
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 
 
Arkivsak: 21/157 
Møtedato/tid: 13.04.2021 kl 08:30-09:30 
Møtested: Møtet avholdt som fjernmøte 
 
Møtende medlemmer: 

 

Jan Grønningen, leder.  
Stig Klomsten  
Hege Nordheim-Viken  
Silje H. Sjøvold  
Per Walseth  
 
Forfall: 
Ingen 
 
Andre møtende: 
Grethe Opsahl, Direktør kommunikasjon og drift, AtB, (sak 30/21). 
Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann, (sak 30/21). 
Erlend Solem, Fylkesdirektør avd. samferdsel, (sak 30/21). 
Rolf Grandlund, Seksjonsleder avd. kvalitet samferdsel, avd. samferdsel, (sak 30/21). 
Helene Hvidtsten, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek) 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek 
 
Merknader: : Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sakene ble behandlet i den rekkefølgen 
angitt av saklisten Ingen merknader til innkalling og sakliste. Ingen forslag til saker fremmet under 
eventuelt. 
 
Presentasjon av AtB – smittevern og kollektivtilbudet i sak 28/21 ligger vedlagt protokollen. 
  
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
28/21 Oppfølging av orienteringssak om smittevern på kollektivreiser 
29/21 Eventuelt 
30/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 28/21 Oppfølging av orienteringssak om smittevern på kollektivreiser 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 13.04.2021 28/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar fylkesrådmannen og AtB sine redegjørelser til orientering. 
 
Behandling: 
Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann, innledet kort om Trøndelag fylkeskommunens ansvar og Erlend 
Solem, fylkesdirektør for avdeling samferdsel med Rolf Granlund, seksjonsleder for kvalitet 
samferdsel, avd. samferdsel, orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget om temaet. Grethe 
Opsal, kommunikasjonsdirektør AtB orienterte og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Fylkesutvalget besluttet gjennom garanti å dekke AtB sin underdekning som følge av fall i 
omsetning med ca. 30 % som følge av færre reisende under covid-19 pandemien. Per dags dato 
opprettholdes derfor et vesentlig mer omfattende rutetilbud enn det situasjonen under denne 
covid-19 pandemien tilsier. 
Der rutetilbudet er av en viss kvalitet (hyppighet og kapasitet) anbefales elever å bruke dette. Der 
kvaliteten ikke er tilstrekkelig, vil AtB måtte sette inn ekstra ressurser. Det er til en viss grad 
lettere og mer oversiktlig med skoleskyss i distriktene når det er kun elever som transporteres, 
men det er knyttet større utfordringer til midtbyens rute/linjer som følge av at alle kundegrupper 
benytter samferdselstilbudet. 
Innenfor de tilgjengelig ressursrammer ivaretar og opprettholder AtB tilbudet ovenfor publikum, 
ivaretakelse av sjåfører/ansattes arbeidsmiljø og smittevernstiltak som ekstra renhold, at 
håndsprit er tilgjengelig. AtB informerer om - og oppfordrer at alle smitteverntiltak, herunder bruk 
av munnbind, følges av den enkelte, i samsvar med nasjonal og lokal lovgivning, men at det ikke 
ligger til AtB eller den enkelte sjåførs myndighet å håndheve (sanksjonere) brudd på de til enhver 
tid gjeldende lov, forskrift og retningslinjer. 
Presentasjonen legges ved protokollen. 

Forslag til vedtak - Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar fylkesrådmannen og AtB sine redegjørelser til orientering. 
 
 
Sak 29/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 13.04.2021 29/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker fremmet. 
 
Vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
  



 
Sak 30/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 13.04.2021 30/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 13.04.2021. 
 
Behandling: 
Utvalget fikk presentert protokollen i TEAMS hvor den ble opplest og godkjent. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 13.04.2021. 
 
 



Smittevern og kollektivtransport
Orientering Kontrollutvalget 13.04.21



Generelt for kollektivtrafikk og 
Covid 19

• Følger veileder for kollektivtrafikk fra 
Folkehelseinstituttet p

• Samarbeid med andre kollektivselskap i 
Norge

• Mange ulike smitteverntiltak vurdert, 
mange gjennomføres, noen lar seg ikke 
gjennomføre



Felles ansvar mellom AtB og 
kundene

• AtB følger opp kapasitet, vår del av 
smittevern ihht veiledere 

• Kundene må følge helsemyndighetens råd 
og vise hensyn til hverandre

• AtB følger opp med kontinuerlig 
informasjon og reiseråd

• Tett samarbeid med Trøndelag 
fylkeskommune og Trondheim kommune



Tendenser til trengsel knyttet til rush, men fortsatt er de utfordrende 
avgangene i stor grad knyttet til skolestart/-slutt
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Mandag 25/1, avganger med trengsel per klokketime og linje



Generelle 
informasjon

• Oppfordring til
andre om å unngå
avganger rundt vgs

• Generelle reiseråd

• Kampanjer i ulike 
kanaler

• Synliggjøre hele 
tilbudet

• Media

Tilgjengelig håndsprit 
på holdeplass og om 
bord

• Vurdert i en tidlig 
fase, men krevende 
å gjennomføre mht
drift og oppfølging

• Ville ført til trengsel 
rundt 
spritdispenserne

• Anbefales at 
reisende selv har 
håndsprit

Bruk av munnbind

• Følger 
helsemyndighetenes 
bestemmelser –
anbefaling eller påbud

• AtB har 
informasjonsansvar 
sammen med 
kommune og 
helsemyndigheter

Utnyttelse av
kapasitet om bord

• Ingen setebegrensning

• Skulder ved skulder 
fremfor ståplasser

• Unngå ansikt til ansikt

• Sjåfør kan passere 
holdeplass (hvis ingen 
avstigende) ved full 
buss

• Vent på neste buss 
hvis full buss



Takk for oppmerksomheten!
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