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REFERAT  
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 06.12.2013  
Referent: Jon Hoem Referanse: 13/10463-17 Dato 17. desember 2013  
 

Sted: Midtre Gauldal kommune, Kulturhuset 

Tidsrom: Kl 0900-1330 

Til stede: Stjørdal kommune: Ivar Vigdenes, Kjell Fosse, Leif Roar Skogmo 
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kirsti Hamre Nilsen, Kristian Rolstad 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Yngve Brox, Morten Wolden, Sigmund Knutsen,  
Klæbu kommune: Lillian Hones Waaden, Olaf Løberg 
Melhus kommune: Jorid Jaktøyen, Roy Jevard 
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen 
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, Knut Even Wormdal, Aage Schei 
Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Harald Rognes  
Rissa kommune: Anita Nesset Kristiansen, Randi Solli Denstad, Geir Arne Nyeng, Olbert Aasan  
Leksvik kommune: Einar Strøm, Hauk Paulsen, Kai Terje Dretvik 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten, Odd Inge Mjøen 

 Observatører: NTFK: Dag Ystad, næringslivet: Berit Rian 
 Transport: SVV: Vigdis Espnes Landheim, JBV: Lise Nyvold, Knut Ingolf Dragset (Rennebu kom-

mune) 
Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad 

Innledere: Hans Petter Wollebæk, Nina Jensen, Hilde Christin Larssen 

 

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

  Referent: Jon Hoem 
 

  Ordfører i Midtre Gauldal kommune, Erling Lenvik ønsker velkommen - Hauka re-

kreasjons- og fritidssenter 

 Erling Lenvik ønsket velkommen, spesielt til de nye i regionrådet. Lars Vollmo, fra funksjons-
hemmedes paraplyorganisasjon presenterte Hauka rekreasjons og fritidssenter, se presenta-
sjon.  Prosjektgruppe har utredet prosjektet, som er unikt i Midt-Norge. Har bare fått positiv 
respons. En utbygging av den gamle skolen på Hauka, universelt utformet med heldøgns drift.   
Skal gi tilbud om avlastning for funksjonshemmede med egenmestring og livsutfoldelse, også 
ferie sammen med pårørende. Skal være nonprofitt.  13 brukerrom, antatt døgnpris 2.500 kr, 
kan bli justert ned. Mulig oppstart 2014 er ambisiøst. Aktiviteter i lokalsamfunnet skal kobles 
til senteret. Henting av funksjonshemmede hjemmefra. Midtre Gauldal kommune kan drive 
dette på vegne av Midt-Norge. Erling Lenvik opplyste at kommunen vil jobbe videre med dette. 

 

TR 34/13 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 20.09.2013 

Vedlegg 1: Referat Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013 

Vedlegg 2:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013 

Vedtak:  
Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013 tas til etterretning. 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_RF_2013/Hauka_rekreasjons_fritidssenter.pdf
http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_RF_2013/Hauka_rekreasjons_fritidssenter.pdf
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TR 35/13 Ansettelse ny daglig leder 

Orientering: Hans Petter Wollebæk orienterte. Rådmannen i Trondheim har lagt fram utkast for AU til tilset-
tingssak for daglig leder etter gjeldende åremåls utløp. Kvalifikasjonskrav og annonse er utfor-
met i samråd med rådmannsforum.  8 kvinner og 17 menn har vært med i rekrutteringsproses-
sen, 9 ble innkalt til 1. gangs intervju, 4 gikk videre til 2. gangs intervju, 2 ble med videre. Har 
benyttet eksternt byrå. Forslaget til innstilling er drøftet med et utvalg av rådmennene. Per-
sonlige egenskaper er vektlagt tungt Det tilrås følgende prioriterte rekkefølge: 
- Kandidat 1: Bård Eidet 
- Kandidat 2: Milda Lunde Stene 

Bård Eidet har god erfaring, kan spillereglene ang politikk/administrasjon og har god faglig 
kompetanse, positive personlige trekk – pågående med respekt for spillereglene. Milda Lunde 
Stene har erfaring som konsulent i skjæringsfeltet administrasjon/politikk og har også gode 
personlige egenskaper.  

