
 

Sakspapirer til styringsgruppemøte  
Innherredsbyen – areal- og transportstrategi 

 

Tid: mandag 22.juni 2020, kl 12.00-14.30  

Sted: Skype, men mulighet for å møtes på Drengstua/Fylkets hus Steinkjer 

 

Dagsorden: 

1. Referat fra forrige møte 
2. Status kunnskapsgrunnlaget 
3. Areal og transportstrategi Innherredsbyen 

• Produksjon, prosess og struktur 

• Kapitel 1: Visjon og mål 
• Kapitel 2: Utfordringer og muligheter 
• Kapitel 3: Regional areal – og transportstruktur (inkl senterstruktur) 

4. Sammenhengen mellom areal – og transportstrategi Innherredsbyen og Regional 
plan for arealbruk 

5. Informasjon fra Steinkjer kommune. 
6. Politikerverksted 
7. Økonomisk status 
8. Møteoversikt 
9. Eventuelt 

 

Vedlegg 

• Referat fra møte den 13.mars 2020 

• «Produksjonsplan» - areal – og transportstrategi (ATS) Innherredsbyen 

• ATS Innherredsbyen (arbeidsdokument) 

 

Sakspapirer: 

1. Referat fra forrige møte 

 

Forslag til vedtak: Referat godkjent 

 

2. Status kunnskapsgrunnlaget 

Siden sist er den viktigste milepælen at nøkkeltallsrapporten for reisevaneundersøkelsen er 

levert. 



 

Det er noen dybdeanalyser knytte til reisevaner som vi har planer om å studere nærmere, 

men foreløpig er det ikke funnet tid til dette. 

Dette gjelder: 

• Rutevalg ved gange og sykkelturer. 
• Rutevalg gjennom sentrum av byene. 
• Adferd ved parkering av bil. 
• Sammenheng mellom vær og reisemiddelvalg. 
• Sammenlikning med reisevaneundersøkelsen i Trondheim med lik metodikk. 

 

Det arbeides også med andre deler av  kunnskapsgrunnlaget. I samlerapporten for 

kunnskapsgrunnlaget er det nå fokus på å ferdigstille en del ulike tema som; boligmarked, 

handel, næringslokalisering, stedsattraktivitet og sentrumsutvikling. 

Bestilling av analyser fra eksterne miljø ligger i prosjektbudsjettet, og har vært diskutert i 

prosjektgruppen. Foreløpig er det konkludert med at vi klarer å produsere 

kunnskapsgrunnlaget i egen regi. 

Det blir orientert i møtet om hvilke utredningsarbeid som er vurdert å sette ut, er gjennomført 

i egen regi og er under arbeid.  Kunnskapsgrunnlagrapport ferdigstilles innen 1. september. 

Nye kartanalyser om boligmarked og næringsareal presenteres i møtet. 

 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. 

 

3. Areal og transportstrategi Innherredsbyen 

 Sekretariatet har laget en produksjonsplan for utvikling av strategidokumentet for 

Innherredsbyen.  

Produksjonsplanen og disposisjonen for strategidokumentet vil bli gjennomgått i møtet. De 

første delkapitler er under utarbeidelse. 

Kort drøfting av innhold og prosess for utvikling av strategidokumentet samt forholdet til 

andre regionale planer. 

Delkapitlene 1,2 og 3 er under utarbeidelse. 

 

Forslag til vedtak: Saken drøftet. Innspill fra prosjektgruppa tas med i videre arbeid med 

strategidokument. 

 

 

 



 

4. Sammenheng mellom areal – og transportstrategien og Regional plan for arealbruk 

Regional plan for arealbruk (RPA) vil omhandle mange av de samme temaene som «vår» 

strategi – men på et «Trøndelags-nivå» og med mest fokus på arealbruk.   

Tanken er at strategien for Innherredsbyen og RPA skal være supplerende og understøtte 

hverandre. 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.  

 

5. Informasjon fra Steinkjer kommune 

Kort orientering om  parallelloppdrag og parkeringsutredning i  Steinkjer kommune v/ areal-

/byplanlegger Antonios Bruheim Markakis. 

 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. 

 

6. Politikerverksted 

Sekretariatet vil anbefale at det planlegges et politikerverksted høsten 2020, for eksempel 

17.-18. september eller noe senere. Hensikten vil være 1) å forankre arbeidet med 

strategidokumentet og få nok tid til å formidle kunnskap til politisk nivå (kompetansebygging 

om areal- og transportplanlegging), 2) få tid til å drøfte noen utvalgte viktige deltema om 

innholdet i strategidokumentet og 3) ha en hyggelig felles samling som «binder sammen 

laget» og som «bygger opp» om Innherredsbyen som utviklingsarena. 

Prosjektleder har gode erfaringer med tilsvarende samlinger fra andre by-regionale 

utviklingsprosjekter; Buskerudbyen, Mjøsbyen og Oslo og Akershus. 

Gjennomføring:  

Alt 1) Fysisk samling lunsj-lunsj med overnatting og middag på stedet, f eks Stiklestad. 

Sosialt program på kvelden med f eks Kahoot om spørsmål fra Innherredsbyen, premier, 

taler, kulturelt innslag etc… 

Alt 2) Korona-tilpasset opplegg med «teams-møter» der alle formannskap deltar samtidig. 

