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REFERAT/PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 01.03.2013  
Referent: Jon Hoem Referanse: 13/10463-2 Dato 12.03.2013  
 

Sted: Orkdal kommune, Rådhuset - Kommunestyresalen 

Tidsrom: Kl 0900-1400 

Til stede: Stjørdal kommune: Johan Arnt Elverum, Joar Håve, Kjell Fosse, Leif Roar Skogmo 
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kristian Rolstad (fra kl 1000)  
Trondheim kommune: John Stene, Yngve Brox, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Odd Steinar 
Viseth, Sigmund Knutsen 
Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kai Nordseth  
Melhus kommune: Sigmund Gråbak, Roy Jevard 
Skaun kommune: Bjørn Hammer, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen 
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, Knut Even Wormdal, Steinar Gaustad, Aage Schei 
Midtre Gauldal kommune: Knut Dukane 
Rissa kommune: Anita Nesset Kristiansen, Randi Sollie Denstad, Vigdis Bolaas 
Leksvik kommune: Einar Strøm  
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten, Harald Hegle, Tore Kiste, Trygve Gudde 

 Observatører: NiT: Berit Rian 
Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad 
Øvrige inviterte: Atle Minsaas, Trond Rønningen. 
 

 Alle presentasjoner fra dette møtet finnes på www.trondheimsregionen.no/møter   

- Einar Strøm ble oppnevnt til møteleder i leders fravær 
- Ingen merknader til innkalling og saksliste. 

 

  Ordfører i Orkdal kommune, Gunnar Hoff Lysholm, ønsker velkommen 

 Orkdal ønsker å posisjonere seg i forhold til å bli en del av framtidig logistikkløsning. Thams 
startet lakseeksport til store deler av Europa. E39 er nedbetalt i 2017. Grønøra er etablert som 
sjønært næringsareal. Det fylles fortsatt opp for utvidelse i sjøen. Vi har også bakenforliggende 
områder som kan inngå i havneløsning. Vi gikk inn i Trondheim havn tidlig, det er en milepæl at 
fusjonen Indre Trondheimsfjord havn er realisert. 60% av containerne i Trondheim havn går i 
dag over Orkanger. Havna ønsker at all tungtransport kommer via E39. Det er en utfordring å 
løse dette. Hvis det blir løsning med jernbaneterminal i sør, så er nærmeste havn Orkanger, og 
havn i nord kan være Levanger/Verdal. Orkdals politiske flertalls oppfatning er at vi tar ansvar 
for slik havneutbygging. Vi vil øremerke våre areal primært til havnerelaterte produksjonsbe-
drifter, ikke ren lagervirksomhet.  

 

TR 01/13 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 07.12.2012 

Vedtak: Protokoll/referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 07.12.2012 godkjennes. 

 

TR 02/13 E6 Jaktøyen-Oppland grense  

Orientering - Film ble vist. Tore Kiste orienterte, se presentasjon: Samtlige kommuner har gitt tilslutning 
til bompengesøknaden. Linja er klar med noen få unntak. Det er noen bør-merknader og 
betingelser: Alle peker på at statens andel må økes. Markedsrenten er lavere enn 6,5% som 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_04-13_Transportplan_STFK.pdf
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er brukt. Ingen kommune ønsker at det skal være bompenger på interne reiser i kommune-
ne. Det blir en drøy samlet bombelastning på strekningen i slutten av perioden, i seks år kan 
det bli 180 kr fra Oppdal til Jaktøyen. Det må skje en kontinuerlig utbygging fram til 2025.  

- Nå jobbes det med å få høy nok ramme i NTP. Det blir særlig viktig å følge opp lobbyarbeid 
etter stortingsbehandlingen.   

- Fylkestinget vedtok søknaden 27.02.2013. Nå detaljeres bompengesøknaden av SVV. Det 
blir et foreløpig møte med Vegdirektoratet, så formell oversending. Søker blir STFK/Sør-
Trøndelag bomvegselskap. Det kreves nå sammenslåing av bomselskaper. STFK kjøper opp 
selskap for å samle, med Trøndelag bomvegselskap som utgangspunkt.  

