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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 10.04.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/7878-4 Dato 12. april 2013  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor 

Tidsrom: kl 1300-1500 

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

Forfall: Erling Lenvik 

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 10/13 Referat/protokoll AU-møte 13.02.2013 og Rådmannsforum 13.03.2013. 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 13.02.2013 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 13.03.20133 tas til etterretning. 

 

AU 11/13        Planprogram IKAP-rullering: IKAP-2. 

Fra møtet: - Daglig leder redegjorde for at merknadene så langt er gjennomgående positive, noen har 
fått utsatt frist til kommende fredag. Det ser ut som om at alt er håndterbart. Endelig kata-
log og forslag til vedtak sendes AU til gjennomsyn. 

- AU drøftet detaljeringsgrad og forpliktelse for kommunene og statlige instanser. Det er vik-
tig at forståelsen av IKAP er omforent. 

Vedtak Protokoll for merknader og innstilling til vedtak om fastsetting av planprogram oversendes 
AU før utsending til Trondheimsregionen-regionrådet.  

 

AU 12/13 Tildeling fra Miljøverndepartementet over statsbudsjettet til samordnet bolig-, areal- 

og transportplanlegging i Trondheimsregionen  

Fra møtet - Daglig leder orienterte om møter med MD og STFK. To mill kr/ år i fem år skal tildeles pågå-
ende plansamarbeid i storbyregionenet. Trondheimsregionen tilrår at noe av midlene brukt 
til regionalt prosjekt om logistikknutepunkt, hovedtyngden til Trondheimsregionen.  

- AU pekte på at enkelte tema, som deponier kan kjøres raskt, uavhengig av IKAP-løpet. Til 
selve IKAP-prosessen kan en ta nødvendig tid. Vi bør tenke på hvordan vi organiserer res-
sursene. Vektlegg behov for næringsareal for ulike typer næringsvirksomhet inklusive relo-
kaliseringsbehov. Vi legger fram sak om opplegg 26.04, før STFK ferdiggjør søknaden.  

Vedtak:  Trondheimsregionen følger opp tildeling fra Miljøverndepartementet i brev 25.03.2013 i 
henhold til saksframlegget. Arealbehov til næring og endrede næringsstrukturer er et viktig 
tema. Det gis en orientering om Trondheimsregionens opplegg for bruk av midlene i møte 
26.04.2013, som utgangspunkt for STFKs søknad. 

 

AU 13/13 Oppfølging logistikknutepunkt.  

Fra møtet: - Formannskapet i Trondheim ønsker at STFK tar ledelsen for en utredning. Dette er i sam-
svar med daglig leders tilrådning i denne saken.  AU mener at det er viktig at STFK oriente-
rer om opplegg for regionalt prosjekt i Trondheimsregionen-regionrådet 26.04. 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/arbeidsutvalget-2013/322-mote-arbeidsutvalget-10042013
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AUs tilrådning til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet : 
AU slutter seg til at STFK igangsetter regional utredning for å avklare lokalisering av logis-
tikknutepunkt i god tid før neste NTP. AU ønsker at STFK orienterer om opplegg for regionalt 
prosjekt i møtet 26.04.2013. 

 

AU 141/13 E6 Trondheim - Stjørdal – oppfølging av Statens vegvesens forslag i Trondheimsregi-

onen-regionrådet 07.12.12  

Fra møtet: - Daglig leder redegjorde for at saken tas opp på nytt i AU på grunn av at det er framkommet 
nye synspunkt fra berørte kommuner. Forslag til vedtak er utformet slik at det primært er 
mulighetsrommet som skal utredes, først og fremst om kryssfinansiering er mulig/aktuelt.  

- AU mente at det i denne saken er nødvendig å tilrettelegge en prosess som involverer alle 
de berørte kommunene. Disse kommunene drøfter saken i eget møte før den tas opp i re-
gionrådet. Det ble anbefalt å ta en slik drøfting i tilknytning til et kommende ordførermøte.   

Vedtak: Før saken tas opp i Trondheimsregionen-regionrådet ønsker AU at den drøftes med de berør-
te kommunene, eventuelt i et kommende ordførermøte.  

  

AU 15/13 Årsmelding Trondheimsregionen 2012 

Fra møtet: - Daglig leder redegjorde for at det har vært et høyt aktivitetsnivå. Likevel er det et under-
forbruk i 2012 på ca 1 mill kr. Det er krevende å få opp ytterligere aktivitet uten å øke res-
surs for prosjektgjennomføring, det sees løsninger. Det nå fondsavsatt 8,6 mill kr i nærings-
fond og 3,2 mill kr i disposisjonsfond.   

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 
Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregio-
nen 2012. 

 

AU 16/13 Felles samling for bystyre/kommunestyrene/fylkestinget 31. mai 2013 

Fra møtet: - Daglig leder gikk gjennom utkast til program. AU ga tilbakemelding under hvert punkt: 
- Kunstnerisk: Er ønskelig.  
- NTNU har forandret verden: OK innfallsvinkel, mer spennende med konkrete produkt enn 

generell samfunnsutvikling. Fokus på suksesshistorerier om kunnskap/studenter som res-
surs. Vi må også ha med hvordan NTNU har forandret Trondheimsregionen, se dette inn-
legget og Johan Hustad i sammenheng. Planer om innovasjonssenteret må med. 