Uansett opplegg foreslås det at møtet innkalles som et ordinært formannskapsmøte med 

møtegodtgjørelse. 

 

Opplegg drøftes, og tidspunkt drøftes., forslag til møtedato. 

  

Forslag til vedtak: Saken drøftet. Styringsgruppa støtter at det forberedes et politikerverksted 

høsten 2020 som ledd i arbeidet med å utvikle Areal- og transportstrategi for Innherredsbyen 

og å utvikle Innherredsbyen som dialogarena 



 

 

 

7. Økonomisk status 

Prosjektets økonomi er tilfredsstillende, og har nødvendig handlingsrom. 

Kommentarer: 

• Smart RVU som budsjettert. 

• Konsulentkjøp som budsjettert, men noe mindreforbruk på reise i perioden mars – 

juni. 

• Dialogsamlinger har mindreforbruk som skyldes bruk av Verdal vgs for den første 

dialogsamlingen, og at den 2. samlingen ble gjennomført som webinar.  

• Midler til kjøp av eksterne tjenester til kunnskapsgrunnlag, analyser ol er ennå ikke 

benyttet. Mye av behovet er dekket igjennom bruk av «produksjon» i egenregi, og at 

det er noe synergieffekt av andre eksterne kjøpte konsulentrapporter. 

(Knutepunktutvikling langs Trønderbanen). Det forventes forbruk, men prosjektet er 

selektiv på valg. 

• Det er gjort en betydelig egeninnsats i forhold til kommunikasjon, og spesielt med å 

etablere en god hjemmeside, www.innherredsbyen.no . Kjøp av en enkel profil for 

«Innherredsbyen» ble gjennomført sommeren 2019. Det forventes forbruk. 

• Midler fra Klimasats har rapporteringsfrist 1.nov 2020 /31.des 2020. Dette vurderes 

som uproblematisk. 

• Sekretariatet/ prosjektgruppen bør ha mulighet til å  flytte på midler mellom 

budsjettpostene om dette vurderes som hensiktsmessig. 

 

 

 

 

http://www.innherredsbyen.no/


 

 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering. 

 

8. Møteoversikt 

Sekretariatet har laget en samlet oversikt over politiske møter i kommunene og 

fylkeskommunen, samt sentrale møter i KS-regi. Utover det ønsker Sekretariatet 

tips/tilbakemelding  om andre møter/samlinger/seminarer som kan være nødvendig å ta 

hensyn til. Hensikten er å lette planleggingen, og for å unngå møtekonflikter. 

 

Forslag til vedtak: Tilbakemelding om aktuelle datoer for større «hendelser» meldes 

fortløpende tilbake til sekretariatet..   

 

9. Eventuelt 

a) Kort refleksjonsrunde etter webinaret 29.mai (Youtube: https://youtu.be/OomTUokPIsk ) 

Budsjett
Utgifter Beløp uten mva Merknad Status

Forbruk frem til 1. okt. 2019 300 000,- møter, seminar, lønn, profilering, m.v Forbrukt - ok

Smart RVU - reisevaneundersøkelse 395 000,- 350´ RVU og 45´ forarb. Forbrukt - ok

Konsulentkjøp (til juni/juli 2020) 730 000,- 650´ honorar og 80´ reise
Konsulentkjøp som budsjettert, noe 

mindreforbruk på reise

Opsjon konsulentkjøp ( – sommer 

2022)
600 000,- 550´ honorar og 50´ reise

3 dialogsamlinger + pol. verksted 200 000,- Inkl. innledere

Mindreforbruk pga "billig" 1.dialogsamling, og 

gjennomføring av webinar som erstattet 

samling nr 2.

Kunnskapsgrunnlag, analyser 300 000,- Eksterne kjøp

Ennå ikke benyttet, pga gjort mye i egenregi 

eller synergieffekter i forhold til rapport om 

knutepunktsutvikling langs Trønderbanen.

Kommunikasjon 100 000,- Ennå ikke benyttet, pga gjort mye i egenregi. 

Arbeidsinnsats prosjektdeltakerne 1 000 000,-

Diverse internt (reiser, møter etc.) 48 000,- Innen budsjett

Uforutsett 35 000,- Ikke benyttet

Totalsum 3 708 000,-

Finansiering
Inntekter Beløp uten mva Status

Midler fra Miljødirektoratet 965 000,- Rapporteringsfrist 1.nov 20 ( 31.des 20)

Midler fra Trøndelag fylkeskommune 

(avklart)
965 000,- Avklart ifb. Klimasats

Arbeidsinnsats prosjektdeltakerne 1 000 000,-

Ekstra midler fra Trøndelag 

fylkeskommune
300 000,- ok, ref RG

Regional utviklingsmidler 300 000,-
Innvilget," Sammen for økt attraktivitet i 

Innherredsbyen"

Egenandel fra kommunene 178 000,- ok

Diverse tilskudd gjennom søknader 

fra TFK, kommunene samlet eller 

enkeltvis

0
Klimasats, skjønnsmidler diverse 

satsinger. Ingen søknader

Totalsum 3 708 000,-

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOomTUokPIsk&data=02%7C01%7Cjomma%40trondelagfylke.no%7Ce0f9f759678849a2e58908d80928ed90%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637269418672351881&sdata=SieKgEjoZEMaOwAr4wCKEyzaFkgdojE%2BsOYRvLa3DUo%3D&reserved=0


 

 

 

 

 