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet ble enstemmig vedtatt:  

Bård Eidet tilsettes i stilling som daglig leder for Trondheimsregionen, åremål 2014-2017, med 

mulighet til forlengelse. 

 Dersom Bård Eidet ikke tar stillingen tilbys stillingen til Milda Lunde Stene. 

 

TR 36/13 Logistikknutepunkt: Rapportering/involvering angående regional prosess for tilrette-

legging/lokalisering  

Orientering: Odd Inge Mjøen orienterte, se presentasjon. JBVs KVU-utredning førte ikke fram. Etter dette 
har elektrifiseringen kommet lenger, det er satt av midler til dobbeltspor Trondheim-Stjørdal, 
det er økt forståelse/engasjement for øst-vestkorridoren i Midt-Norden. Havnesamarbeidet er 
utvidet og nytt EU-svoveldirektiv kommer.   
Det nasjonale prosjektet ser på betydning av felles havn/baneløsning, med sikte på rapport 
årsskifte 2014/15. Vi ønsker tett kontakt. Nasjonal hovedrapport forventes juni 2015.  
Det er definert mål for prosjektet, og fastsatt organisering i fylkeskommunale vedtak. Trond-
heimsregionen er i prosjektgruppe. I fase 1 i 2014 jobber vi med løsningsprinsipp og oppdate-
ring av analysetall, og lokalisering. Konklusjonene til JBV var tydelig, og mange har bestemt 
seg, vi skal ikke ta alle analyser på nytt, men en gjennomgang med oppdaterte tall blir nødven-
dig. Vi skal hjelpe staten med å ta beslutning, da må fase 2 med avklart lokalisering være ferdig 
i starten av 2. halvår 2015. Dette haster for Midt-Norge og næringslivet.  Vi må få fram at loka-
lisering skal gi et løft for de som får anlegg – vi må komme bort fra ”not in my backyard”.  

Drøfting: Gunnar Lysholm: Havnedirektøren uttrykker at med normal framdrift så blir dette tidligst i 
2037. Yngve Brox: Fase 1 handler om at byråkrater skal bruke år på å komme seg rundt JBVs 
konklusjon, fordi fylkes- og bystyrepolitikere ikke kan bestemme seg. Mens vi skriver rapporter 
kommer alt gods over på veg. Vi må få opp farten. Søberg er best, men dersom Melhus sier nei 
må vi i Trondheim manne oss opp og finne plass i byen. Rita Ottervik: JBVs utredning gikk ikke 
nok inn på kombinerte løsninger, spesielt med mer eller mindre av anlegget i fjell. Det må ses 
mer på tilpassinger for å gjøre utbygging mer spiselig for vertskommuner. Lise Nyvold: KVUen 
var ikke dårlig, den har fått mye ros. Vi manglet ikke kunnskap, årsaken til at vi ikke klarte å 
samle oss var kanskje at alternativene var for ulik. Behov for nye analyser bør nedtones. Hold 
fast på det vi er enig i – så når vi fram. Jon P Husby: KVUen svarer på bestillingen, men holder 
ikke mål når vi vurderer omfattende kombinasjonsløsninger. Saken stanset opp fordi vi politi-
kere ikke ble enig. Alle må vise større vilje. To kommuner i vest ønsker dette sør for Trond-
heim. Odd Inge Mjøen: STFK kan ikke finne opp nye konsept – men det har skjedd noen end-
ringer som må tas inn. Utfordringen for politikerne er å enes. Harald Rognes: Noen må finne 
seg i å bli berørt. Berit Rian: Ikke bruk lang tid. Fordel 20% på utredning, 80% til å bli enig.  
Konkrete areal må avklares nærmere. To år er lang tid. Knut Ingolf Dragset: Rennebu er god på 
veg og jernbane og har politisk vilje. Sjekk ut hvor det er politisk vilje, og jobb ut fra det.  

http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_36-13_Logistikknutepunkt.pdf
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Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 

Saken tas til orientering. 