- Ambisiøst tror vi det blir vedtak i Vegdirektoratet i mai/juni, med stortingsbehandling i ja-
nuar 2014, da kommer de første bommene/anleggsstart i Soknedal i desember 2014. 

Fra møtet:  - Einar Strøm: Det er kommet langt når de kommunale og fylkeskommunale vedtakene er 
gjort. Det er et viktig tema at økte kostnader for å ivareta jordvern må tas av staten når det-
te er resultat av statlige innsigelser. Johan Arnt Elverum: Det er bred enighet om at elektrifi-
sering av Trønderbanen nordover og veg sørover har første prioritet. Nå kan vi få inntrykk 
at all veg sørover skal prioriteres før noe skjer nordover. Tenker spesielt på fire-felts veg 
Trondheim-Stjørdal. Bompengene på E6 Trondheim-Stjørdal vil være nedbetalt i 2018-2020. 
Dersom bompengene forlenges 8-10 år, vil dette prosjektet kunne realiseres uten å for-
trenge andre vegprosjekt. Asplan har lagt fram rapport om at hvis bompengene tas bort, vil 
trafikken på E6 øke voldsomt. Firefeltsprosjektet må komme. Jeg regner med at alle disse 
prosjektene nå kommer med i NTP. Einar Strøm: Vedtaksforslaget ekskluderer ikke andre 
prosjekt, det er presist utformet i forhold til situasjonen.   

Vedtak: Trondheimsregionen vil presisere at E6 fra Jaktøyen til Oppland grense er av Norges viktigste 
veger for næringsliv og nasjonal utvikling. Dagens standard er sterkt hemmende for nærings-
livet i hele Midt-Norge og Nord-Norge, og like viktig for Sør-Norsk og utenlandsk næringsliv 
som har leveranser mot Midt-Norge/Nord-Norge. Fylkeskommunen og kommunene på 
strekningen har nå fattet vedtak om bomfinansiering. Trondheimsregionen mener det er helt 
nødvendig at E6 Jaktøyen-Oppland grense må ha en rask realisering med helhetlig og konti-
nuerlig utbygging. De enkeltpostene som inngår i transportetatenes NTP-forslag ivaretar 
ikke dette, og vi vil framheve at jordvernhensyn i Melhus, fremmet av regional statlig myn-
dighet, gir kostnadskonsekvens som må ivaretas i statlig andel. Det kan ikke aksepteres at 
E6 i Soknedal får lavere prioritet enn tidligere.  

 

TR 03/13 Oppfølging logistikknutepunkt 

Fra møtet:  - Daglig leder ga en kort redegjørelse. Saken er en oppfølging av tidligere vedtak. Når sam-
ferdselsministeren nå har signalisert at lokalisering ikke blir fastsatt i NTP, så kan ikke det 
bety at ingenting skal skje i NTP-perioden. Trondheimsregionen har i sin uttalelse til NTP 
krevd at NTP 2014-23 må avsette midler for oppstart/realisering av godsknutepunkt i NTP-
perioden – innforstått med at en endelig lokalisering fortsatt ikke er klar. Vi har ventet på at 
Samferdselsdepartementet gir en planleggingsordre om hva som skal skje videre, dette har 
drøyd ut. Vi må kreve at prosessen ikke stopper opp og at våre uttalelser blir hensyntatt. 
Einar Strøm: Se dette også i sammenheng med utpekt havn. Gunnar Lysholm: Er enig i utta-
lelsen. Skjønner godt at statsråden ikke tar dette videre. Det beste pressmiddelet hun har 
er jo at vi må bli enig før saken føres videre. Terje Granmo: Vi har enstemmig vedtak i 
Trondheimsregionen, men samtidig ser vi at noen kommuner har egen agenda om lokalise-
ring sør. Malvik har nå flertall for delt løsning. Trondheimsregionen sloss på to fronter: 
Både for videre utredning, og gjennom at noen av kommunene jobber for for en løsning i 
sør. AU må ta en runde på dette. Slik det er, skjønner jeg godt at statsråden utsetter saken. 
Yngve Brox: Både bystyret og fylkestinget holder alle løsninger oppe, da har statsråden ing-
en signaler. Og vi har en klar anbefaling fra Jernbaneverket. Samlet gir dette en umulig situ-
asjon for staten. Signalene fra Malvik og Orkdal er positive. Regionen må få på plass en løs-
ning. Drift av terminal i Trondheim er nå dobbelt så dyr som ny terminal i Stavanger, vi ta-
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per og toget taper. Høyre ser at ideell løsnig ikke går, da må vi ta det best mulige.  
Berit Rian: Ikke rart at vi ikke blir prioritert når vi framstår så sprikende. Næringslivet ser at 
realistisk løsning er sør for byen, det kan jo være semi-integrert med havn Orkanger. Lytt til 
de som skal bruke terminalen.  

