Sakspapirer til styringsgruppemøte
Innherredsbyen – areal- og transportstrategi
Tid: fredag 13. mars 2020, kl 10.00-12.25 (inkludert lunsj)
Sted: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler

Dagsorden:
1. Referat fra forrige møte
2. Vedtak av revidert prosjektplan
a. Prosjektorganisasjon og eierskap
b. Budsjett og finansiering
3. Kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan (inkludert aktuelle mediesaker)
4. Rapportering fra prosjektet - status kunnskapsgrunnlag
5. Program dialogsamling 25.mars
6. Overgang til ny fase i prosjektet «fra kunnskap til strategi»
7. Innspill til NTP
8. Møteplan
9. Eventuelt
Vedlegg
•
•
•
•

Forslag til revidert prosjektplan
Utkast kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan
Program dialogsamling
Innspill til NTP

Sakspapirer:
1. Referat fra forrige møte

Forslag til vedtak: Referat godkjent

2. Vedtak av revidert prosjektplan
Forslag til revidert prosjektplan er vedlagt.

Alle 6 kommunene har fått oversendt forslag til saksfremlegg til politisk behandling. Saken
om eierskap og en mindre egenandel (ca. 2,5 kr. per innbygger) er behandlet i alle
kommunene med unntak av Frosta som vil behandle saken i formannskapsmøte 17. mars.
Sist vedtatte plan fra oktober 2019 er justert slik at alle 6 kommunene nå er tatt inn på
eiersiden. Budsjett og finansieringsplan er også justert med utgangspunkt i egenandeler fra
kommunene i hht kommunale vedtak.
Forslag til vedtak: Styringsgruppa vedtar revidert Prosjektplan med forutsetning om politisk
tilslutning i Frosta kommune. Dersom politisk behandling i Frosta kommune ikke gir tilslutning
til eierskap gis prosjektets sekretariat fullmakt til å korrigere Prosjektplanen.
Prosjektsekretariatet oppdaterer navneoversikter etter behov.

3. Kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan
Bestilling fra siste styringsgruppemøte.
«Innherredsbyen» er ikke bare et prosjekt som skal ende opp med en strategi, men samtidig
en møteplass og utviklingsarena både politisk og administrativt for Innherred. For å bygge
felles identitet om Innherredsbyen trenger vi en kommunikasjonsplan og formidlingskanaler.
I det første styringsgruppemøtet var det enighet om at det er klokt at prosjektet holder lav
profil i starten og heller går ut i media og andre kanaler med tydeligere budskap etter hvert.
Prosjektet har ulik faser, og hvordan kommunikasjonsarbeidet innrettes er avhengig av dette.
Målgruppen for kommunikasjonen er primært prosjekteiere, samarbeidspartnere og andre
interessenter/aktører som er definert.
Kommunikasjonsstrategien må bidra til at vi utvikler en felles fortelling, om våre mål og om
våre utfordringer.
Tiltaksplanen er den operative delen av kommunikasjonsstrategien og bygger på definerte
kommunikasjonsmål.
Tiltaksplanen er et eget vedlegg til kommunikasjonsstrategien og oppdateres ved behov.
Nettsiden www.innherredsbyen.no er etablert, møteplasser er etablert, mer aktiv bruk av
nyhetsbrev, ikke spesielt aktiv bruk av sosiale medier tidlig i prosjektet og ha en åpen,
serviceinnstilt holdning til media vil være sentralt.
I møtet vil det også bli gjennomgått håndtering av aktuelle mediesaker som gjelder prosjektet
Innherredsbyen.
Forslag til vedtak: Styringsgruppa vedtar kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan som
førende for løpende kommunikasjonsarbeid i prosjektet.

4. Rapportering fra prosjektet – status kunnskapsgrunnlag

Sekretariatet vil i møtet gi en orientering om status når det gjelder kunnskapsgrunnlag i
prosjektet.
Forslag til vedtak: Saken tas til orientering

5. Program dialogsamling – 25. mars
Se vedlagt program. Programmet med opplegg for gjennomføring av dialog-runder og
panelsamtale den 25. mars gjennomgås i møtet.
Forslag til vedtak: Saken tas til orientering

6. Overgang til ny fase i prosjektet «fra kunnskap til strategi»
Sekretariatet redegjør for aktuelle problemstillinger, viktige sammenhenger og alternative
tilnærminger i kommende arbeid med å utforme felles strategier for arealbruk og transport i
Innherredsbyen. Det legges opp til en drøfting i styringsgruppa om innretning av det videre
arbeidet.
Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Innspill fra styringsgruppa tas med i det videre
arbeidet.

7. Innspill til NTP
Forslag til felles innspill til NTP 2022-33 fra Innherredsbyen er vedlagt saken. Det legges opp
til en drøfting av innspillet i styringsgruppa, bl.a. om; 1) prioriteringer og 2) hvorvidt innspillet
både skal sendes til Trøndelag fylkeskommune nå og senere også til
Samferdselsdepartementet.
Forslag til vedtak: Felles innspill til NTP 2022-33 fra Innherredsbyen vedtas. Innspill fra
styringsgruppa legges til grunn for evt behov for justering av innspillet.

8. Møteplan
Møtehyppighet, samt forslag til møtetidspunkt drøftes i styringsgruppa.
Forslag til vedtak: Styringsgruppa møtes en til to ganger pr semester avhengig av
sekretariatets behov for avklaringer. Sekretariatet gis mandat til å koordinere og foreslå
møtetidspunkt / møtested.

9. Eventuelt