 

TR 37/13        Revisjon av samferdselspolitisk fundament ut fra framlagt NTP 2014-23 

Orientering: Jon Hoem gikk gjennom utkast til revidert samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregi-
onen, se presentasjon. Regionrådet har bedt om at vi følger opp NTP.  Forslaget bygger på 
drøftinger i ordførermøte, rådmannsforum og AU. Vi er ikke 100% enig om alt, derfor oppford-
res til å vektlegge enighet og å unngår snubletråder med bastante bundne mandat. AU: Der-
som langsiktige prosjekt skal med, må de viktigste prosjektene prioriteres, er gjort.  
InterCity brukes som begrep for Trønderbanen, gjennomgående mot sør. Jernbanesatsingen er 
prioritert, med elektrifisering Steinkjer/Meråkerbanen ferdig 2018 og gradvis dobbeltspor 
Stjørdal-Trondheim, som ”særskilt prioritert prosjekt”. Vårt eget bidrag: Utbyggingsmønster i 
IKAP for redusert transport. Miljøpakken prioriteres, vi skal være i front med å utvikle bymiljø-
avtaler. E6 er samlet på en plansje: E6 sør har høyeste prioritet. Tonstad-Jaktøyen må ferdig-
stilles før 2018, Trondheimsvegen skal realiseres i inneværende NTP, alle prosjekt må lenger 
fram i NTP. Tunneler Stjørdal-Trondheim finansieres med statlige midler. Logistikknutepunktet 
må realiseres i inneværende NTP-periode, anleggsstart rundt 2020. Reisetid tog Oslo-Trond-
heim ned mot 5 timer. E39 og bru over Trondheimsfjorden kobles mot kyststamvegen og 
kampflybasen. Hurtigbåtene inngår i kollektivtilbudet, vi ønsker flere utenlands flyruter.   

Drøfting: Gunnar Lysholm: Orkanger utvikles til et sterkere kommunikasjonssenter, har hatt møte med 
STFK angående styrking av veg mot Lensvik, kommer tilbake til dette i uttalelsen. Ivar Vigde-
nes: Tunellsikkerhet i gjør at planleggingen av tunnelene Trondheim-Stjørdal er godt i gang.  Vi 
kan få statsmidler ved tidlig planlegging, det er øremerket 400 mill kr i NTP. Det blir menings-
løst å ikke bygge strekningene mellom tunnelene, Stjørdal vil forlenge bompengeperioden slik 
at manglende 1,2 mrd mrd i sin helhet finansieres, da blir det ingen konkurranse med andre 
statlige prosjekt. Det bør vi være enig om. Rita Ottervik: Fire felt på E6 øst betyr enda et 
bomprosjekt for pendlere. Alle bomprosjekt som nå planlegges uavhengig av hverandre vil gi 
en utilbørlig belastning. Derfor må vi nå se samlet på hvor mye skal det koste, ikke ta hver 
strekning for seg. Så lenge det ikke er mulig å få til rabattordninger må vi være svært restriktiv. 
Når E6-øst er ferdig, må den avvikles. Prinsipielt bør bommene rundt Trondheim gå til Miljø-
pakken, da har vi størst innflytelse på pengebruken. Er enig i 4-felt, det må likevel gjøres hel-
hetlig prioritering av rekkefølge, det er skrikende behovet for bedre veg i sør. Odd Inge Mjøen: 
Det er viktig å tenke rekkefølge. STFK er skeptisk til sammenhengende 4-felt, som gir økt kapa-
sitet på veg i stedet for økt kapasitet på bane. Skal bru over Trondheim fjorden realiseres må 
det kobles til E39. I dag er dette fylkesveg: Brua kan avløse Flakk-Røvik, Vannvikan-Trondheim, 
kystekspressen og Valsøy-Brekstad, 4 samband som koster 74 mill kr, oppkapitalisert blir det 
1,2 mrd kr – svært langt fra kostnaden for brua. At fosningen skal betale 10 mrd er en utford-
ring. Einar Strøm: Bra at brua er med, tenk kreativt. Samlet framlagt fundament er avballan-
sert, vi må enes om dette. Berit Rian: Vi må også ta med at Værnes skal utvikles videre for å ta 
veksten, med gode tilbringertjenester. Vektlegg direkteruter. Terje Granmo: Bra at vi er tydelig 
på doble tunnelløp. Innbyggerne i Malvik har store ulempe med hyppige vegstenginger. Ca 
18.000 biler kommer på den gamle fylkesvegen hver gang det stenges.  I handlingsplanen til 
SVV står det 4-feltsveg, KS-fylkesmøtet går enstemmig for 4-feltsveg.  For tog har vi tatt med 
InterCity mot sør, hvorfor skal vi ikke da ta med vegen mot nord? Trafikken på E6 vil vokse 
uansett hva som skjer på jernbanen. Olaf Løberg: 704 er tatt ut, pga. godt vedtak om finansie-
ring? Men vegen er ikke bygd og bør tas inn – det kan bli omprioriteringer. Stig Klomsten: Dob-
le tunnelløp er et sikkerhetskrav, det er greit nok. Det er neppe et følt behov om 4-felt mellom 
tunnelene. Brua over Trondheimsfjorden gir en stor kostnad – med dagens motstand mot Fo-
senvegen blir dette heftig.  Jon P Husby: Bompenger er omstritt – vær tydelig på at staten skal 
fullfinansiere tunnelene. Det er viktig at bompengeprosjektene avsluttes, ellers kommer vi i 
miskreditt. Gjelder også E39. Det må ev startes opp nye prosjekt. Enig i at totalbelastningen 
blir for stor. Kapasitet og rutetilbud på busstilbudet i sør er blitt kritisk dårlig, nå begynner folk 

