Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune
Arkivsak:
Møtedato/tid:

10.01.2018 kl. 12:00

Møtested:

Scandic Hell hotel

Vi viser til tidligere utsendte møteinnkalling. Vedlagte henvendelse fra Norges
Handikapforbund Trøndelag var satt opp som referatsak, saken blir i stedet behandlet i den
vedlagte tilleggssaken.

Trondheim, 10.01.2018

Jan Grønningen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Berglann
Rådgiver, Konsek

Sakliste
Saksnr.
10/18

Sakstittel
Henvendelse fra Norges Handikapforbund Trøndelag

Henvendelse fra Norges Handikapforbund Trøndelag
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato
10.01.2018

Saknr
10/18

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/3 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar fylkesrådmannens redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Bryter politisk vedtak
Ny felles TT-ordning i Trøndelag
TT-ordningen i Trøndelag 2018 - Høring
Vedtak FNTFK, 27042017, Sak 2%2f17, Strategi og organisering av samferds...
Saksutredning
Kontrollutvalget fikk en e-post fra Norges Handikapforbund Trøndelag (NHF) 21.12.2017 om
det forbundet mener er brudd på et vedtak fattet i fellesnemnda for Trøndelag
fylkeskommune i sak 2/17. Vedtaket ble fattet i saken om strategi og organisering av
samferdselsområdet i Trøndelag, vedtakets punkt 4 omhandlet ny TT-ordning i Trøndelag:
4. Det vises til innspill fra Rådene for likestilling av funksjonshemmede i Nord- og Sør-Trøndelag.
Fellesnemnda ber om at det nedsettes ei arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til ny TT ordning i
Trøndelag.

Fellesnemnda viser her til likelydende vedtak fattet i rådene for likestilling av
funksjonshemmede (RLF), som hadde uttalt seg om sammensetningen av arbeidsgruppa,
som skulle utarbeide nytt forslag til TT-ordning i Trøndelag. RLF-ene utdypet
sammensetningen og hvilke brukergrupper som skulle involveres:
Utvalget skal bestå av:
1 person fra NTFK administrasjon 1 person fra STFK administrasjon 1 person fra FFO 1 person fra
Norges Blindeforbund 1 person fra Norges Handikapforbund 1 politiker fra NTFK 1 politiker fra STFK
1 person fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag 1 person fra Rådet for
likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sør-Trøndelag.

Arbeidsgruppa ble likevel ikke sammensatt i samsvar med RLF-enes vedtak, men av
fylkeskommunalt ansatte. Involveringen av brukerne har etter det sekretariatet forstår skjedd
i form av et dialogmøte. Dialogmøtet omfattet flere brukergrupper enn de som RLF-ene
innstilte på. Etter dialogmøtet har arbeidsgruppa sendt et forslag til ny TT-strategi på høring.
NHF Trøndelag er ikke tilfreds med involveringen eller prosessen og ber kontrollutvalget
gripe inn.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatet vil først gjøre oppmerksom på at kontrollutvalget i rollen som fylkestingets
kontroll- og tilsynsorgan ikke har mandat til å gi administrasjonen pålegg. Dersom utvalget
mener at administrasjonen har handlet feil kan kontrollutvalget gjøre fylkestinget
oppmerksom på dette. Utvalget kan i tillegg innstille på tiltak som fylkestinget kan sette i verk
overfor administrasjonen.
Når det gjelder den konkrete påstanden om at administrasjonen har brutt vedtaket i
fellesnemnda, bør fylkesrådmannen få anledning til å redegjøre for saken før kontrollutvalget
tar stilling til hva det vil gjøre.

Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem, vil være til stede i møtet og orientere om saken.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Jan Grønningen <jan.gronningen@stfk.no>
21. desember 2017 22:18
Torbjørn Berglann
Fwd: Bryter politisk vedtak
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Fra: NHF Trøndelag <nhf.troendelag@nhf.no <mailto:nhf.troendelag@nhf.no>>
Dato: 21. desember 2017 kl. 12:03:52 CET
Til: "'jan.gronningen@stfk.no <mailto:jan.gronningen@stfk.no>'" <jan.gronningen@stfk.no
<mailto:jan.gronningen@stfk.no>>, "'Torfinn.Aas@ntfk.no <mailto:Torfinn.Aas@ntfk.no>'"
<Torfinn.Aas@ntfk.no <mailto:Torfinn.Aas@ntfk.no>>, "'Stein-Arve.Torgnesoy@ntfk.no
<mailto:Stein-Arve.Torgnesoy@ntfk.no>'" <Stein-Arve.Torgnesoy@ntfk.no
<mailto:Stein-Arve.Torgnesoy@ntfk.no>>, "'silje.heggdal.sjovold@verdal.kommune.no
<mailto:silje.heggdal.sjovold@verdal.kommune.no>'"
<silje.heggdal.sjovold@verdal.kommune.no
<mailto:silje.heggdal.sjovold@verdal.kommune.no>>,
"'kari.anita.furunes@meraker.kommune.no <mailto:kari.anita.furunes@meraker.kommune.no>'"
<kari.anita.furunes@meraker.kommune.no <mailto:kari.anita.furunes@meraker.kommune.no>>
Kopi: Ragnhild Urdshals Høyem <Ragnhild.Hoyem@nhf.no
<mailto:Ragnhild.Hoyem@nhf.no>>, "kirsti stenersen styrmedlem nhf"
<kirstistenersen@hotmail.com <mailto:kirstistenersen@hotmail.com>>,
"'Pal-Sather.Eiden@ntfk.no <mailto:Pal-Sather.Eiden@ntfk.no>'" <Pal-Sather.Eiden@ntfk.no
<mailto:Pal-Sather.Eiden@ntfk.no>>, "'elisabeth.paulsen@stfk.no
<mailto:elisabeth.paulsen@stfk.no>'" <elisabeth.paulsen@stfk.no
<mailto:elisabeth.paulsen@stfk.no>>
Til kontrollutvalget i Trøndelag fylke.
Norges Handikapforbund Trøndelag vi påpeke at administrasjonen har brutt politisk vedtak fra
27.04.17.
Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune behandlet saken «Strategi og organisering av
samferdselsområdet i Trøndelag» i møte 27.04.2017 sak 2/17
I vedtakets pkt 7. står det «Det vises til innspill fra Rådene for likestilling av funksjonshemmede i
Nord- og Sør-Trøndelag. Fellesnemnda ber om at det nedsettes ei arbeidsgruppe for å utarbeide et
forslag til ny TT ordning i Trøndelag.»
Både Pål Sæther Eiden og Elisabeth Paulsen understreket i debatten viktigheten med at
brukerorganisasjonene deltok i dette arbeidet, slik innspillene fra Rådene for funksjonshemmede
ba om. Se vedlagt innstilling. Til tross for dette har administrasjonen satt ned en arbeidsgruppe
utelukkende med personer fra administrasjonen. Organisasjonene ble i stedet invitert til ett
dialogmøte hvor vi kunne komme med innspill på et forslag vi fikk fremlagt i møtet. Da

høringsnotatet på nye retningslinjer ble sendt ut i midten av desember, står det at «Innspill fra
møtedeltakerne er tatt inn i vedlagte forslag til retningslinjer.» Forslaget som sendes ut er nesten
likelydende med det som ble presentert på dialogmøtet den 13. november. Det er ikke beskrevet
hvilke innspill som ble tatt til følge og hvilke som ble avvist. Allikevel tok det 1 mnd fra
dialogmøtet til høringen ble sendt ut.
Høringen ble sendt ut 13. desember med frist til 19. januar. På grunn av juleferie er dette svært
kort frist både for interesseorganisasjonene og kommunene. Hele prosessen fremstår
udemokratisk og uten ønske om medvirkning. Forslaget til nye retningslinjer for TT har f.eks.
ingen beskrivelser av hvilke praktiske/økonomiske konsekvenser forslaget vil ha for brukerne.
Dersom organisasjonene hadde blitt involvert slik som forutsatt, ville disse konsekvensene blitt
beskrevet og synligjort.
Ny TT-ordning skal gjelde fra 01.07.18. Vi vil presentere hvilke konsekvenser dette vil ha, men
når saken legge frem til politisk behandling i mars/april vil det være for sent å foreslå store
omlegginger. Det var nettopp dette vi fryktet og som vi ga innspill om i dialogmøte i november.
Selve forslaget til TT ordning vil medføre betydelige kutt i transporttilbudet for mange
funksjonshemmede, og et klart brudd på vedtaket fra 27.04.17.
Det er lovpålagt for alle kommuner og fylkeskommuner å ha et Råd for likestilling av personer
med nedsatt funksjonsevne. Fylkestinget valgte likevel å utsette valg av nytt Råd til 1. mars 2018.
Dette betyr at den saken som er en av de med størst betydning for funksjonshemmede vil i denne
perioden blir behandlet uten at det lovpålagte Rådet for funksjonshemmede er involvert. Dette er
alvorlig i seg selv, men spesielt alvorlig med tanke på den manglende medvirkningen som har
vært i utarbeidelsen av ny TT-ordning i Trøndelag.
Vi ber derfor Kontrollkomiteen gripe inn i prosessen og påse at politiske vedtak følges.

