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Prosjektleder Odd Inge Mjøen

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og 
Melhus sin rolle i det nye fylket
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Mål for sammenslåing av fylkene våre

Hovedmål bl.a.:

• En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

• Gi bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i 
Trøndelag, til å fremme Trøndelag som en attraktiv region, og 
gjøre regionen bedre i stand til å ta på seg nye oppgaver

• Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre 
regionen en rettmessig andel av statlige ressurser, etableringer, 
prosjekter osv
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Fase 1

Omstillingsfase
Fokus på samordning, 

fellesskap, 
identitetsskaping

Fase 2

Vurdere justering av 
organisasjonsstruktur

2017 2020

Evaluering

2019

To faser
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22.12.16
Innplassering av ledere 
i strategisk ledergruppe

01.02.17
Prosjektrapporter 

oversendes prosjektledelse

Uke 9
Formelle drøftinger med TV 

om organisering av neste 
nivå (seksjoner)

Uke 23-24 
Innplassering av alle 

medarbeidere

Uke 13-14
Innplassering av 
seksjonsledere

18.10.17
Konstituering av fylkesting 

for Trøndelag

VEGEN VIDERE
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Fellesnemndas arbeidsutvalg
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Politisk organisering

•Formannskapsmodell

•Fylkesting (59)

•Fylkesutvalg
• Hovedutvalg for kultur, idrett, friluftsliv og integrering.

• Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

• Hovedutvalg for regional utvikling, næring, plan og kulturminner 

• Hovedutvalg for kollektivtrafikk, mobilitet

• Hovedutvalg for veg, trafikksikkerhet og (digital) infrastruktur
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TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE:

• Driftsbudsjett 5,8 mrd
• Investeringer ca 1,5 mrd
• 4700 ansatte
• 32 Videregående skoler
• 40 tannklinikker
• 6 000 km fylkesvei
• 43,4 mill kollektivreiser
• 2 administrasjonssteder
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«Å knytte fylket sammen»
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• Vi fokuserer på nødvendigheten av samhandling 
mellom distriktene, småbyene og Trondheim.  

• Utgangspunkt er den gjensidige avhengigheten 

Balansert utvikling som strategi



www.trondelagfylke.no  |  fb.com/trondelagfylke

340 000
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9 av 10
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Hentet fra oppsummeringen:

Modenheten i dette prosjektet er betydelig 
lavere enn hva som ordinært forventes av 
prosjekter fremlagt for KS2. En generell 
utfordring i vårt arbeid har vært at prosjektet 
ikke er ferdig detaljprosjektert, og det således 
er vanskelig å vurdere både løsninger og 
kalkyler. Mye detaljering gjenstår. 
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Hovedutfordringene innenfor samferdsel

ØKONOMI & KLIMA

5/6 av klimautslippene1/3% av driftsbudsjettet
3/4 av investeringsbudsjettet
4,5 mrd. i etterslep.
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FOU-kontrakter - innovative innkjøp
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Fylkestingets 
klimamål:
50% reduksjon 
i egne utslipp 
innen 2020.
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En aktiv rolle i klimatilpasningen
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Fylkestingssak 77/16

Mandat for bussanbud,  
Trondheim 2019

Krav om 100% 
fossilfrie busser.
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En aktiv rolle i klimatilpasningen

Hybrid-
Ferger
i 2019
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80% klimakutt gjennom 4 nye 
kortreiste hybridferger. 

Fergeanbud 2019
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En aktiv rolle i klimatilpasningen

Hybrid-
Ferger
i 2019

Hurtigbåt på 
hydrogen i 

2024? 
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Fremtidens hurtigbåt neste
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Urban Puzzle Innovasjonsprosjekt 
søknad Forkommune
Deltagere:                                                                                                 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune og Sintef

Sintef Teknologi & samfunn, Transportforsking står for søknad 

Visjon
Innovasjonsprosjektet skal bidra til effektiv og grønn 
næringstransport i norske byer.

Mål
Innovasjonsprosjektet skal utvikle et styringsverktøy kommuner 
kan bruke for å tilrettelegge effektiv og
grønn næringstransport i by.

Innovasjonen
Innovasjonsprosjektet skal bidra til å styrke kommunenes 
beslutningsgrunnlag ved å gi et mer helhetlig bilde
av næringstransport i by.

Forankring
NTP: regionale og statlige etatene må inkludere effektiv
og miljøvennlig bylogistikk som et viktig hensyn i areal- og 
transportplanleggingen
(Samferdselsdepartementet 2017).
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Transporttilbudet
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Universitetene
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Melhus vgs
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Fullført videregående opplæring i 
løpet av fem år på yrkesfag, snitt 
for kullene 2006-2010
(elevenes grunnskolepoengsum i parentes)
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Vi skal tilpasse 
tilbudene ved 
skolene våre 
arbeidsmarkedets 
behov
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Region Namdal:  
Namdalseid, Flatanger, Namsos, 
Overhalla, Fosnes, Høylandet, Grong, 
Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Nærøy, 
Vikna, Leka

Fosen:
Bjugn, Osen, Rissa, Roan, Ørland, Åfjord, 
Leksvik

Orkdalsregionen:
Agdenes, Hemne, Hitra, Frøya, 
Meldal, Orkdal, Skaun, Snillfjord, 
Rennebu. Dessuten Rindal 
kommune i Møre og Romsdal

Trondheimsregionen:
Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre 
Gauldal, Skaun, Trondheim, 
Orkdal, Rissa, Leksvik, Stjørdal

Invest: 
Steinkjer, Verran, Inderøy, Snåsa

Innherred samkommune: 
Verdal og Levanger

Værnesregionen:
Malvik, Selbu, Tydal, Frosta, 
Meråker og Stjørdal

Fjellregionen:
Røros, Holtålen. Dessuten Alvdal, 
Folldal, Os, Rendalen, Tolga og 
Tynset kommuner i Hedmark 
fylke
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Framtidas Trøndelag
for framtidas trøndere