Vedtak: Trondheimsregionen-regionrådet ber om at vår anbefaling om videre utredning av logistikk-
knutepunkt følges opp raskt, og at videre prosess og midler for oppstart/realisering av gods-
knutepunkt i Trondheimsregionen ivaretas i NTP-perioden. 

 

TR 04/13 Transportplan for Sør-Trøndelag  

Orientering: - Trygve Gudde orienterte, se presentasjon. Vi har 3000 km fylkesvegnett og et stort kollek-
tivtilbud. Vi kartlegger nå utfordringer, så skal vi se på prioriteringer. Planforslag legges 
fram i juni-fylkestinget. Så utarbeides handlingsprogram. Vinklingen er på veg, kollektivtra-
fikk og samordning med statlige satsinger. Det er 50 kilder som har gitt ca 1000 innspill. 
Dette har gitt en base som ingen andre fylkeskommune har, den legges ut på nettet og kan 
løpende utvikles. Prioritering vil innebære både rammefordeling og metode for å prioritere 
innenfor hver gruppe. Høringsbrev sendes ut 15. mars, høringsfrist er 30. april.  

Fra møtet:  - Daglig leder: Trondheimsregionen har i uttalelse vektlagt overordnet prioritering, ut fra at 
veg og kollektiv skal sees i sammenheng. Spesielt har vi pekt på togets rolle, vi må se buss 
og jernbane i sammenheng selv om toget drives statlig. De konkrete innspillene til basen 
må kommunene ta dette direkte opp med fylkeskommunen. Berit Rian: Fra næringslivet har 
vi også etterlyst transport i sin helhet, også havn, flyplass osv. Tryve Gudde: Vi vil ta opp alle 
transporttema tydelig i sluttdokumentet. Det er ikke noe forsøk på å nedprioritere noe, 
men vi fokuserer på det vi har ansvar for.  

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

TR 05/13 Ocean Space Centre 

Orientering - Prosjektleder Atle Minsaas orienterte, se presentasjon. NTNU utdanner 110 mastere og 20 
doktorgrader årlig innenfor marinteknikk, størst i den vestlige verden. Vi er stolt av at vi har 
forskningssentra som er verdensledende. Fasilitetene vi tilbyr er slitne, ikke funksjonell for 
framtiden.   

- 70% av jorda er hav, 80% med dybde over 3000 m. Det er mye som vi fortsatt vet svært lite 
om. Havnasjonen Norge har 6 ganger mer hav enn landareal. Reeve peker på tre vekst-
næringer, alle tre er relatert til havet. Havet har stor betydning for vår velferdsutvikling.  

- Prosjektfaser: KVU levert i 2011, KS1 kom nå, viser at prosjektet er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. Næringsministeren uttrykker vilje for videreføring. Prosjektet er et uavhengig 
prosjekt som ikke skal inn i køen i kunnskapsdepartementet. KS1: Hvis det ikke skjer noe i 
løpet av få år, vil fagmiljøet forvitre. Dette er uakseptabelt. I et globalt marked, vil vi fort 
kunne bli utkonkurrert. Senteret blir mer enn Marintek, vil være en node i et stort nettverk,  
sammen med NTNU, SINTEF, industrien, nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer mm. 

- Det må bygges et nytt sjøvannsbasseng og havromslaboratorium, vannflate35x250m. Egen 
havromslaboratorium på NTNU, 35x50m, i tillegg til mange andre fasiliteter. KS1-sikrerne 
bekrefter i stor grad de kravene/ønskene vi satte opp i starten. KS1 behandles før valget.  

