
 

 

  Årsmelding 2012, side 1 
  Årsmelding 2013, side 1 

ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2013 

Trondheimsregionen har hatt sterk vekst også i 2013, ved årsskiftet var det 275.000 innbyggere. 
Kommunene har fått flere innbyggere. Hovedmålet i næringsplanen er økt verdiskapning i våre region i 
forhold til nasjonen. Statistikk viser at vi nærmer oss dette målet raskere enn antatt.  
Vi ønsker at veksten skal være bærekraftig og 
ta hensyn til klima og miljø. Gjennom IKAP-2 
bidrar vi til en tettere region, i et felles bolig- 
og arbeidsmarked.  

Under  kan du se hva Trondheimsergionen 
gjorde i 2013 for å komme nærmere disse 
målene. Oversikten er delt inn i fire 
progamområder:  

A. Gjennomføring av strategisk næringsplan. 
B. Videreføring av IKAP/boligprosjektet.  
C. Profilering/informasjonsarbeid. 
D. Organisasjonen.  
 

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2013 

Programområde A: Videreføring av strategisk næringsplan  

Gjennomføring av stra-
tegisk næringsplan: 
Næringsrådet styrer ar-
beidet ut fra rammene i 
utviklingsplanen, og etter 
innspill fra kommunene, 
næringslivet og kunn-
skapsmiljøene.  

Revidert handlingsplan ble 
endelig vedtatt i Trond-
heimsregionen-region-
rådet 01.03.2013.  

Politikerbesøk: NTNU/SINTEF 

 

31. mai 2013 gjennomførte Trondheimsregionen 
politikerbesøk til campusene til NTNU og SINTEF, hvor 
alle kommunestyre- og bystyrepolitikere var invitert. 
Evaluering viser at over 300 deltakere fikk en meget 
vellykket innføring i aktiviteter og anlegg i Trond-
heimsregionens viktigste ressurs, våre fremdragende 

kunnskapsmiljøer. Nå gjelder det å ta studentenes 
oppfordring på alvor: 

 

Kommersialisering av teknologi: 
En av hovedsatsingene i året som er gått er å få 
valgt ut ett eller flere kunnskapsnav for regionen. 
Etter anbefaling i rapport fra SINTEF har Nærings-
rådet i Trondheimsregionen fattet vedtak om at 
kommersialisering av teknologi skal være regio-
nens fremtidige satsingsområde, fremfor satsing på 
enkeltbransjer.   

Ungt entreprenørskap: 
En annen hovedsatsing i 2013 er samarbeidsprosjek-
tet med Ungt entreprenørskap Trøndelag (UET) om 
entreprenørskap i grunnskolen. Det er gledelig å re-
gistrere at prosjektet gir flere aktive skoler og 33% 
vekst i antall elever som bruker tilbudet. Det er fast-
satt å videreføre avtalen med UET for en ny to-
årsperiode. 

 

Utkast 25.02.2014 
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I 2013 er det også jobbet med:  
- Studenter ut i bedrift  
- Forskere ut i bedrift er startet opp, fokus i 2013 på 

kommunene i sør 
- Bidrag til å få opp Traineeprogram innen olje/gass 

kalt Study & Stay 
- Økt kompetanse i tiltaksapparatet  
- Legge til rette for økt fokus på entreprenørskap, 

to eksempel i tillegg til UET-prosjektet: 
o Bidrag til å få opp Grunderfelleskapet DiGS 
o Bidrag til å få arrangert StartForum, en stu-

dentdrevet nasjonal samlingsplass for gründer-
spirer 

- Bidratt til å få på plass operativ ressurs for 
Næringsforening Skaun 

- Bidratt til å arrangere Trøndelagsdagen, en karrie-
redag for studenter på jakt etter jobb 

- Fremtidsrettet samferdsel ut fra samferdselspoli-
tisk fundament: 
o Intercity Trønderbanen, bla. el innen 2018 
o E6 sør/Trondheimsvegen, bla. E6 Tonstad-

