Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Bystyret
28.02.2008
18/08

Resultat:

Behandlet

Arkivsak:
Tittel:

06/22808
FORSLAG TIL REGIONAL PLANSTRATEGI - NY
TRØNDELAGSPLAN 2009-13 ETTER HØRINGSRUNDE OG 1.
GANGS BEHANDLING I TRØNDELAGSRÅDET

Behandling:
Yngve Brox (H) foreslo alternativ til 1. avsnitt i innstillingen:
Bystyret foreslår at de prioriterte planområdene reduseres til følgende fem:
1.
Styrke forskning og utvikling i Trøndelag – med fokus på å styrke kunnskapsmiljøene
Trondheim.
2.
Håndtering av miljøutfordringer – redusere utslipp som bidrar til global oppvarming, redusere
annen forurensning og forvalte våre arealer bærekraftig.
3.
Energi – produksjon og anvendelse
4.
Attraktivitet – Trøndelag skal være det beste stedet å bo og arbeide i Norge.
5.
Kommunikasjoner – interne og eksterne forbindelser.
Planstrategien danner grunnlag for utarbeidelse av ny felles Fylkesplan for Trøndelag 2009 – 2012.
Hans Borge (FrP) foreslo:
1. Klima – utfordringer og muligheter:
Dersom klimatiltak skal implementeres i regionen, bør man sikre at de er effektive (målt i kg
CO2/kr) sammenliknet med andre tiltak rettet mot punktutslipp.
Det bør dokumenteres at tiltakene er reelle og ikke bare forflytter utslipp bort fra regionen
Klimatiltak bør også ha andre miljøgevinster utover utslipp av klimagasser
2. Energi – produksjon og anvendelse
På grunn av begrenset overføringskapasitet til og fra regionen bør en regional planstrategi legge
til rette for lokal energiproduksjon

Kristian Dahlberg Hauge (FrP) fremmet følgende merknad:
Bystyret mener det er riktig å legge opp til en strategi som ivaretar næringslivet i regionen på en best
mulig måte. I arbeidet med å utarbeide lokale strategier innenfor klimapolitikk, energipolitikk og
samferdselspolitikk må hensynet til næringslivet i regionen - og deres behov for videre utvikling vektlegges tungt.
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Det er viktig at det sikres stabile og forutsigbare rammevilkår for næringsaktørene i Trondheim og
øvrige Trøndelag. Manglende handling fra statlig hold innenfor energiforsyningområdet kan få
alvorlige konsekvenser for arbeidsplasser i regionen. Energikrisen i regionen er alvorlig og krever
rask handling.
Strengere miljøkrav i fremtiden kan også bidra til å svekke norsk og trøndersk næringsliv sin
konkurranseevne. En målsetting om at Trøndelag skal redusere sine klimagassutslipp med 30%
sammenlignet med 1991-nivå kan få alvorlige konsekvenser for næringslivet i regionen.
I stedet for en ensidig fokusering på prosentvise mål for reduksjon, bør Trondheim og Trøndelag
bruke sine fortrinn mer aktivt innenfor teknologiutvikling og forskning, og kunne stimulere til mer
miljøvennlige virksomheter på en positiv måte uten å tape konkurransekraft.
Det bør enda tydeligere fremheves at de viktigste virkemidlene for videre utvikling og vekst i
Trøndelagsregionen er en massiv satsing på infrastruktur, reduserte skatter og avgifter og reduksjon i
offentlig byråkrati. Vekst og utvikling bør sikres i samspill med næringslivet Trøndelag og i forståelse
med deres særegne behov – ikke gjennom strengere reguleringer og mindre økonomisk handlingsrom
for næringslivet til å satse.
Mona Bjørn (R) fremmet følgende merknad pva R:
1.
Det skal satses på en god offentlig kollektivtransport til det beste for regionens innbyggere.
2.
Gode offentlige helsetjenester er viktig for å sikre alle lik rett og mulighet til å benytte seg av
helsetjenestene.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 1 og Brox’ forslag ble innstillingen vedtatt mot 33
stemmer (13H, 13FrP, 3V, 3KrF, 1DEM) avgitt for Brox’ forslag.
Innstillingen pkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Borges forslag 1 fikk 13 stemmer (13FrP) og falt.
Borges forslag 2 fikk 30 stemmer (13H, 13FrP, 3R, 1DEM) og falt.
MDG sluttet seg til flertallsmerknad 1.
KrF, MDG sluttet seg til flertallsmerknad 2.
V, KrF, MDG, DEM sluttet seg til flertallsmerknad 3.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra R, som dermed ble en mindretallsmerknad.

