
 

12.03.2021 

Møtereferat 
Styringsgruppen 

 

Møtedato: 12.03 2021 kl 12:15 -14:45 

Møteleder: Tomas Iver Hallem 

Referenter: Harald J. Overrein 

Merknader: 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 

• Frode Revhaug, Frosta kommune 

• Pål Sverre Fikse, Verdal kommune  

• Ida Stuberg, Inderøy kommune 

• Arnt Einar Bardal, Snåsa kommune 

• Mari Mogstad, Fylkesmannen i Trøndelag 

• Anne Skolmli, Jernbanedirektoratet  

• Kjetil Strand, Statens Vegvesen 

• Eva Solvi, Trøndelag fylkeskommune 

• Rolf Granlund, Trøndelag fylkeskommune 

 

Prosjektsekretariatet 

• Jomar Lygre Langeland, Civitas AS – innleid prosjektleder 

• Harald J. Overrein, Trøndelag fylkeskommune 

• Per Overvik, Trøndelag fylkeskommune 

• Marthe Mollan Sesseng, Trøndelag fylkeskommune 

• Antonios Bruheim Markakis, Steinkjer kommune 

• Isabel Gabriele Müller, Trøndelag fylkeskommune 

 

Fraværende 

• Kirsten Indgjerd Værdal, Trøndelag fylkeskommune 

• Erlend Solem, Trøndelag fylkeskommune 



 

Dagsorden 

1. Referat fra forrige møte 
2. Dialogsamling 22.mars – fra strategi til handling 
3. Dokumentet felles areal – og transportstrategi for Innherredsbyen 
4. Gjennomføring, organisering og ressursinnsats fra høsten 
5. Eventuelt 

 
 

1. Referat fra forrige møte 

Ingen kommentarer 

Vedtak: Referat godkjent 

 

2. Dialogsamling 22.mars – fra strategi til handling 

Informasjon om opplegget, samt drøfting om mobilisering av deltagelse. 

• Tematisk treffer bra 

• Opplegget/innledere må speile samfunnet, og innleggene må balanseres i forhold til 

det. 

• Vurder å gjøre opptak av samlingen 

 

3. Dokumentet felles areal – og transportstrategi for Innherredsbyen 

Hovedsaken på møte er gjennomgang av kapitel 1 (Visjon/mål),2 (Utfordringer, muligheter og 

trender) og 3 (Regional areal – og transportstruktur), men med særlig fokus på kapitel 3. 

Det legges opp til drøfting i møtet om disse kapitlene. 

Kapitel 4 (Arealstrategier), 5 (Transportstrategier) og 6 (Gjennomføring av strategien) tas til 

styringsgruppen den 16.april. 

 

Momenter i hovedtrekk 

• Kap 1 - visjon og mål 

o Vise mer mangfold 

o Mer offensiv tilnærming 

o Alle kommuner må nevnes/beskrives 

o Rekkefølgen på målsettingen i arbeidet 

o Kulepunkt om komplementære forhold 

o Bruk av egnede formuleringer 

• Kap 2 – utfordringer, muligheter og trender 

o Vurdering av detaljeringsnivået som skal brukes 



 

o Omfang  av innhold – baseres på medvirkningsprosessen eller en «komplett» 

tekst 

o Få inn fakta eller «påstander» - hvordan balansere? 

o Å balansere, at alle/de fleste skal kunne kjenne seg igjen 

o God beskrivelse som viser mangfoldet 

• Kap 3 - Regional areal – og transportstruktur 

o Mer konkrete tiltak kommer i kap 4 eller 5 

o Bevissthet på uttrykk 

o Øst/vest flanken bør nevnes? 

 

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

kommunene gir skriftlige forslag/innspill til tekst så raskt som mulig. 

 

4. Gjennomføring, organisering og ressursinnsats fra høsten 

Kapitel 6 omhandler gjennomføring av strategien med handlingsprogram og forpliktende 

samarbeidsavtale. Prosjekt Innherredsbyen har bidratt til kunnskap – og 

samarbeidsutvikling.  Til sommeren avsluttes en fase i arbeidet, og en ny starter. 

For å unngå en vakuumsituasjon og etablering av utviklingskraft er det nødvendig å starte 

drøfting om organisering og roller, ressursinnsats fra de ulike aktørene, og økonomiske 

forhold. Ha nok utviklingskraft i det videre arbeidet er viktig. 

Engasjementet til innleid prosjektleder avsluttes etter levering av felles areal – og 

transportstrategi. 

 

Vedtak: Saken drøftet. Kommunene tar initiativ til et møte med Fylkesrådmannen for å drøfte 

samarbeid om ressurser, og andre relevante forhold til overgang til ny fase i arbeidet, 

 

 

5. Eventuelt 

Leder i styringsgruppen hatt møte med Samferdsel dept om 2 tog i timen. 

 

Neste møte: 16.april kl. 0900 -1130. ( kap. 4,5 og6) 

 

 


