
 

Sakspapirer til styringsgruppemøte  
Innherredsbyen – areal- og transportstrategi 

 

Tid: Fredag 12. mars 2021, kl 12.15-14.45  

Sted: Digitalt møte - Teams 

 

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 

 

Vedlegg: 

a) Referat fra siste møte 

b) Til sak 2: Teaser 

c) Til sak 3: Felles areal og transportstrategi (arbeidsdokument) - ettersendes 

 

 

Sakspapirer: 

1. Referat fra forrige møte 

Se vedlegg. 

Forslag til vedtak: Referat godkjent 

 

2. Dialogsamling 22.mars – fra strategi til handling 

Vedlegg: teaser 

Informasjon om opplegget, samt drøfting om mobilisering av deltagelse. 

 

 

 



 

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.. 

Hele dokumentet sendes ut i forkant av møtet for å gi et overblikk. Det er fortsatt et stort 

behov for bearbeiding for å heve kvaliteten. Det er organisert felles skriveøkt med 

prosjektgruppen, og det vil fortsatt være behov for å mobilisere denne i det videre arbeidet. 

 

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

 

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. 

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

transportstrategi. 

Dette er en innledende drøfting. 

 

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

 

 

5. Eventuelt 