- Vi trenger laboratorier: Havlaboratoriet har vært avgjørende for internasjonal utvikling. 
Flerfaselaboratoriet på Tiller har gitt internasjonal meravkastning som tilsvarer mer enn all 
offentlig forskning i Norge fra 1980 og fram til i dag.  

- Nyhavna ble forlatt fordi installasjoner som dette må fundamenteres på fjell. KVU slo fast at 
det var for problematisk på Nyhavna.  

Fra møtet:  - Einar Strøm framhevet at dersom det ønskes støtte for arbeidet fra Trondheimsregionen så 
er det bare å ta kontakt. 

Vedtak: Saken tas til orientering 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_04-13_Transportplan_STFK.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_05-13_Ocean_Space_Centre.pdf
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TR 06/13 Campusutvikling for unviversitet/høyskole i Trondheim 

Orientering: - John Stene redegjorde for det politiske utgangspunktet (presentasjon), nedfelt i kommune-
planens hovedmål. Det politiske initiativet har utgangspunkt i at samling sentralt i sørdelen 
av byen kommer kunnskapsmiljøene, nasjonen og byen til gode.  Har betydning for både 
byens attraktivitet som studentby og driften av NTNU. Bystyret har bedt rådmannen om å 
avsette midler til arbeidet. Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn, Trondheimsregio-
nens strategiske næringsplan beskriver kobling av hjernekaft og handlekraft. Vi må sikre po-
sisjonen framover. Det ansettes nå prosjektleder. 

- Morten Wolden presiserte at dette innbefatter 40.000 studenter og forskere direkte, men 
ikke er et Trondheimsprosjekt. Samlokalisering er ekstremt viktig for regionen og for Norge. 
Samling vil gi et sterkere preg i byen og det vil skje oppstå en ”ny” bydel. Selv om enkelte av 
våre prosjekt lenge har stått i kø for bevilgning, så skjer det mye. At det nå endelig skjer noe 
med Elgesetergt er bra og spennende. Regjeringen har nå bestilt KVU for NTNU, det skal ut-
redes både en- og tocamus. Styret for NTNU ønsker dette. Det er gitt en kort frist, mye er 
allerede utredet. Prosjektleder ansettes for tre år, og det bygges opp en organisasjon. Det 
er utarbeidet handlingsplan for Plangruppa i 2013. SINTEF jobber med energicampus. Det 
utarbeides kommunedelplan for Dragvoll i to alt.  

Fra møtet - Terje Granmo: For nabokommunene er det interessant hvor studentene skal bo. Morten 
Wolden: Det avhenger i stor grad av kollektivtilbudet. Kristian Rolstad: Hvordan blir kom-
munene i Trondheimsregionen involvert? Morten Wolden: Når KVU er avklart er dette et 
konkret prosjekt, da blir det tyngre involvering. Terje Granmo: Blir hus i Elgesetergt revet 
for Miljøpakkepenger? Morten Wolden: Det er bevilget 300 mill i Miljøpakken til Elgese-
tergt. Riving av blokkene er en del av forbedringen, også for å få fram kollektivtrafikken.   

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

TR 07/13 Handlingsplan for Strategisk næringsplan 

Fra møtet: - Børge Beisvåg orienterte. Vårt ønske er politisk deltakelse i planarbeidet i alle kommunene. 
Mange tiltak fra tidligere er fortsatt med.  Vi vektlegger balanse mellom kommunerettede 
og næringsrettede aktiviteter og ønsker fortsatt innspill.  

- De ulike tiltakene i handlingsplanen framgår av presentasjonen, noen utdrag: 
- Delmål 1: Forskere og studenter ut i bedrift krever at kommunene selv bidrar. 
- Delmål 2: Lokale triple-helix er fortsatt ikke godt nok på plass i alle kommunene. Vi skal nå 

ha regelmessig samling med næringsmedarbeidere om næringsplanen. Tar opp bransjevis 
satsing på landbruk og bygg&anlegg. Velfrdsteknologi og kampflybasen er tatt opp. FoU-
miljøene ønsker kobling til næringsaktører i kommunene. 