Jagtøyen innen 2018 
o Logistikknutepunkt i inneværende NTP-periode 
o Fv 704, utløser næringsareal på Tulluan 

- Arbeid med å sikre Trondheimsregionen et godt 
mottaksapparat for internasjonal arbeidskraft re-

kruttert av våre bedrifter – Living in Trondheim 
Region 

- Avklaring av næringsmuligheter knyttet til vel-
ferdsteknologi 

- Sammen med regional byggenæring og 
Næringsforeningen igangsatt prosjekt på å utvikle 
bedre byggeprosesser – Smartere Bygging 

- Bidra til god effekt for Fosen og Midt-Norge av 
kampflybaseetableringen 

-  Forberedelse av selskapsetablering for avklarte 
IKAP-områder 

- Støttet arbeid med regional forvaltning av deler av 
statens finansformue 

- Bidratt til analyse av teknologibaserte virksomhe-
ter for Trondheimsregionen, Impello-analysen 

- Øvrige bransjeanalyser gjennomført 
- Etablert database/måleindikatorer for status på 

næringsplanen 

Økonomi: 
Det er brukt ca 4.575’ kr til programområdet P1 
Næringsutvikling i 2013, tilnærmet i samsvar med 
revidert budsjett. I tillegg er det arbeider innenfor 
programområdene P2 og P3 som også er i henhold til 
næringsplanen.  

 
Programområde B: Videreføring av IKAP/boligprosjektet  

Rullering IKAP 
Planprogram for rullering av IKAP ble vedtatt i april. 
Arbeidet i 2013 har foku-
sert på innhenting av 
kunnskap om befolk-
nings-, bolig-, og 
næringsutvikling. Det er 
gjennomført flere ar-
beidsseminar og pro-
sjektgruppemøter.  
Framdrift i arbeidet er 
rapportert i hvert Råd-
mannsforum og i desem-
bermøtet i Regionrådet.  

Miljøverndepartementet har gitt 2 mill kr i tilskudd til 
samordnet areal- og transportplanlegging i Trond-
heimsregionen i 2013. 60 % er tildelt IKAP. MD-
midlene har gitt rom for å styrke GIS-kompetansen, 
GIS-medarbeider ble tilsatt i slutten av november, 
med arbeidssted STFK. 

Befolkningsprognoser: 
Den felles befolkningsprognosen er oppdatert og 
forbedret. Det er avholdt møter i egen arbeidsgruppe 
hvor alle kommunene deltar. Det utarbeides og pre-

senters kvartalsvis analyse av SSB-statistikk for regio-
nal befolkningsutvikling. Tall og analyse ligger på 
www.trondheimsregionen.no/statistikk.  

Boligfeltbasen: 
Prosjektet om CO2-konsekvenser for framtidig bolig-
bygging er ferdigstilt i samarbeid med Transnova, 
som en videreføring av reisekonsekvensanalysen i 
gjeldende boligfeltbase. Oppdatering av boligfeltba-
sen er gjennomført sommer 2013. Oppdateringsruti-
ner er forenklet/avklart, slik at kvaliteten forbedres. 

Bedriftsregister: 
Innkjøpt Bedrifts-/ansattregister er i samarbeid med 
kommunene i Trondheimsregionen kvalitetssikret for 
alle bedrifter over 10 ansatte. Dette er en stor jobb 
som har kommet langt. Oppdateringen skal holdes 
ved like hvert år slik at vi kan utarbeide tidsserier. 

