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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 02.04.2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 14/2795-4 Dato 04. april 2014  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor 

Tidsrom: kl 1300-1500 

Til stede: Erling Lenvik Rita Ottervik, Einar Strøm, Jon P Husby, Bård Eidet. 
 

Forfall:   

Referent: Bård Eidet 
 
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 11/14 Referat/protokoll AU-møte 29.01.2014 og Rådmannsforum 19.03.2014. 
Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 29.01.2014 godkjennes.  

Referat/protokoll Rådmannsforum 19.03.2014. tas til etterretning. 

 
AU 12/14 IKAP 2 

Fra møtet: Innspillene fra ordførermøte ble diskutert, og det ble understreket at det er retningslinjene 
som vedtas, ikke boligfeltbasen. Enighet om at det ikke er grunnlag for å gjøre endringer i do-
kumentet nå.  

Vedtak:  Utkastet til IKAP2 legges fram for regionrådet.  

 
AU 13/14 Trondheimsregionen som politisk verksted 

Fra møtet: Enighet om at et todagers fellesmøte i august for Formannskapene er en god ide og en mer 
konkret styrking av Trondheimsregionen som politisk verksted. Aktuelle tema kan være både 
kommunestruktur-diskusjonen, framtidsbilder for Trondheimsregionen, vise fram gode ek-
sempler på tjenestesamarbeid, og knytte det til et besøk til/fra HiST.  

Vedtak: Daglig leder jobber videre med prosjektet ut fra innspill i møtet. 

 

AU 14/14 Årsmelding 2013 
 

Vedtak: Årsmelding 2013 legges fram for regionrådet for godkjenning. 

 
AU 15/14 Orienteringer 

- Daglig leder er i dialog med KMD for sikre en best mulig kobling opp mot regjeringens nye 
utviklingsprogram for storbyregioner.  

- Olaf Løberg, Morten Wolden, Terje Roel og daglig leder følger opp Idrettskretsens initiativ 
om samarbeid om anleggssøknader. 

- Regionrådsmøtet 20. juni legges til Stjørdal og avsluttes kl 1200 for å tilpasse oss  
Luftfartforum sitt arrangement. 

http://www.trondheimsregionen.no/
http://trondheimsregionen.no/no/om-oss/moter/arbeidsutvalget-2013/494-m%C3%B8te-arbeidsutvalget-20-november-2013
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- Omdømmekampanjen: Det har vært møte med kommunikasjonssjefene på NTNU, HiST og 
SINTEF. Utfordrende at det er forskjellige holdninger både internt i organisasjonene og 
mellom dem. Det jobbes videre med forankring. 
 

 
AU 16/14 Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 25.04.14:  

Fra møtet: Enighet om at det var ønskelig at Even Ytterhus blir invitert til å orientere både om utviklingen 
i MC-miljøene og radikalisering som følge av rekruttering av ungdom til krigsområder. 
Trondheim kommune har nettopp gjennomført sin store ungdomsundersøkelse, temaet har 
stor felles interesse og kan være aktuelt å sette på sakskartet til høsten. 
Daglig leder lager forslag til tema på de gjenværende møter i år. 

. 
AU 17/14 Eventuelt - Samferdselspolitisk fundament  

Fra møtet:  Etter ordførermøtet 28/3 ble det lagt fram et nytt utkast til fundament, der det er forsøkt  
tydeliggjort hva som er våre sentrale prioriteringer. AU sluttet seg til at det legges fram for  
Regionrådet med de endringsforslag som kom fram under møtet. 

Forslag til AUs innstilling til Trondheimsregionen-regionrådet:  
 Samferdselspolitisk fundament legges fram for regionrådet til endelig godkjenning. 

 
 
Erling Lenvik Bård Eidet 
Leder daglig leder  
(sign) (sign) 
 
 