- Delmål 4: Næringslivet er opptatt av saksbehandlingstid for plan- og byggesaker, det følger 
vi opp. Vi kan lære av hverandre. Avtalen med Ungt entreprenørskap fungerer. HiST får ikke 
søkere på entreprenørskap for lærere, hva gjør vi med det?. Lavterskeltilbud for arbeids-
innvandrere er nå på plass, vi må få informert om dette.  

Fra møtet: - Daglig leder: Kommunene må prioritere å utvikle samlinger med næringsmedarbeidere/ 
FoU-kontakter. Vi må utnytte hverandres ressurser, dra lasset bedre sammen for den felles 
utviklinge. Terje Granmo: Kommunerepresentantene er opptatt av hvordan arbeidet går, de 
bør bli involvert. Utarbeiding av intensjonsavtale om å realisere felles næringsarealer viser 
at vi ikke er kommet så langt som vi håper. Hvor samordnet og forståelsesfull er vi når flere 
kommuner ikke blir med på å utvikle en intensjonsavtale? Det er mye bra i planen, vi må 
jobbe videre i våre kommunestyrer. Stig Klomsten: Fylkeskommunen er i ferd med å se på 
virkemiddelapparatet.  Vi ønsker dialog med Trondheimsregionens kommuner. Nærings-
konsulentene må ha en operativ rolle og bli en del av et nettverk. Også Regut i STFK må 
være med. Næringshagene er også en aktør. Roy Jevard: Vi prøvde et storselskap på midten 
av 2000-tallet, noen kommuner gikk imot – vi skulle ha fulgt opp.    

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_06-13_Campusprosjektet.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/T_07-13_Handlingsplan_SNP_2013-14.pdf
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Vedtak  Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til strategisk næringsplan for Trondheimsregio-
nen – Handlingsplan 2013-14, forslag datert 19.02.2013.  
  

TR 08/13 Evaluering: Retningslinje om samordning mellom næringsrådet og Trondheimsregi-

onen-regionrådet  

Orientering: - Daglig leder redegjorde: Bakgrunnen for retningslinjen er å sikre tilstrekkelig politisk styring 
av næringsplanarbeidet. Prosessen med handlingsplanen viser at det trengs mer tid enn fo-
rutsatt. Det foreslås at hovedrullering gjøres på to år. Planen er løpende, vi må ta tak i saker 
når de dukker opp, dette gir behov for systematisert kommunikasjon.  

Vedtak: Retningslinje for samordning mellom næringsrådet og Trondheimsregionen-regionrådet: 
1. Næringsrådet utarbeider forslag til to-årige handlingsplaner for gjennomføring av tiltak i 

samsvar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk næringsplan. Forslaget skal 
bygge på prosess med innhenting av innspill fra kommunene, næringslivet og FoU-
miljøene.  

2. Handlingsplanen legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via rådmannsforum. 
3. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen-regionrådet i ved-

tak av utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av prioriterte strategi-
er/prosjekt samt delrammer angis. Bruk av Trondheimsregionens næringsfond skal avkla-
res og rapporteres til Trondheimsregionen-regionrådet. 

4. Løpende bearbeiding og samordning av handlingsplanen ivaretas gjennom at rådmenne-
ne i næringsrådet og observatører fra hhv næringslivet og FoU-miljøene rapporterer beg-
ge veger og at det rapporteres regelmessig om handlingsplanen i Trondheimsregionen-
regionrådet. 

 

TR 09/13 Trondheim kommunes arbeid med store idrettsarrangement 

Oreintering: - Morten Wolden orienterte, se presentasjon. Vi hadde en folkefest i 1997, nå er muligheten 
her igjen. 2021 er første mulighet for VM. Også en midtskandinavisk Tour i 2016 (hvert fjer-
de år) utredes, dette avgjøres i sommer.  Får Oslo OL i 2022, skal neste VM legges utenom 
Oslo. Det er nedsatt en arbeidsgruppe i skikretsen for VM på ski i Trondheim. Det er meget 
tydelige signal i bystyret om at dette vil vi politisk, rådmannen innstiller på å bruke midler 
på dette.  Søknad skal være klar i 2015, avgjøres i 2016. Dagens anlegg er OK for å arrange-
re Tour, for VM må langrennsstadion og bygninger i Granåsen utvikles. Det koster noe, her 
må mange parter være med.  Vi må utvikle en tydelig profil/branding for VM.  

