
 

Sakspapirer til styringsgruppemøte  
Innherredsbyen – areal- og transportstrategi 

 

Tid: Fredag 2. oktober 2020, kl 09.00-11.00  

Sted: Digitalt møte på Teams 

 

Dagsorden: 

1. Referat fra forrige møte 
2. Politisk verksted på Frosta – refleksjoner og oppfølging  
3. Politisk påvirkningsarbeid fremover - hvem gjør hva? 
4. Strategidokument – visjon og slagord – videre arbeid 
5. Innherredsbyen - hva skal vi samarbeide om? 
6. Kunnskapsgrunnlag - status 
7. Evt 
 

 

Sakspapirer: 

1. Referat fra forrige møte 

 

Forslag til vedtak: Referat godkjent 

 

2. Politisk verksted på Frosta – refleksjoner og oppfølging  

 

Politisk verksted med bred deltakelse fra kommunenes formannskap og planutvalg ble 

gjennomført på Frosta 17. september.  

Sekretariatet redegjør for status mht nyhetssak, oppdatert hjemmeside med presentasjoner 

fra samlingen og verkstedrapport. 

Kort runde med refleksjoner og synspunkter – læringspunkter til evt senere samlinger +/-. 

 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Innspill tas med som læringspunkter til senere 

liknende samlinger. 

 

3. Politisk påvirkningsarbeid fremover – hvem gjør hva? 



 

Kort runde om aktuelle politiske prosesser som Innherredsbyen kan engasjere seg i. Arbeid 

med NTP, annet? 

Hvilke saker bør Innherredsbyen fronte? Satsing på jernbane, veg, innovasjon, 

belønningsordning for mellomstore byer / byvekstavtale for mellomstore byer, mer 

fleksibilitet mht finansiering av tiltak når bompenger først skal etableres i regionen? 

 

Forslag til vedtak: Saken drøftet.  

 

4. Strategidokument – visjon og slagord – videre arbeid 

Hva kan være visjonen for Innherredsbyen?  

Hva kan være slagord for Felles areal- og transportstrategi?  

Sekretariatet redegjør kort for videre arbeid og prosess frem mot dialogsamlingen den 4. 

desember.  

Vil det være behov for et eget «ordførerverksted» underveis i strategiarbeidet, forut for den 

«åpne» dialogsamlingen den 4. desember? 

 

Forslag til vedtak: Saken drøftet. 

 

5. Innherredsbyen - hva skal vi samarbeide om? 

Skal samarbeidet i Innherredsbyen utvides til å omhandle mer enn samarbeid om areal- og 

transportstrategien? I så fall hva?  

Forventningsavklaring mht hva areal- og transportstrategien skal omhandle og hva andre 

prosesser kan omhandle.  

 

Forslag til vedtak: Saken drøftet. 

 

6. Kunnskapsgrunnlag - status 

Sekretariatet redegjør for status mht kunnskapsgrunnlaget; rapport og presentasjoner om 

ulike tema. Oppdatering av hjemmesiden. 

 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.  

 

7. Evt 