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Ny felles TT-ordning i Trøndelag
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/04286-2
Tove Helland Pedersen

Saksgang
Møtedato
Rådet for likestilling av funksjonshemmede 29.03.2017
i Nord-Trøndelag

Saksnr

Administrasjonssjefens forslag til vedtak/innstilling:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag og Rådet for likestilling
av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sør-Trøndelag ber NTFK og STFK evt
nye Trøndelag fylkeskommune om at det nedsettes et utvalg som skal utarbeide
forslag til ny TT ordning for Trøndelag.
Utvalget skal bestå av:
1 person fra NTFK administrasjon
1 person fra STFK administrasjon
1 person fra FFO
1 person fra Norges Blindeforbund
1 person fra Norges Handikapforbund
1 politiker fra NTFK
1 politiker fra STFK
1 person fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
1 person fra Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i SørTrøndelag.
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Nord-Trøndelag fylkeskommune

Saksutredning for Rådet for likestilling av funksjonshemmede i
Nord-Trøndelag
Referanse for saken:
Notat fra Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i SørTrøndelag

Saksframstilling
Bakgrunn
Transporttjenesten for funksjonshemmede er et viktig samferdselstilbud for personer
som har vansker med å bruke det ordinære kollektivtilbudet. Selv om
kollektivmateriellet stadig blir bedre, er det fortsatt store utfordringer knyttet til
holdeplasser og gang/veinettet. Særlig på vinteren vil flere ha behov for dør til dør
transport.
Mens Nord-Trøndelag fylkeskommune har endret modell i 2017 til verdibasert
ordning, har Sør-Trøndelag fylkeskommune en turbasert ordning. Det er i tillegg
forskjeller i egenandel, gruppeinndeling og hvem som omfattes av ordningen.
Rådene i Nord- og Sør-Trøndelag ønsker at den nye fylkeskommunen skal bringe
med seg det beste fra begge fylker og resultere i bedre tjenester til innbyggerne. For
å få en god ordning må man inkludere og høre de det gjelder. For å få en god og
inkluderende prosess ønsker vi en bred sammensatt gruppe på 9 personer som skal
se på regelverk og omfang. I tillegg til fylkeskommunens egne organ er det viktig å
involvere de tre organisasjonene som representerer de ulike brukergruppene, og
som tradisjonelt har engasjert seg i dette spørsmålet fra ordningens start.

Konklusjon
Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag og Rådet for likestilling
av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Sør-Trøndelag ber NTFK og STFK evt
nye Trøndelag fylkeskommune om at det nedsettes et utvalg som skal utarbeide
forslag til ny TT ordning for Trøndelag.
Utvalget skal bestå av:
1 person fra NTFK administrasjon
1 person fra STFK administrasjon
1 person fra FFO
1 person fra Norges Blindeforbund
1 person fra Norges Handikapforbund
1 politiker fra NTFK
1 politiker fra STFK
1 person fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
1 person fra Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i SørTrøndelag.
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Se mottakerliste

Dato: 12.12.2017

HØRING
Transporttjenesten for funksjonshemmede
Retningslinjer for Trøndelag 2018

I forbindelse med fylkessammenslåing 2018 har administrasjonen i Nord- og Sør-Trøndelag
fylkeskommune utarbeidet forslag til retningslinjer for felles TT-ordning.
Forslaget er basert på retningslinjer for TT-ordningen i Nord-Trøndelag som ble vedtatt
høsten 2016 og iverksatt 01.01.2017. Denne ordningen gjelder tildeling av beløp, noe de
fleste fylker i Norge har innført. I følge statusrapport for TT-ordningen er det pr 2017 kun
Sør-Trøndelag, Vest-Agder og Oslo som praktiserer tildeling av turer/km.
Nye retningslinjer for TT-ordningen i Trøndelag skal gjøres gjeldende fra 01.07.2018
Arbeidsgruppe:
Terje Skrattalsrud, Funksjonsleder NTFK
Rolf Granlund, Rådgiver, STFK
Jann Roar Pettersen, Konsulent NTFK
Joar Aksnes, Konsulent NTFK
Aud Hostad, Rådgiver, STFK