- Studentene: Næringshagene har brukt studenter til å analysere bedrifter, kan være en inn-
fallsvinkel. Start NTNU bør inn i programmet.  

- Befaringene etter lunsj: Balansegang mellom nytte for kommunene og spennende saker.  
- Reise fra kommunene: Både buss og kollektivtrafikk er aktuelt for kommunene. Vi må være 

tydelig på at det ikke lar seg gjøre å parkere.  
- Påmeldingen: AU oppfordrer kommunene til å ha god deltakelse. Alle skal regnes som på-

meldt –det meldes forfall. Det er ikke påmelding til de ulike besøkene, Trondheimsregionen 
deler inn i grupper. Oversikt over besøkspunktene blir ettersendt.   

- Invitasjonslisten er OK. 

Vedtak: AU tar opplegg for felles samling for bystyre/kommunestyrene/fylkestinget 31. mai 2013 til 
etterretning.  

 

AU 17/13 Kampanje for Trondheimsregionen høsten 2013, i henhold til utviklingsplanen 

Fra møtet: - Daglig leder gikk gjennom hva som bør avklares før vi tar kontakt med eventuelle samar-
beidspartnere: Hvem er målgruppe? Hvor spiss/bred skal kampanjen være? Mange eller få 
partnere? Hvor viktig er det at Trondheimsregionen som organ skal være synlig? Hvilke ka-
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naler bør vi benytte? Et forforprosjekt kan gjennomføres av Trondheimsregionen med nød-
vendig konsulentbistand, med hovedhensikt å avklare våre foreløpige mål for kampanjen og 
hvilke type partnere som kan være ønskelig ut fra dette.  

- AU mente at det trengs god involvering før vi går bredt ut. Det kan være aktuelt ådrøfte 
dette i et ordførermøte for å forankre på et tidlig stadium. Organisasjonen Trondheimsregi-
onen bør være synlig i kampanjen. 

Vedtak: Forforprosjekt gjennomføres og fremlegges for ordførermøte før saken videreføres.   

 

AU 18/13 Arbeidsformer i Trondheimsregionen  

Fra møtet: - Daglig leder orienterte om drøfting i rådmannsforum: Det er uheldig at det er så mye forfall 
til regionrådsmøtene og at det tynnes ut i rekkene etter lunsj. Rådmannsforum mente at 
det burde være mer politisk drøfting i møtene, vi er for preget av orienteringer og konsen-
sus. IKAP, Miljøpakken og logistikknutepunktet er eksempler, vi kan ta opp slike saker uten 
at det provoserer. Rådmannsforum etterlyste politisk lojalitet til IKAP. 

- AU pekte på at det er uheldig at rene orienteringer settes opp på slutten. Vi bør oppfordre 
innledere til å være kortere, og at de utfordrer Trondheimsregionen på hva som ønskes dis-
kutert. Vi kan se på torsdager som møtedag. Sekretariatet sjekker ut i forhold til kommuna-
le møter angående mulig flytting av møtene i høst. På fredager bør vi fortrinnsvis avslutte 
tidligere. Det er normalt lite tjenelig for omdømmet å utfordre kommuner som har ”prob-
lemstandpunkt”, slike diskusjoner bør tas i prosessen, før kommunene tar endelig stand-
punkt.  

Vedtak: Innledere oppfordres til å være kortere, og å utfordre Trondheimsregionen på hva som øns-
kes diskutert. Torsdager kan være aktuell som møtedag. Sekretariatet sjekker ut mulig flyt-
ting av møtene i høst. På fredager bør vi fortrinnsvis avslutte tidligere. 

 

AU 19/13 Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådet-møte 26.04.13:  

Fra møtet: - Møtet holdes i Skaun Rådhus, kommunestyresalen. Møtet bør avsluttes med lunsj. 
 I tillegg til de sakene som er tatt opp foran er følgende aktuell: 
- Nasjonal transportplan 2014-23: AU fastsatte at Rita Ottervik gir en gjennomgang ut fra de-

partementets forslag, med innspill på hvordan vi følger opp mot Stortingets behandling.  
- Ungt entreprenørskap eller samarbeid HiST-Siemens kan innpasses dersom det er tid. 
- Daglig leder følger opp om det er aktuelt å be STFK om å orientere om pågående utredning-

er om kollektivtrafikken, herunder takstsamarbeid og forlengelse av Trønderbanen mot sør. 
- Folkehelseprosjekt Malvik dersom tid.  

 

AU 20/13 Eventuelt 

Fra møtet: - Daglig leder tok opp at det nå er uenighet mellom storbyregionene om lokalisering av IOR-
senter. Stavanger vil bare samarbeide dersomsenteret lokaliseres der. Det bør sjekkes ut 
om det er ønskelig at Trondheimsregionen gir en uttalelse. Daglig leder følger opp. 

- Mulig organisering av ordførermøte: I etterkant av møtet i Trondheimsregionen 20. juni kan 
være mulig.   

 

 

 

Rita Ottervik (sign) Jon Hoem 

nestleder daglig leder  

 

 


