21.01.2021

Møtereferat
Styringsgruppen
Møtedato:
Møteleder:
Referenter:
Merknader:

21.02.2021 kl 09:00 -10:30
Tomas Iver Hallem
Harald J. Overrein
Teams

Vedlegg:

Til stede (hele eller deler av møtet)
Styringsgruppen
• Tomas Iver Hallem, fylkesvaraordfører i Trøndelag fylkeskommune, (leder)
• Anita Ravlo Sand, Levanger kommune (nestleder)
• Anne Berit Lein, Steinkjer kommune
• Rolf Sturla Velde, Snåsa kommune
• Mari Mogstad, Fylkesmannen i Trøndelag
• Anne Skolmli, Jernbanedirektoratet (til kl 10)
• Terje Sivertsvoll, Jernbanedirektoratet (fra kl 10)
• Kirsten Indgjerd Værdal, Trøndelag fylkeskommune
• Eva Solvi, Trøndelag fylkeskommune
• Erlend Solem, Trøndelag fylkeskommune (til kl 10)
• Rolf Granlund, Trøndelag fylkeskommune
Prosjektsekretariatet
• Jomar Lygre Langeland, Civitas AS – innleid prosjektleder
• Harald J. Overrein, Trøndelag fylkeskommune
• Per Overvik, Trøndelag fylkeskommune
• Antonios Bruheim Markakis, Steinkjer kommune
Fraværende
•
•
•
•
•

Frode Revhaug, Frosta kommune
Kjetil Strand, Statens Vegvesen
Pål Sverre Fikse, Verdal kommune
Ida Stuberg, Inderøy kommune
Arnt Einar Bardal, Snåsa kommune

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Referat fra forrige møte
Om prosess og dokumentet: Areal – og transportstrategi for Innherredsbyen
NTP – prosessen
Verkstedrapporten fra samlingen for folkevalgte på Frosta
Involveringsaktiviteter
Eventuelt

Møtet ble gjennomført i følgende rekkefølge: 1,4,2,3,5.

1. Referat fra forrige møte

Vedtak: Referat godkjent

2.

Om prosess og dokumentet: Areal – og transportstrategi for Innherredsbyen

En felles areal- og transportstrategi for området vil være grunnlag for videre samarbeid og
utvikling, og som vil bli konkretisert i en samarbeidsavtale og handlingsprogram.
Momenter som ble drøftet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bevissthet rundt kommunikasjon, og feks det må ikke skapes utrygghet for
eksisterende næringsdrivende.
Viktig moment å utvikle by og bygd, og finne formuleringer som ivaretar dette.
Mange parallelle prosesser, og sentralt å bruke objektive kriteria.
Kobling mot Trondheim er viktig.
Framtidsrettet og tidsriktige vinklinger
Viktig å skille mellom eksisterende virksomhet og nyetableringer. ABC må gjelde for
nyetableringer. Dilemma med industri sentrumsnært.
Objektive kriterier som pendlerstrømmer skal legges til grunn for å synliggjøre
interaksjon og samarbeidsbehov.
Formuleringer og avveininger fra Regional plan for arealbruk må vi dra veksel på i
strategien for Innherredsbyen.
Fra byvekstarbeidet i Trondheim er erfaringen at partene over tid har beveget sin
forståelse av plassering for ny bebyggelse. Mer balanse. Ikke all vekst ved
kollektivknutepunkt, og heller ikke full spredning, men heller at veksten kan komme
langs akser som kan betjenes av kollektivtilbud.

•

•
•
•

Handelsvirksomhet. Varehandelen er i endring, og endring i retning av mer netthandel
har gått raskere. Strategien må ta hensyn til det. Dette temaet kommer vi tilbake til.
Lokalisering av øvrig virksomhet var tema denne gang.
Må være «framme i skoen» når det gjelder den grønne industrialiseringen, bevissthet
på ord som fremmer næringsutvikling.
Enighet å bygge videre på malen som viser oppsettet, samt koblingen
kunnskapsgrunnlaget og strategien.
Bevissthet på bruk av grafer, noen grafiske framstillinger krever betydelig forklaring
for å få riktig forståelse.

Vedtak: Saken drøftet. Innspill tas med i videre arbeid med strategidokumentet.

3. NTP – prosessen
Med utgangspunkt i Innherredsbyen og fylkeskommunen sitt innspill til NTP:
o
o

Orientering om status
Videre påvirkning drøftes

Det må lages en tekst som fremmer/beskriver det vi ønsker. Det jobbes fram formuleringer
som bidrar til å etablere belønningsordninger for mellomstore byområder, også for
Innherredsbyen.
Politisk påvirkningsarbeidet må gjøres igjennom tilgjengelige kanaler.
NTP legges ut på høring, og vedtas til sommeren.

Vedtak: Saken drøftet.

4. Verkstedrapporten fra samlingen for folkevalgte på Frosta
Politisk verksted med bred deltakelse fra kommunenes formannskap ble gjennomført på
Frosta 17. september. Presentasjon av utkast til verkstedrapporten.
Det ble trukket fram ulike drøftings/refleksjonspunkter for de 6 hovedspørsmålene.
Momenter fra drøfting/refleksjon er mye sammenfallende med punkter listet i sak 2.

Vedtak: Saken tas til orientering.

5. Involveringsaktiviteter
Ungdom:
o

Den 26.oktober ble det det arrangert et 2 timers verksted for 20 ungdommer fra
Innherred. Resultatet fra ungdomsverkstedet vil bli presentert på neste
dialogsamling.

Næringsliv
o

23. november ble det arrangert møte med lederne for næringsforumene i Levanger,
Verdal, Steinkjer og Inderøy.

Momenter som ble drøftet:
•

Hvordan sikre godt samspill med næringslivet, og hvordan utvikle et felles budskap
og sikre felles eierskap? Hvordan kan vi utfordre næringslivet? Forslag å vurdere en
«video» som utvikles i fellesskap som bygger opp under attraktivitet. Gjør en
vurdering hvor mye penger som kan benyttes.

Vedtak: Saken tas til orientering.

6. Eventuelt