Forslag til retningslinjer er utarbeidet i henhold til diskrimineringsloven, slik at alle
godkjente brukere tildeles likt grunnbeløp. Det foreslås tilleggsbeløp for avstand fra bosted
til kommunesentre 0-10 km, 10-20 km, 20-30 km og over 30 km. Det foreslås videre
tillegg til brukere med behov for spesialbil. Dette for å ivareta de ekstra kostnader dette
medfører slik at det helhetlige tilbudet blir mest mulig likt for alle brukere.
Forslag til retningslinjer for TT-ordningen i Trøndelag ble presentert av brukergruppen i
dialogmøte med brukerorganisasjoner 13.11.2017. Deltakerne representerte bl.a. Rådet for
likestilling av funksjonshemmede i Sør- og Nord-Trøndelag, KS, Blindeforbundet, CP
foreningen, Norges Handikapforbund, SAFO og FFO.
Innspill fra møtedeltagerne er tatt inn i vedlagte forslag til retningslinjer.

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

I prosessen frem til endelig vedtak om nye retningslinjer ønsker Trøndelag fylkeskommune
en bred medvirkning fra berørte parter. Vi ber i den forbindelse om konkrete innspill og
forslag til vedlagte retningslinjer og skjema.
Frist for tilbakemelding settes til 19. januar 2018.
Høringssvar sendes pr e-post til postmottak@trondelagfylke.no
Merkes «TT Høringssvar»

Vennlig hilsen

Joar Aksnes
Konsulent samferdsel

Endringer for Nord-Trøndelag (hovedpunkter):





Fjerning av brukerkvoter for den enkelte kommune.
2-6 års godkjenning endret til 3 år
Mulighet for tildeling til brukere som er kronisk syke deler av året
Ny differensiering i avstand fra bosted til kommunesenter

Endringer for Sør-Trøndelag (hovedpunkter):










Overgang fra tildeling av turer til tildeling av beløp
4 tildelingsdatoer
Korttjeneste via Rogaland Taxi AS
Reisekonto kan ikke overtrekkes
Brukerkort uten foto
Redusert egenandel fra 30% til 20%
Mulighet for flere turer til ordinære brukere
Ingen begrensninger i lengde på turer (tidligere 30km/60km)
Mulighet for tildeling til brukere som er kronisk syke deler av året

Fylkeskommunen vil fortsette videre revidering av retningslinjene på grunnlag av innkomne
innspill og forslag.
Målsetting er å presentere nye retningslinjer for Hovedutvalg for samferdsel i mars 2018
med vedtak i fylkestinget april 2018 og iverksetting av ny TT-ordning 01.07.2018.

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Forslag til retningslinjer for TT-ordningen i Trøndelag
Søknadsskjema
Legeerklæring
Forenklet søknadsskjema - Forarbeid for å «rydde» i registrerte brukere
(gjelder bare kommuner i Sør-Trøndelag)
5. Brukerhefte

Mottakerliste
Agdenes kommune
Bjugn kommune
Flatanger kommune
Fosnes kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Klæbu kommune
Leka kommune
Leksvik kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nærøy kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune
Osen kommune
Overhalla kommune

Rennebu kommune
Rissa kommune
Roan kommune
Røros kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trondheim kommune
Tydal kommune
Verdal kommune
Verran kommune
Vikna kommune
Ørland kommune
Åfjord kommune
Norges Handikapforbund
Blindeforbundet
SAFO
FFO
KS
Rådet for likestilling av
funksjonshemmede

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632

SAKSPROTOKOLL
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

16/00070
Espen Aasen

Behandlet av
Møtedato
1 Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for
28.03.2017
Trøndelag fylke
2 Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune 27.04.2017

Saknr
24/17
2/17

Strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag
Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune har behandlet saken i møte
27.04.2017 sak 2/17
Møtebehandling