Skjønnsmidlerprosjekter:  
Tre prosjekt har fått skjønnsmidler fra fylkesmannen 
for realisering i 2013. Prosjektet om massedeponi er 
prioritert og har kommet langt. Prosjektene offentlig 
service og utenlandsk innvandring har blitt avventet, 
midlene er overført til 2014.  

http://www.trondheimsregionen.no/statistikk
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Nye Sveberg: 
Det er arbeidet med utvikling av en intensjonsavtale 
om samarbeid om realisering av Nye Sveberg. Stjør-
dal, Malvik, Trondheim, og Klæbu kommune har del-
tatt.  Det er ikke endelig konkludert om opplegg. 

Konferanse:  
Kampen om arealene: 
I samarbeid med Fyl-
kesmannen, fylkeskom-
munen, Trondheim 
kommune og Bondela-
get ble konferanse om 
arealbruk i Trondheims-

regionen: ”Kampen om 

arealene” vellykket gjennomført i februar. Det var 
nært 200 deltakere, i stor grad fra deltakerkom-
munene i Trondheimsregionen.  

Sommerjobbstudenter: 
I sommer har det jobbet to studenter for IKAP. De har 
skrevet grunnlagsrapporter om bokvalitet i tettbe-
bygde områder, boligpreferanser og attraktive sentra.  

Økonomi: 
Det er i 2012 regnskapsført ca 2.300’ kr innenfor 
gramområde P2: IKAP/boligprosjektet, revidert bud-
sjett er 3.500’ kr. etter tildelingen fra MD. Ikke 
tede midler er overført til 2014. 

 
Programområde C: Profilering/informasjonsarbeid   

Omdømmekampanje 
Hovedprosjektet innenfor 
profilering/informasjon 
har i 2013 vært å forbere-
de en større omdømme-
kampanje for å profilere 
Trondheimsregionen: Det 
er utført forprosjekt med 
arbeidstittel: ”Vi forand-
rer verden”. Prosjektplan 
er konkretisert og forank-
ret i alle organ i Trond-
heimsregionen. Oppleg-
get er presentert for FoU-miljøene. Det siktes mot 
avklaring av partnere og oppstart i 2014. 

Nettside og Facebook 
Trafikken på Trondheimsregionens hjemmeside øker, 
med ca 27 000 besøk i 2013. Nettsida tilbyr nyheter 
for regionen hentet fra mediene. Det er produsert 40 
egne nyheter. Trondheimsregionens Facebook-side 
får også et gradvis større publikum. 

Nyhetsbrev 
Praksis med nyhetsbrev til politikere og rådmenn før 
og etter møter i regionrådet er videreført. Sendes 
også informasjonsmedarbeiderne i de enkelte 

munene. Flere kommuner 
publiserer nyheter fra 
Trondheimsregionen på 
egne hjemmesider. 

Medieomtale  
Trondheimsregionens 
politikerbesøk ved NTNU 
og SINTEF 31.mai fikk 
god mediedekning. Også 
andre tema er bredt om-
talt i Adresseavisen. 
kale medier får invitasjon 
til regionrådsmøtene.  

Annen profilering  
Trondheimsregionen har annonsert i forbindelse 
med UKA-13 og i et bilag i magasinet Natt&Dag 
rettet mot karrieremuligheter i Trondheimsre-
gionen. Vi har også markedsført teknologimiljøet 
og jobbmulighetene i Trondheimsregionen i et 
bilag til Dagens Næringsliv. 

Økonomi:  
Det er i 2012 regnskapsført ca 812’ kr til program-
område P3: Profilering/ informasjon, i samsvar 
med revidert budsjett. 

 
ORGANISASJONEN: (Programområde D) 
 
Videreutvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid  

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for 
felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er 
ikke prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregio-
nen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er 

etablerte tjenestesamarbeidsområder. Trond-
heimsregionen skal ikke utfordre dette. Det pågår 
et samarbeid mellom Trondheim og de nærmeste 
kommunene om samhandlingsreformen.
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Trondheimsregionen -regionrådet

Det har vært fem møter i Trondheimsregionen-
regionrådet i 2013. Det ble behandlet 44 saker. 
Ordfører i Midtre Gauldal, Erling Lenvik, er valgt 
leder i denne valgperioden. I 2013 har det vært 
behandlet viktige saker både angående IKAP plan-
program og samarbeidsopplegg med Miljøvernde-
partementet), næringsplanen (handlingsplan)  og 
kommunikasjon (kampanjen), i tillegg er mange 
større samferdselssaker tatt opp, rullering av sam-
ferdselspolitisk fundament er igangsatt. Flere utta-
lelser er oversendt sentrale samferdselsetater og 
rikspolitikere. 

