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VEDTAKSPROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 26.04.2013  
 Referanse: 13/10463-5 Dato 29. april 2013  
 

Sted: Skaun kommune, Rådhuset - Kommunestyresalen 

Tidsrom: Kl 0900-1200 

Til stede: Stjørdal kommune: Johan Arnt Elverum, Joar Håve, Leif Roar Skogmo 
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kristian Rolstad 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Sigmund Knutsen 
Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kirsti Tømmervold, Olaf Løberg  
Melhus kommune: Jorid Jagtøyen 
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen 
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, Knut Even Wormdal, Steinar Gaustad  
Midtre Gauldal kommune: Knut Dukane 
Rissa kommune: Anita Nesset Kristiansen, Per Kristian Skjærvik, Geir Arne Nyeng 
Leksvik kommune: Einar Strøm, Hauk Paulsen  
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Gaute Dahl, Torbjørn Finstad 

 Observatører: Fylkesmannen: Alf Petter Tenfjord, NTFK: Dag Ystad 
 Transport: Wollert Krohn Hansen 

Sekretariat: Jon Hoem, Esther Balvers, Hans Kringstad 

 

Saksdokumenter, referat og presentasjoner fra møtet finnes på www.trondheimsregionen.no/møter   
 

TR 13/13 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 01.03.2013 

Forslag til vedtak:  

Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 01.03.2013 godkjennes. 

Vedtak: Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 01.03.2013 godkjennes. 

 

TR 14/13 Nasjonal transportplan 2014-23: Orientering om mulig oppfølging. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

Einar Strøm la fram endret forslag til vedtak: 
 Nasjonal transportplan 2014-23 representerer et løft for Trondheimsregionen, og regionrådet 

vil aktivt følge opp og søke å forsterke dette fram til vedtak i Stortinget. 

 Videre har Trondheimsregionen-regionrådet en viktig rolle i å sikre: 
- Framdrift i planlegging 
- Samordning mellom ulike prosjekt 
- Så rask framdrift som mulig 

Vedtak: Nasjonal transportplan 2014-23 representerer et løft for Trondheimsregionen, og regionrå-
det vil aktivt følge opp og søke å forsterke dette fram til vedtak i Stortinget. 

 Videre har Trondheimsregionen-regionrådet en viktig rolle i å sikre: 
- Framdrift i planlegging 
- Samordning mellom ulike prosjekt 
- Så rask framdrift som mulig 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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TR 15/13        Fastsetting av planprogram IKAP-2 

AUs tilrådning til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet fastsetter utkast datert 18.04.2013 som planprogram for 

IKAP-2.  

Vedtak: Trondheimsregionen-regionrådet fastsetter utkast datert 18.04.2013 som planprogram for 
IKAP-2. 

 

TR 16/13 Tildeling fra Miljøverndepartementet over statsbudsjettet til samordnet bolig-, areal- 

og transportplanlegging i Trondheimsregionen 

Forslag til vedtak:   

Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at det søkes om midler fra Miljøverndepartementet i 

2013 ut fra satsingsområdene som er angitt i dette saksfremlegget.  

 Organisering av arbeidet drøftes videre sammen med STFK, fylkesmannen og Trondheim kom-

mune.  

Vedtak:  Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at det søkes om midler fra Miljøverndepartementet i 
2013 ut fra satsingsområdene som er angitt i dette saksfremlegget.  

 Organisering av arbeidet drøftes videre sammen med STFK, fylkesmannen og Trondheim 
kommune.  

 

TR 17/13 Oppfølging logistikknutepunkt.  

AUs tilrådning til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

AU slutter seg til igangsetting av et regionalt planarbeid for å avklare lokalisering av logistikk-

knutepunkt i god tid før neste NTP. 

Rita Ottervik og Lars Arne Pedersen foreslo følgende tillegg i vedtaket:    
Trondheimsregionen forutsetter at Trondheimsregionen/berørte kommuner involveres tett pro-
sessen. 

Vedtak: Trondheimsregionen slutter seg til at STFK igangsetter regionalt utredning for å avklare loka-
lisering av logistikknutepunkt i god tid før neste NTP.  

 Trondheimsregionen forutsetter at Trondheimsregionen/berørte kommuner involveres tett 
prosessen. 

 

TR 18/13 Sør-Trøndelag fylkeskommune: Framtidsmuligheter i kollektivtrafikken.  

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

  

TR 19/13 Folkehelseprosjekt LEV-VEL i Malvik kommune 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
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TR 20/13 Årsmelding Trondheimsregionen 2012 

AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregionen 

2012. 

Vedtak: Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til årsmelding for Trondheimsregio-
nen 2012. 

 

TR 21/13 Orienteringer:  

Møtedager i Trondheimsregionen høst 2013 
Politikerbesøk på NTNU 31. mai 2013: Samling av kommunestyrene/bystyret og fylkestinget  
Større markedsføringskampanje: 

 Det ble ikke fattet vedtak i saken 
 

TR 22/13 Eventuelt 

Lars Arne Pedersen la fram følgende:  

Uttalelse om teknologibygget på HiST 

 - Trondheimsregionen er bekymret for at teknologibygget ved HiST enda ikke har finansiering 
og dermed ikke har en endelig tidsplan for ferdigstillelse. Ved inntaket til høyskolene i år er 
det en markant økning til ingeniørfagene. HiST har et tak på inntak - som skyldes plassbe-
grensning. Dersom den positive trenden med økt søkning på ingeniørfagene ikke følges opp 
med økt kapasitet på utdanningen, vil vi fortsatt mangle ingeniører til arbeidslivet. Allerede 
i dag opplever vi et lite antall søkere på stillinger og mangelfull kompetanse blant søkerne. 
Det er et stort underskudd på ingeniører såvel i det offentlige som i det private. 

  Forslag til vedtak:  
Trondheimsregionen retter en skriftlig henvendelse til regjeringen for å sette søkelyset på 
behovet for at finansieringen må komme på plass raskt. 

Vedtak:  Trondheimsregionen retter en skriftlig henvendelse til regjeringen for å sette søkelyset på 
behovet for at finansieringen må komme på plass raskt.  

  
 Outlaws i Klæbu 

- Jarle Martin Gundersen orienterte om at Outlaws prøver etablering i Klæbu. 
 

  

 

 

Rita Ottervik  
fungerende leder (sign)  

 

 


