trondheim-Stjørdal:
- Regionkontoret i Molde er forespurt.
Næringsplanen:
- Dersom det er tid i møtet kan vi presentere vellykket samarbeid Siemens-HiST.
- Mulig å få nytt ”drypp”om elevaktivitet fra Stjørdal, er også aktuelt dersom det er tid.
IKAP 2:
- Presentasjon av opplegg for rullering.

AU 36/12

Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

Erling Lenvik
leder
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Jon Hoem
daglig leder

Side 3 av 3