Arbeidsutvalget - AU 

AU i denne valgperioden er: Leder Erling Lenvik 
(Midtre Gauldal), nestleder Rita Ottervik (Trond-
heim), Jon P Husby (Skaun) og Einar Strøm (Leksvik).  

AU har hatt fem møter i 2013 og behandlet 43 saker.  
Arbeidsutvalget bidrar godt til politisk forankring og 
effektiv drift av Trondheimsregionen. 

Rådmannsforum 

Rådmannsforum har i 2013 behandlet 54 saker. I 
denne valgperioden er rådmannen i Midtre Gauldal, 
Knut Dukane, leder.  Forumet funksjon er drøftet, 
rådmennene anser at rådmannsforum er viktig, både 
som forberedende organ for politiske saker og for å 

effektuere vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet 
i kommunene. Samtidig framheves at rådmannsfo-
rum har betydning for erfaringsutveksling og som et 
kollegialt fellesskap.  

Næringsrådet 

Næringsrådet sikrer samhandling mellom det offent-
lige, næringslivet og FoU (triple helix) og styrer res-
sursbruk og prioriteringer i strategisk næringsplan. 
Berit Rian er valgt som leder.  

Næringsrådet behandlet i 2013 49 saker. Koblingen 
mot næringslivet og FoU gjennom arbeidet i nærings-
rådet fungerer positivt og er en utvilsom suksessfak-
tor. 

Sekretariatet 

Jon Hoem har vært daglig leder i 2013, ved utløpet 
av 4 års åremål ble Bård Eidet tilsatt i stillingen, 
med tiltredelse 01.02.2014. Børge Beisvåg og Esther 
Balvers har vært ansatt som prosjektledere for hhv 
næringsplanen og IKAP, Hans Kringstad er ansatt 
som kommunikasjonsrådgiver i 1/3 stilling. I tillegg 
er det kjøpt vel ett årsverk fra Trondheim kommune 

til statistikktjenester/ prosjekt/støttefunksjoner. 
Trondheim kommune er vertskommune med per-
sonalansvar for sekretariatet.  
Til programområdet P4, ledelse/samarbeid, er det 
regnskapsført vel 700’ kr i 2013, ca 100’ mer enn 
revidert budsjett.  

 
Regnskap 2012 

 
Det framgår at vel 1.100’ kr ikke er 
disponert i 2013. Dette skyldes både 
at tilskudd til IKAP-arbeidet fra Mil-
jøverndepartementet ble tildelt 
langt ut i året, og derfor ikke brukt i 
sin helhet i 2013 (ca 610’ kr) og at 
skjønnsmidler som ikkke er benyttet 

er fondssoverført til 2014. Total fondsreserve i Trondheimsregionen i næringsfond og driftsfond er nå på ca 
13.000’ kr.  

Prosjektnavn
 Forbruk 

2013 

 Justert 

budsjett 2013 
 Avvik 

P1: Næringsutvikling: 4.573.575       4.600.000            26.425             

P2: Arealutvikling: 2.291.860       3.500.000            1.208.140       

P3: Profilering, info og påvirkning: 811.858           800.000               -11.858            

P4: Sekretariat og ledelse : 713.830           613.942               -99.888            

Ikke tilordnet -792                  -                        792                   

Totalt forbruk regnskapsført i ERV 2013 8.390.331       9.513.942            1.123.611       