Vedtak: Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til at det arbeides med å få VM på ski, Word 
cup-arrangement og en egen Tour de ski i Midt-Skandinavia. 

 

TR 10/13 Nytt hestesportsenter i Trondheimsregionen  

Orientering: - Trond Rønningen orienterte, se presentasjon.  Anlegget på Leangen er 240 dekar, anbefalt i 
kommuneplanen som bolig- og næringsområde. Våre skisser viser 1.700 boliger og 40.000 
kvm næring. Dette gir mulighet for travsporten. Det konstateres at det ikke er alternativ i 
Trondheim kommune, 350 daa må finnes i en annen kommune. Fanrem, Melhus og Klæbu 
er alternativene. Vi har innhentet signaler fra NVE, IKAP, fylkesmannen , fylkeskommunen 
og Statens vegvesen. Styringsgruppa ser på videre planprosess på Leangen, og starter for-
handlinger med grunneiere og ser på framtidsverdi for de aktuelle arealene.  Vi tar sikte på 
å gi grunnlagsmateriale til Travforbundet i april og regner med å kunne innstille på ett av 
områdene. Hovedutgangspunktet er å få rimeligst mulig anlegg. Avstand er ikke avgjørende. 
Vi ser for oss at rekrutteringsanlegg for Trondheim kan finnes i kommunen.  

Fra møtet:  - Gunnar Lysholm: Husk å holde kommunene orientert i forhandlingene. Stein Ytterdahl: Pre-
siserte at det ikke er slik at Trondheim kommune ikke vil ha travbanen, det finnes ikke muli-
ge areal. Regner med at det kan bli en god løsning i regionen.  

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_09-13_Store__idrettsarrangement.pdf
http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_10-13_Travbane.pdf
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Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

TR 11/13 Orienteringer:  

Fra møtet:  Daglig leder orienterte. 

- Årsavslutning: Regnskapsresultat 2012 viser et totalt forbruk i Trondheimsregionen på 6.2 
mill kr, et underforbruk på ca 1,1 mill kr, som er fondsoverført. En årsak til underforbruket 
er at det ikke ble tilsatt internasjonal prosjektkoordinator. Det er nå avsatt vel 8 mill kr i 
næringsfond.  

- IKAP-planprogram: Planprogrammet er sendt ut til høring i kommunene og andre hørings-
instanser, med sikte på endelig fastsettelse i Trondheimsregionen-regionrådet 26.04.2013. 
Utredning av deponi for rene masser i regionen er tildelt 500.000 kr i skjønnsmidler. 

- MD-prosjekt IKAP: I møte med Miljøverndepartementet ble det orienterte om at det legges 
opp til et fem-årig program for miljøvennlig og bærekraftig storbyregionutvikling, med be-
tydelige støttemidler til regionene/fylkeskommunene.  

- Videreføring av prosjekter finansiert av skjønnsmidlene: Videreføring av ”Trondheimsregi-
onen 2040” (offentlig areal- og investeringbehov) og ”Konsekvenser av utenlandsk arbeids-
innvandring” ivaretas av en oppstartsgruppe med deltakere fra Stjørdal og Melhus. Vi fore-
spør også kommunene om prosjektlederkompetanse.  

- Videreføring kommunikasjonsplan: Røe kommunikasjon har bistått med prosjekt om re-
kruttering av eksterne ambassadører for Trondheimsregionen. Dette vil følges opp av oss.  

- Utviklingsplan 2013-16 har inntatt en større medieprofilering andre halvår 2013, ev i sam-
arbeid med flere. Det forberedes nå et forprosjekt for å klargjøre dette. 

- Lyntog: AU har sluttet seg til at dagens signaler tilsier at vi ikke bruker mer energi på lyntog 
nå. Vårt utgangspunkt er fortsatt at hvis det skal bli lyntog, så skal Trondheim-Oslo komme 
først. 

   

TR 12/13  Eventuelt 

 Det var ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

Einar Strøm Jon Hoem 

møteleder  daglig leder 

sign  

 