Vedtak:
VEDTAK
Bystyret vedtar forslag til Regional planstrategi for Trøndelag. Planstrategien danner grunnlag for
utarbeidelse av ny Trøndelagsplan - Fylkesplan for Trøndelag 2009-2012.
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Planstrategien oversendes Trøndelagsrådet for behandling. Trøndelagsrådet gis fullmakt til å justere
og samordne eventuelle vedtak med formuleringer som er tilnærmet sammenfallende i innhold,
dersom vedtakene i fylkestingene og bystyret samlet sett tilsier dette.
FLERTALLSMERKNAD 1 - Ap, Rødt, SV, SP, PP, MDG:
Overordnet
•
Kultur innarbeides som eget strategipunkt i og med at det nok er det feltet hvor man har
oppnådd mest i inneværende planperiode
•
Bevaring av det biologiske mangfoldet innarbeides i planen
•
Bevaring av eksisterende industri innarbeides i planen.
•
Rusforebygging for barn og unge innarbeides i planen
FLERTALLSMERKNAD 2 - Ap, R, SV, H, SP, PP, KrF, MDG:
Arbeidskraftkapittelet
•
”Eldrebefolkningen vokser, og relativt sett blir andelen i yrkesaktivalder mindre”.
•
Planen er fram til 2013. Selv om eldrebefolkningen vokser har vi også i denne perioden en
økning av unge i yrkesaktiv alder.
•
Kapitlet sier ingenting om at Norge er et av de landene i verden som har flest yrkesaktive
både av kvinner og menn, eldre og unge.
•
”I næringslivet er det særlig teknologisk kompetanse som er utfordringen….” Etterspørselen
etter håndverkere er svært stor, vi har stor arbeidsinnvandring fra mange land for å dekke
etterspørselen. Etterspørselen etter andre fagarbeidergrupper, som sjåfører er også stor og
voksende.
Til kulepunktene:
•
Det pekes på at det i tillegg til gruppen innvandrere og uføretrygdede også er andre grupper
som i større grad kan bli yrkesaktive:
o
unge arbeidsledige
o
deltidsarbeidende
o
funksjonshemmede
•
Det lages et eget punkt om innvandrere og arbeidsliv
•
Det lages et eget punkt om deltid/heltid problematikken
•
Det lages et eget punkt om rekruttering
Kapitlet må skrives om slik at bakgrunnsinformasjonen blir korrekt og fullstendig og kulepunktene
mer dekkende.
Energi
Ei storstilt utnytting av vindkraftsressursene krever en nasjonal og regional plan for vindkraft.
I planperioden er det større muligheter for utnytting av bioenergi, enn biodrivstoff, fra trønderske
skoger.
Forskning
Det bør settes i verk et regionalt initiativ med sikte på større bevilgninger til forskning og universitet.

FLERTALLSMERKNAD 3 - Ap, R, SV, SP, PP H, FrP, V, KrF, MDG, DEM:
Bystyret vedtar forslag til Regional planstrategi for Trøndelag med følgende endringer:
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•

•

Bystyret konstaterer at Trondheim og resten av landsdelen er gjensidig avhengig av hverandre.
I et nasjonalt og internasjonalt perspektiv er det like åpenbart at sentraliseringen også truer
Trondheim, og at dette i sin tur er en av de viktigste truslene mot utviklingen i hele Trøndelag.
Planen må derfor omfatte tiltak som har som formål å styrke Trondheims rolle som
universitetsby, teknologityngdepunkt og kultur- og servicesenter for hele landsdelen.
De store kunnskapsinstitusjonene, næringsliv, kommune og statlige sektormyndigheter kan med
fordel involveres mer i samhandlingsprogrammene og neste rullering av planen.
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