http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_37-13_Revidert_samferdselsfundament.pdf
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å bruke bil. Geir Are Nyeng: Bru må involvere staten, våg å tenk stort nå. Trondheimsregionen 
må stå bak det. Betalingsvilje på bru og Fosenvegene er helt forskjellig. Einar Strøm: Urimelig å 
sammenligne med Fosenvegene. Fosen står samlet for dette. Stig Klomsten: Vi må se på pro-
posjoner og hvor vi bruker krefter, hvor mange prosjekt kan vi jobbe med samtidig? Rita Otter-
vik: Fornuftig å diskutere helhet for bompenger og gjensidige rabattordninger i neste møte. 
Ang 4-felts E6: Vi kan ikke ta økt trafikkvekst på E6 inn i Trondheims gatenett uansett, byen har 
ikke kapasitet. Vi må prioritere at veksten tas med kollektivtrafikk.  Brua er et langsiktig pro-
sjekt. Båt er i lang tid viktigst for Ørland. Ivar Vigdenes: Rita Ottervik sier at bommene skal 
opprettholdes for å finansiere kollektivløsninger i Trondheim. Er det ett prosjekt hvor vi får 
forståelse for bominnkreving, er det 4-felt Trondheim-Stjørdal. Det kan muligens også diskute-
res andel inn i Miljøpakken. Bomsats til 4-felt blir lavere enn dagens, og vi kan få statsmidler 
fordi vi er tidlig ute. Erling Lenvik: Det er fornuftig å tenke sammenhengende 4-felt. Men alt tar 
lang tid, vi holder på med E6-sør fortsatt, det dukker hele tiden opp nye prosjekt. Vi må holde 
på det vi har prioritert i lang tid. Vingling svekker våre saker. Kunne vært aktuelt med et ordfø-
rermøte med de tema som er tatt opp på nyåret. Vi må være enig om det vi holder på med.  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 

Utkast til revidert samferdselspolitisk fundament legges fram for innspill fra medlemskommune-

ne før endelig vedtak fattes i møte 14.02.2014.  

