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VEDTAKSPROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 14.02.2014  
Sekretariat: Jon Hoem Referanse: 14/4936-2 Dato 17. februar 2014  
 

Sted: Melhus kommune, Rådhuset, kommunestyresalen 

Tidsrom: Kl 0900-1330 

Til stede: Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo 
Malvik kommune: Terje Bremnes Granmo, Kirsti Hamre Nilsen, Kristian Rolstad 
Trondheim kommune: John Stene, Jon Gunnes, Stein Ytterdahl, Sigmund Knutsen,  

 Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Kirsti Tømmervold, Olaf Løberg 
Melhus kommune: Sigmund Gråbak, Gunnar Krogstad, Gunn Inger Løvset 
Skaun kommune: Jon P Husby, Lars Arne Pedersen, Kathrine Lereggen 
Orkdal kommune: Gunnar Lysholm, Knut Even Wormdal, Grethe Metliaas 
Midtre Gauldal kommune: Erling Lenvik, Harald Rognes, Knut Dukane  
Rissa kommune: Ove Vollan, Randi Solli Denstad, Vigdis Bolaas  
Leksvik kommune: Einar Strøm, Hauk Paulsen, Kai Terje Dretvik 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten, Henrik Kierulf, Odd Inge Mjøen 

 Observatører: Fylkesmannen: Jørn Krog, NTFK: Dag Ystad, næringslivet: Berit Rian 
 Transport: SVV: Eva Solvi, JBV: Lise Nyvold, 
 Sekretariat: Jon Hoem, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad 
 Innledere: Frank Arntsen, Aamund Aarvelta 

 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

 TR 01/14 Referat/protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 06.12.2013 

Forslag til vedtak:  

Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 06.12.2013 tas til etterretning. 

Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014: 
Referat og protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013 tas til etterretning. 

 

 TR 02/14 Kommersialisering av teknologi som satsingsområde for Trondheimsregionen 

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet støtter kommersialisering av teknologi som satsingsområde 

for næringsarbeidet i Trondheimsregionen. Satsingen må forankres, og det skal tilrettelegges 

for å få effekt av dette i kommunene. 

Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014: 
Trondheimsregionen-regionrådet støtter kommersialisering av teknologi som satsingsområ-
de for næringsarbeidet i Trondheimsregionen. Satsingen må forankres, og det skal tilrette-
legges for å få effekt av dette i kommunene. 

 

     TR 03/14 Campus for NTNU: KVU og Visjonsprosjekt 

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet:  

Trondheimsregionen ønsker å bidra til at den anbefalte campusmodellen realiseres for å styrke 

NTNUs evne til å løse sitt samfunnsoppdrag. Et sterkt og attraktivt NTNU er viktig for Norge. 

Trondheimsregionen ønsker å utvikle samarbeidet med utdannings- og forskningsinstitusjonene 

og mener det er viktig at disse har en robust og moderne infrastruktur tilrettelagt for fremtiden.   

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014: 
Trondheimsregionen ønsker å bidra til at den anbefalte campusmodellen realiseres for å 
styrke NTNUs evne til å løse sitt samfunnsoppdrag. Et sterkt og attraktivt NTNU er viktig for 
Norge. Trondheimsregionen ønsker å utvikle samarbeidet med utdannings- og forskningsin-
stitusjonene og mener det er viktig at disse har en robust og moderne infrastruktur tilrette-
lagt for fremtiden.   

  

 TR 04/14 KMD: Utviklingsprogram for byregioner: Eventuell søknad fra Trondheimsregionen  

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

På vegne av medlemskommunene slutter Trondheimsregionen-regionrådet seg til framlagt søk-

nad om 2 mill kr i 2014 fra utlyst utviklingsprogram for byregioner.   

Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014: 
På vegne av medlemskommunene slutter Trondheimsregionen-regionrådet seg til framlagt 
søknad om 2 mill kr i 2014 fra utlyst utviklingsprogram for byregioner. 

 

 TR 05/14 Uttalelse fra Trondheimsregionen angående utredning om større regional enhet. 

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet støtter igangsatte prosesser for en større regional enhet, initi-

ert av NTFK og STFK. Dette er svært positivt, og viktig for en samlet og mer kraftfull utvikling 

av Midt-Norge som sterkere landsdel i den nasjonale konkurransen. En slik styrkeforskyving er 

positivt for den nasjonale utviklingen. En større regional enhet bør gi grunnlag for å flytte flere 

statlige oppgaver til regionnivået, med sikte på å gi bedre og mer effektive løsninger.    

Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014: 
Trondheimsregionen-regionrådet støtter igangsatte prosesser for en større regional enhet, 
initiert av NTFK og STFK. Dette er svært positivt, og viktig for en samlet og mer kraftfull ut-
vikling av Midt-Norge som sterkere landsdel i den nasjonale konkurransen. En slik styrkefor-
skyving er positivt for den nasjonale utviklingen. En større regional enhet bør gi grunnlag for 
å flytte flere statlige oppgaver til regionnivået, med sikte på å gi bedre og mer effektive løs-
ninger.  

 

 TR 06/14 Drøfting av samlet bompengebelastning:  

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen er bekymret for at samlet bompengebelastning for reisende over flere 

bomprosjekt blir utilbørlig høy. Det er ønskelig at situasjonen harmoniseres gjennom større 

statlig andel i kommende prosjekt og gjennom rabattordninger for sammenhengende reiser over 

flere bompengeprosjekt.  

Forslag til tilleggsvedtak fra Einar Strøm og Erling Lenvik:  

Trondheimsregionen-regionrådet ber om at det framlegges en nærmere dokumentasjon på 

bompengebelastning i regionen i dag og i forventet framtidig sitasjon.  Herunder også kollektiv-

trafikkens betydning for reisendes transportkostnader. Med et slikt bakgrunnsmateriale ønsker 

Trondheimsregionen-regionrådet å gi mer presise førende signaler for samordning av bom-

pengeprosjekt i regionen.  

Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014: 
Trondheimsregionen er bekymret for at samlet bompengebelastning for reisende over flere 
bomprosjekt blir utilbørlig høy. Det er ønskelig at situasjonen harmoniseres gjennom større 
statlig andel i kommende prosjekt og gjennom rabattordninger for sammenhengende reiser 
over flere bompengeprosjekt. 

 Trondheimsregionen-regionrådet ber om at det framlegges en nærmere dokumentasjon på 
bompengebelastning i regionen i dag og i forventet framtidig sitasjon.  Herunder også kol-
lektivtrafikkens betydning for reisendes transportkostnader. Med et slikt bakgrunnsmateria-
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le ønsker Trondheimsregionen-regionrådet å gi mer presise førende signaler for samordning 
av bompengeprosjekt i regionen.  

 

 TR 07/14 Samferdselspolitisk fundament for Trondheimsregionen  

AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet vedtar framlagt forslag som samferdselspolitisk fundament for 

Trondheimsregionen, med de endringer som framkommer av vedlegg 8. 

 Alle relevante parter i regionen og nasjonalt gjøres kjent med Trondheimsregionens samferd-

selspolitiske fundament, som utgangspunkt for felles enighet og engasjement for å realisere god 

og bærekraftig samferdsel i Trondheimsregionen.  

Enstemmig vedtak i Trondheimsregionen-regionrådets møte 14.02.2014: 
Saken utsettes. 
 

  

 TR 08/14 Orienteringer 

 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 

 TR 09/14 Eventuelt 

 Det ble ikke fattet vedtak i saken. 

 

 

 

Erling Lenvik  

leder  

 

 

 

 


