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MD-midler

Inntil 2 million kroner i 2013 til: 

Bergensregionen, Trondheimsregionen og Stavangerregionen

Støtten kan videreføres i ytterligere fire år forutsatt budsjettgodkjenning

MD har sendt invitasjonsbrev til fylkeskommunene og ber om:

- Beskrivelse av hvordan regionen ønsker å anvende støttemidlene i 2013

- Enkel fremdrifts- og finansieringsplan

- Hvilke aktiviteter vil kunne være aktuelle å gå videre med frem til 2017

Sør-Trøndelag fylkeskommune skal gi tilbakemelding til MD før 4. juni (ny frist) om 
hvordan Trondheimsregionen skal anvende midlene.



Problemstillinger som skal tas opp

• Helhetlige bolig-, areal- og transportløsninger på tvers av kommunegrensene

• Fastsetting av et langsiktig utbyggingsmønster

• Rett lokalisering av handel, annen næring og offentlige funksjoner

• Reduksjon av transportbehov, klimagassutslipp, luftforurensning og støy.

• Bedre kunnskapsgrunnlag og faglige analyser i planarbeidet.

• Forpliktende samarbeid fylkeskommune, kommune, fylkesmannen og andre 
statlige myndigheter

• Samarbeid mellom storbyregioner.



Forslag fordeling MD-midler i  
Trondheimsregionen i 2013

• Rullering IKAP

60 % av beløpet

• Videre prosess avklaring logistikknutepunkt
30 % av beløpet

• Styrke samarbeid mellom byregionen

10 % av beløpet



Rullering IKAP – bruk av MD-midler i 2013

• Utbyggingsmønstre 2040
– Klimavennlig regionforstørring, samordnet areal- og transportutvikling

– Framtidsbilder 2040

• Analyser
– Behovsberegning næringsareal for ulike typer næringsvirksomhet

– Konsekvens utenlandsk innvandring for arealbruk og offentlige 
tjenester

– Offentlige tjenester 2040

• Andre tema
– Politisk forankring

– Eksempelsamling gode bokvaliteter

– Massedeponi



IKAP – bruk av MD-midler 2014-2017

• Rullering IKAP vil gå inn i 2014

• Logistikknutepunkt vil gå inn i 2014

• Gå videre med eksempelsamling ”bygge tett(ere) i boligområder”

• Utvikle metodikk for måloppnåelse i regionen – årlig statusrapportering

• Forankring IKAP i kommuneplanene

• Videreutvikling areal- og transportmodell for handelslokalisering regionalt

• Kontinuerlig forankring

• Kunnskapsformidling – temakartportal Trondheimsregionen
– Boligfeltbase

– Næringsarealbase

– Statistikk

– Temakart (landbruk, natur, miljø, store planer, osv)

• Kompetansebygging



Forslag til vedtak

• Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at det søkes om midler 
fra MD i 2013 ut fra satsingsområdene som er angitt i 
saksframlegget

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