 

TR 38/13 Uttalelse handlingsprogram for oppfølging av NTP 2014-17(23) for Statens vegvesen 

og Jernbaneverket 

Orientering: Jon Hoem orienterte. Vi vektlegger at veg og jernbane må samordnes bedre. KVU Trondheim-
Steinkjer gjorde dette – burde vært fulgt opp organisatorisk. NSB har angitt at vekstpotensialet 
for InterCity Trønderbanen er langt større enn for de andre storbyene, dette er et viktig poeng.  
”Særskilt prioritert prosjekt” er framhevet, sammen med årlig finansiering som angir tidligere 
oppstart både på bane og veg i Midt-Norge.  E6 sør framheves som Midt-Norges viktigste veg, 
både Miljøpakken og Trondheimsvegen. Videreføring av miljøpakken og bymiljøpakker er vik-
tig, og for logistikknutepunktet må JBV sentralt bidra til igangsatt regional utredningr.  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 

Ordlyd i vedlegg 9 vedtas som uttalelse fra Trondheimsregionen til handlingsprogram 2014-

17(23) for Jernbaneverket og Statens vegvesen. 

 

TR 39/13 Miljøpakken som suksess 

Orientering: Hans Kringstad orienterte, se presentasjon. Miljøpakken er kanskje Trondheimsregionens 
største suksess i dag, med helt konkrete resultat. Men kontroversiell pga bompengene. Det 
kan gi sterk retorikk, hva er rettferdighet? Ett utsagn er at nabokommunene ”betaler for syk-
kelvegene for de i Trondheim”. Men beregning viser at innpendlerne bare dekker 30-40% av 
E6-sør, betaler  de da for sykkelveger? Og sykling får biler bort fra innfartsvegene. 4.000 sykler 
daglig over Elgeseter bru. De kunne ha sittet i hver sin bil og blokkert vegnettet for pendlere og 
næringstrafikk. I Miljøpakken 2 vil andelen av inntektene bygrensene falle fra 44% til 25%. 
Nabokommunene er også vinnerne på buss. Midlene fra miljøpakken/belønningsmidlene har 
gitt ca 50% prisreduksjon på buss fra nabokommunene. I Trondheim er reduksjonen 14%. Ut-
giften for faste trafikanter er nå likt med 1963, et stort konkurransefortrinn for regionen. 

 Suksessen: Biltrafikken er redusert med 8% siden 2010, fra 2008 har kollektivtrafikken økt med 
50% i byen og over 75% i regionen, sykling har økt med 20%.  
Vi er også den beste byen for de reisende. NAFs nasjonale spørreundersøkelse viser at vi har 
de klart mest fornøyde hverdagstrafikantene, med minst tid i kø.  Vi er vinner hele vegen! NRK 
riksdekkende med dette. AtBs brukerundersøkelse viser også stor grad av brukertilfredshet.   
Vi er også vinner nasjonalt på belønningsmidler. Eksterne sentrale personer framhever Miljø-
pakken nasjonalt. Når vi skal bedre omdømmet vårt: Dyrk suksessene.  