Forslag fremmet av Kirsti Leirtrø (A) på vegne av A, SP, Krf og Mdg
1. Fellesnemda ber om at det gjennomføres høringskonferanser i alle regioner og at
strategien sendes ut på høring til relevante aktører i Trøndelag, og fremlegger saken
for Fellesnemda for behandling i oktober med tilbakemelding til
samferdselsstrategien.
2. Fellesnemda vedtar å ta en rolle innenfor godstransport som beskrevet i saken.
3. Fellesnemda ber om at det utformes et utkast til felles veistrategi for Trøndelag, som
legges frem for politisk behandling.
4. Fellesnemda vedtar en organisering der AtB og Statens vegvesens ordinære
tjenester avtales i leveranseavtaler mens større prosjekter vedtas og hjemles i
mandater.
5. Fellesnemda vedtar å gi AtB en rolle som beskrevet i saken og ber om at
Prosjektleder kommer tilbake til fellesnemda med et forslag til en fireårig
leveranseavtale med AtB for perioden 2018-2021 basert på dette.
6. Fellesnemda støtter at tiltakene innenfor mobilitet samles i en «Trøndelagspakke 1»,
og ber Prosjektleder om å komme tilbake til Fellesnemda med en egen sak om dette.
7. Det vises til innspill fra Rådene for likestilling av funksjonshemmede i Nord- og SørTrøndelag. Fellesnemnda ber om at det nedsettes ei arbeidsgruppe for å utarbeide et
forslag til ny TT ordning i Trøndelag.

Forslag fremmet av Rakel Skårslette Trondal (SV)
Likelydende med punktene 1-3 og 6-7 i forslag fra Leirtrø, med følgende alternative punkt 4
og 5:
4. Fellesnemda for Trøndelag vil avvikle AtB som heleid fylkeskommunalt aksjeselskap
og samle samferdselsoppgavene som ATB i dag har i fylkeskommunens egen
administrasjon.
5. Det er et mål for Trøndelag fylkeskommune å få redusert arbeidskrevende
anbudsprosesser, å bidra til utvikling av miljøvennlige transportløsninger, og å sikre
ansatte i transportsektoren trygge arbeidsvilkår. Fellesnemda ber derfor Prosjektleder
sette igang et utredningsarbeid med målsetting om at Trøndelag fylkeskommune skal
eie sine egne busser som brukes i kollektivtrafikken i Trøndelag. Det bør også gjøres
vurderinger på lignende løsninger for båter og ferjer.

Forslag fremmet av Trygve Gjermstad (KrF) på vegne av KrF
Moderne fergedrift er avhengig av full integrasjon mellom drift av ferge og infrastruktur for
ferge.Fellesnemda ber prosjektleder fremme en sak for fellesnemdas møte i juni ang.
plassering av ansvaret for drift og infrastruktur og hvordan dette må organiseres for å sikre
nødvendig integrasjon.

Forslag fremmet av Pål Sæther Eiden (H) på vegne av Høyre, FrP og Venstre
1. Hovedstrategi
I hovedstrategi endres benevnelser «Metro» og «Minimetro» til Bybuss og «Taxi» til
Bestillingstransport.
Strategien for organisering av samferdselsområdet i Trøndelag må tydelig beskrive
hvilke tjenester Trøndelag fylkeskommune skal levere. Innbyggerne må få presentert
hvilke tjenester og kvalitet de kan forvente seg på de områdene fylkeskommunen
leverer tjenester og har ansvar.
2. Økonomiske konsekvenser
Fellesnemda må få presentert et kostnadsscenario for de strategier som velges,
herunder et kostnadsanslag bl.a. for utvikling/anskaffelse av "App"
3. Fylkesveier.
God infrastruktur er det viktigste tiltaket for å utvikle Trøndelag som en bedre og
sterkere bo- og arbeidsregionen. Derfor må satsingen på fylkesveier bli langt
tydeligere prioritert i budsjett og strategiplaner.
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Dagens veistrategi for Trøndelag har prioritet veier med høy ÅDT og flaskehalser for
næringslivet. Denne strategien må videreføres, samtidig som de øvrige veiene også
må vedlikeholdes bedre. For å hindre ytterligere forfall på fylkesvegene må det
utarbeides en helhetlig strategi som omfatter hele det fylkeskommunale veinettet i
Trøndelag.
Fylkestinget har som målsetning om at det lages en årlig plan for vedlikehold av
fylkeskommunale veier. Målsetting om å fjerne forfallet på maksimalt 20 år (minst 200
millioner årlig i økning, jf utredning for strategi) må legges til grunn for veistrategi og
vedlikeholdsprogram. Det må utformes eget program for opprustning av grusveier.
4. TT – kort / transportløsninger for funksjonshemmede
Fylkestinget ønsker at det settes ned en tverrpolitisk arbeidsgruppe med deltakelse
fra organisasjonene, som ser på en helhetlig løsning for Trøndelag fylkeskommune.
Forslaget legges frem for politisk behandling høsten 2017
5. Organisering
Det må være en målsetting at oppgaver organiseres mest mulig effektivt. Oppgaver
som ligger til fylkeskommunens ansvarsområder prioriteres.
6. Bestillingstransport
Omfang og tilbud på bestillingstransport må kost – nytte vurderes. Ansvar for
bestillingstransport bør legges til AtB slik at kollektivtrafikken samles under en
administrasjon.
7. Trafikksikkerhetsarbeidet
Trøndelag fylkeskommune må bli en enda tydeligere pådriver for trafikksikkerhet, og i
fortsatt tett samarbeid med Statens vegvesen. Fylkeskommunen sitt
trafikksikkerhetsutvalg skal være sentralt i dette arbeidet, i godt samarbeid med andre
samfunnsaktører.

