Sakspapirer til styringsgruppemøte
Innherredsbyen – areal- og transportstrategi
Tid: Fredag 21. januar 2021, kl 09.00-11.30
Sted: Digitalt møte - Teams

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

Vedlegg:
a) Referat fra siste møte
b) Til sak 2: Drøftingsdokument ettersendes.

Sakspapirer:
1. Referat fra forrige møte
Se vedlegg.
Forslag til 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.
Prosjektsekretariatet vil gi en orientering, men ønsker også drøfting på enkelte punkter.
-

Intensjonen med strategidokumentet, og hva vi ønsker å oppnå, hva dokumentet er og
ikke er.
Om prosessen og status – hvor er vi, og videre framdrift
Det regionale perspektivet – behovet for å se arealbruk og transport i sammenheng

-

Sammenheng mellom statlige investeringer og lokal utvikling/føringer
Hvordan skape vekst til beste for både regionbyer, lokalsentra og bygder / grender?
Kvantitet og / eller kvalitet – hva er Innherredsbyens muligheter og trusler?

-

Strukturen og oppbyggingen av strategidokumentet:
o Visjon og mål
o Utfordringer og muligheter
o Regional areal- og transportstruktur
o Arealstrategier
o Transportstrategier
o Gjennomføring av strategien

Det legges opp til drøfting i møtet om utvalgte tema i strategidokumentet.
Drøftingsdokument ettersendes saken.
-

Balansegang /avveininger / sammenhenger, fag og politikk – håndtering av dette?

Forslag til 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

Det blir orientert om status i møtet
Videre påvirkning drøftes

Forslag til 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 verkstedrapporten.
Forslag til 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.

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

6.

Eventuelt