http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_39-13_Milj%C3%B8pakken.pdf
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Drøfting: Jorid Jagtøyen: Miljøpakken ble opplevd urettferdig i starten, når tiltakene har kommet har 
dette endret seg. Spesielt er busstilbudet veldig bra. Og kjempestas at Miljøpakken bidrar til 
pendelparkering i Melhus. Også tiltakene på Åsvegen og gang/sykkelveg til Heimdal er bra. 
Unisont politisk at Miljøpakken er positiv. Fint å være med i prosessen med Miljøpakke 2. 
Rushtidstaksten er vi misfornøyd med, vanskelig å se forskjell mellom Klett og Kroppan. Mange 
har reagert på at Byåsen til nå har sluppet bom. Jon P Husby: Vi er for Miljøpakken, det er for-
delingen vi er kritisk til. Bussen er en kjempesuksess. Det var drivstoffavgiften som ble oppfi-
nansiert med urimelig høye bomsatser. Trondheim har et langt større befolkningsgrunnlag for 
å hente inn inntekter, og vi fikk aldri gjennomført rabattene som var forespeilet. I Miljøpakke 2 
får vi fra sør 3 kr mer i takst. Kostnadsfordelingen må evalueres, vil styrke hele Miljøpakken. De 
utenfra belastes mer enn de som kjører innenfor byen, mens miljøbelastningen er den samme. 
Rita Ottervik: Viktig å få fram at vi nå innfører tak på hvor mye de som kjører mest betaler. 
Vegdirektoratet stoppet rabattordninger. Stig Klomsten: Flott å være en bit av denne forvand-
lingen. God kollektivtrafikk bidrar også til at kultur har blitt mer tilgjengelig for barn og ung-
dom. Terje Granmo: Innbyggerne i Malvik uttrykker at de nye bommene i gir mye bedre rett-
ferdighet. Folk er veldig fornøyd med billigere og hyppigere buss med gode holdeplasser. Vi tar 
opp finansiering av innfartsparkering når vi har planer klar. Dersom bommen på Ranheim skal 
inn i Miljøpakken og ikke skal bidra til motorveg blir det misnøye, jeg håper det ikke vil skje.  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 

Saken tas til orientering.  

 

TR 40/13 Luftfartsforum TRD - prioriteringer og samfunnsøkonomisk betydning av flyplassen 

for regionen. 

Orientering: Nina Jensen og Hilde Christin Larssen orienterte, se presentasjon. Luftfartsforum prioriterer 
utenlandsruter. Værnes har en optimal sentralt posisjon i det nasjonale nettet. I 2014 avsluttes 
1 mrd i investeringer på terminalen: Integrert jernbaneterminal blir klar, all innsjekk samles. 
Luftfartsforum har viktige medlemmer, et konkurransefortrinn. Den regionale støtten bidrar til 
god utvikling av terminal og ruter, et virkemiddel for god regionutvikling. Målet er å gi optima-
le rammebetingelser og økt antall direkteruter. Luftfartsforum gjør analyser for flyselskapene 
som prioriterer tilbud: Frankfurt, Stockholm og London er destinasjoner som vi jobber for.  
%-vis vekst i internasjonale avganger er størst i Norge fra Værnes. Vi deltok i Trøndelagsdagen 
for studentene, direkteruter er viktig for studentene. Vant pris for beste stand.   

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 

Saken tas til orientering. 

 

TR 41/13 Orientering IKAP, befolknings- og boligstatistikk/prognoser 

Orientering: Esther Balvers orienterte, se presentasjon. Rulleringsarbeidet går bra. Nye regjering signalise-
rer fortsatt støtte til regionale arealplaner, og at bymiljøavtaler skal ses i sammenheng med 
disse. IKAP2 skal skille tydelig mellom forpliktende retningslinjer og grunnlaggsdokumenter.  
Nye befolkningstall ligger på nettsiden, alle kommuner har vekst som varierer betydelig fra år 
til år i siste 10-årsperiode. De siste årene har veksten ligget nært Oslo- og Bergenregionen, Sta-
vangerregionen har størst vekst. Befolkningsfremskrivingene er basert på SSB-prognoser, både 
høy og middels vekst. Så er veksten fordelt innbyrdes mellom kommunene, basert på faktisk 
befolkningsutvikling hhv 10 og 5 siste år. Da framkommer fire ulike alternativ for hver kommu-
ne, se presentasjonen. Analyse av vekstpotensialet i hver enkelt kommune ut fra vedtatte bo-
ligarealer i kommuneplanene viser at alle kommuner har en arealreserve som langt overstiger 
behovet i kommende 10-årsperiode. De fleste har dekning for 25 år eller mer. Utfordringen er 
å få realisert de aktuelle arealene. Vår situasjon er bra, f.eks har Rogaland kritisk lite areal. 
De siste 10 årene viser en rask utvikling mot mer urbane boligtyper. Det er bra at alle kommu-
nene nå bygger tettere.  To sommerjobbstudenter har levert nyttig materiale for oss angående 
bokvalitet og boligpreferanser.   