Votering
Innstillingen fikk ingen tilslutning
Forslag fra Kirsti Leirtrø punktene 1-3 og 6-7 ble enstemmig vedtatt
Det ble foretatt alternativ votering mellom punkt 4 og 5 i Leirtrø sitt forslag og alternative
punkt i forslag fra Trondal.
Forslag fra Trondal, punkt 4, fikk 9 stemmer (SV, Rødt, representantene Gunn Elin Flakne,
Pål Sture Nilsen og Anne Berit Sæther fra A, Jan Bojer Vindheim fra MDG) og falt, mens
forslag fra Leirtrø punkt 4 fikk 69 stemmer og ble vedtatt.
Forslag fra Trondal, punkt 5, fikk 8 stemmer (SV, Rødt, representantene Gunn Elin Flakne,
Pål Sture Nilsen og Anne Berit Sæther fra A, Jan Bojer Vindheim fra MDG) og falt, mens
forslag fra Leirtrø punkt 5 fikk 50 stemmer og ble vedtatt.
Forslag fra Pål Sæther Eiden punktene 1-6, fikk 20 stemmer (H, Frp, V) og falt
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Forslag fra Pål Sæther Eiden punkt 7, ble enstemmig vedtatt
Forslag fra Trygve Gjermstad fikk 58 stemmer (A, Sp, MDG, SV, Krf, Rødt, Pp) og ble
vedtatt.
Vedtak
1. Fellesnemda ber om at det gjennomføres høringskonferanser i alle regioner og at
strategien sendes ut på høring til relevante aktører i Trøndelag, og fremlegger saken
for Fellesnemda for behandling i oktober med tilbakemelding til
samferdselsstrategien.
2. Fellesnemda vedtar å ta en rolle innenfor godstransport som beskrevet i saken.
3. Fellesnemda ber om at det utformes et utkast til felles veistrategi for Trøndelag, som
legges frem for politisk behandling.
4. Fellesnemda vedtar en organisering der AtB og Statens vegvesens ordinære
tjenester avtales i leveranseavtaler mens større prosjekter vedtas og hjemles i
mandater.
5. Fellesnemda vedtar å gi AtB en rolle som beskrevet i saken og ber om at
Prosjektleder kommer tilbake til fellesnemda med et forslag til en fireårig
leveranseavtale med AtB for perioden 2018-2021 basert på dette.
6. Fellesnemda støtter at tiltakene innenfor mobilitet samles i en «Trøndelagspakke 1»,
og ber Prosjektleder om å komme tilbake til Fellesnemda med en egen sak om dette.
7. Det vises til innspill fra Rådene for likestilling av funksjonshemmede i Nord- og SørTrøndelag. Fellesnemnda ber om at det nedsettes ei arbeidsgruppe for å utarbeide et
forslag til ny TT ordning i Trøndelag.
8. Trafikksikkerhetsarbeidet
Trøndelag fylkeskommune må bli en enda tydeligere pådriver for trafikksikkerhet, og i
fortsatt tett samarbeid med Statens vegvesen. Fylkeskommunen sitt
trafikksikkerhetsutvalg skal være sentralt i dette arbeidet, i godt samarbeid med andre
samfunnsaktører.
9. Moderne fergedrift er avhengig av full integrasjon mellom drift av ferge og
infrastruktur for ferge.Fellesnemda ber prosjektleder fremme en sak for fellesnemdas
møte i juni ang. plassering av ansvaret for drift og infrastruktur og hvordan dette må
organiseres for å sikre nødvendig integrasjon.
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