http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_40-13_Luftfartsforum.pdf
http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_41-13_Befolknings-boligprognoser_IKAP2.pdf


 

Trondheimsregionen 06.12.2013  Side 6 av 6 
 

Vi jobber med forbedret metodikk for arealbehov for næring, for ulike næringstyper. Vi ønsker 
å tilrettelegge for ulik virksomhet i alle kommuner. Det ses på kapasitet, både i næringsareal 
som er etablert og planer som ikke er igangsatt, det er mye som ikke er utnyttet. Bedriftsregis-
ter for regionen er klart. Også NIBRs senteranalyse for STFK er nyttig.  
Vi analyserer to utbyggingsmønster fram til 2040: Mest klimavennlig og mest landbruksvennlig. 
Målet er klimavennlig utvikling som sparer mest mulig landbruksareal. De klare målkonfliktene 
må avveies med en felles metodikk. Konsekvensutredning skal åpne for nytenking og føre fram 
til retningslinjer som blir entydige og lett i bruk. 
Utkast IKAP2 legges fram for rådmannsforum i mars før politisk drøfting i Trondheimsregionen: 
Regionråd/ordførermøte, ev. eget seminar. Foreslår arbeidsmøter i kommunestyrer/formann-
skap i perioden mai-september, høringsutkast klart november 2014. 

Drøfting: Rita Ottervik: Dette blir krevende politisk arbeid, bør tas i flere runder. Mai/juni er en travel 
politisk periode, ta det heller på høsten. Viktig å ha god forankring i næringsforeningen angå-
ende næringsarealutvikling, synliggjør alternativ. Olaf Løberg: Skill mellom beskrivelser og 
planlegging. Vi må legge til grunn at vi ikke kan styre markedsutviklingen politisk. Det blir 
spennende avveininger i dette arbeidet.   

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: 

Saken tas til orientering. 

 

TR 42/13 Videreføring av samarbeidsavtale med Ungt entreprenørskap 

Orientering: Børge Beisvåg orienterte, se presentasjon. Samarbeidsavtalen med Ungt entreprenørskap 
(UET) har gitt skolene gratis kursing, materiell og deltakelse i UETs programmer. Over 400 læ-
rere har deltatt og antall elever har økt fra 3.000 til 4.000 siste år. Spørreundersøkelse viser at 
rektorene er fornøyd, og at mange som ikke er i gang vil bruke UET dersom de skal i gang.  

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet ble enstemmig vedtatt:  

Samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap videreføres for to år med samme økonomiske 

rammebetingelser som i inneværende toårsperiode.  

Kommunene bistår med finansieringsandel som angitt. 

 

TR 43/13 Orienteringer 

Kommersialisering av teknologi som regionens satsingsområde: 
- Børge Beisvåg orienterte: SINTEF har gjort en utredning i forhold til næringsplanens mål om 

å peke ut internasjonale og nasjonale kunnskapsnav. Anbefaler at kommersialisering av 
teknologi velges som ramme for regionens næringssatsing framover. Det avholdes nå flere 
møter for å forankre dette som satsingsområde og  å prioritere tiltak.  

GIS-stilling i Trondheimsregionen: 
- Freek Stelpstra er tilsatt i GIS-stillingen med STFK som arbeidssted og formell arbeidsgiver.  
Kampanjen: 
- Rådmannen i Trondheim la fram kampanjen for FoU-miljøene i Strategisk samarbeidsforum. 

Positiv tilbakemelding om felles videreføring som vi nå jobber ut fra. 
Trondheimsregionen som politisk verksted: 
- Fylkesmannen har bevilget 400.000 kr til prosjektet, i henhold til søknad. Bra! 

 

TR 44/13 Eventuelt 

Fra møtet:  Ingen saker til eventuelt.  

 

 

Jon Hoem 
daglig leder 

http://trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_TR_2013/TR_42-13_UET__kunnskapsnav.pdf

