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ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2014 
Det overordnede målet for Trondheimsregionen er: Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal 
og internasjonal konkurransesituasjon og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill 
med Trøndelag og Midt-Norge.   
Trondheimsregionen har hatt sterk vekst også 
i 2014, ved årsskiftet var det 279.000 
innbyggere, en vekst på 1,4%. 
Omdømmebarometeret viser at 
Trondheimsregionen fortsatt er den 
storbyregionen som blir vurdert til å være den 
beste til å bo, arbeide og studere i.  
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 2014 for å komme nærmere disse målene. Oversikten er delt inn i fire programområder:  

1. Gjennomføring av strategisk næringsplan. 
2. IKAP/arealutvikling.  
3. Profilering, informasjon og påvirkning. 
4. Samarbeid, sekretariat og ledelse.  
 

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2014 
 

Programområde 1: 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. Nærings-
rådet behandler 39 saker i 
2014. 

Revidert handlingsplan ble 
vedtatt i Trondheimsregi-

onen-regionrådet 01.03.2013, og gjelder for to år.   

Kommersialisering av teknologi: 
Det viktigste i året som er gått har vært å følge opp 
valget av kommersialisering av teknologi som nytt 
hovedsatsingsområde.  Både Næringsrådet, 
Næringsforeningen og andre aktører har vedtatt en 
hovedmålsetting om av at antallet bedrifter og 
antall ansatte i teknologibedrifter skal dobles fram 
mot 2025. Det er laget en foreløpig handlingsplan 
som blant annet fokuserer på tidligfasefinansiering, 

å få fram suksesshistorier, og satsing på såkalte 
”business angels”.  Næringsforeningen har oppret-
tet et nytt fagråd for kommersialisering av tekno-
logi. Impello-analysen om utviklingen av teknologi-
bedrifter i regionen ble støttet også i 2014 

 Ungt entreprenørskap: 
Satsingen på samarbeidsprosjektet med Ungt ent-
reprenørskap Trøndelag (UET) om entreprenørskap 
i grunnskolen har fortsatt gjennom 2014. Prosjek-
tet har gitt flere aktive skoler og vekst i antall ele-
ver som bruker tilbudet. Avtalen med UET videre-
føres ut 2015. 

I 2014 er det også jobbet med:  
- Studenter ut i bedrift  
- Forskere ut i bedrift har kommet ordentlig i gang, 
- Støtte til magasinet The List – An International 

Voice for Trondheim, som et ledd i arbeidet med å 
legge bedre til rette for utenlandske arbeidstake-
re. 

- Bidratt til å få på plass operative ressurser for 
Næringsforeningene i Midtre-Gauldal, Klæbu, 
Malvik, Skaun og Orkdal. 

 

Utkast 22.02.2015 
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- Bidratt til å arrangere Trøndelagsdagen, en karrie-
redag for studenter på jakt etter jobb 

- Bevilget penger til en undersøkelse av private 
planprosesser i kommunene. 

- Oppstartstøtte til TrondheimTech, en nyhetsblogg 
fra teknologi- og entreprenørskapsmiljøet i regio-
nen. 

- Alle formannskapene ble samlet over to dager for 
å diskutere næringsutvikling og kommunereform. 

 
Økonomi: 
Det er brukt ca 4.085’ kr til programområdet P1 
Næringsutvikling i 2014, litt under revidert budsjett 
på 4.200’ kr og noe lavere enn i 2013. Det skyldes 
lavere lønnsutgifter pga vakans.  

 
Programområde 2: IKAP / arealutvikling
Rullering IKAP 
Arbeidet med rullering av IKAP har stått i fokus i 
2014. Det er gjennomført 
flere prosjektgruppemø-
ter og rapportert under-
veis i Rådmannsforum og 
Regionrådet. Høringsut-
kast IKAP-2 ble sendt på 
høring 19. september 
med høringsfrist 15. de-
sember. Som vedlegg til 
IKAP-2 er det utarbeidet 
kunnskapsgrunnlag om 
befolkning, bolig, trans-
port og næring. Kunnskapsgrunnlaget skal oppdate-
res årlig. 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har 
også i 2014 gitt 2 mill kr i tilskudd til samordnet areal- 
og transportplanlegging i Trondheimsregionen. I 2014 
er 70% tildelt IKAP. I tillegg er det overført 610’ kr 
KMD-midler fra 2013. Midlene er brukt til å gjennom-
føre mer omfattende analysearbeid og utvikling av 
kartportalen. 

Kartportal 
Trondheimsregionen har i 2014 utviklet en kartportal 
som viser boligfeltbasen og vedtatte næringsarealer i 
kommuneplanene, samt en kartportal som viser be-
drifter i Trondheimsregionen. Kartportalen skal vide-
reutvikles i 2015. trondheimsregionen.no/kart  
 
Massedeponi 
Prosjektet har styrket samarbeidet mellom MEF, 
kommunene og Fylkesmannen. Det er stor enighet 
om at det bør være økt fokus på begrense behov for 
deponi, gjennom massebalanse og gjenbruk av mas-

ser. Strategi for håndtering av rene masser har fått 
bredd støtte.  
Regional utredning om massedeponi har vært på 
høring. Med grunnlag i høringsuttalelsene gjennom-
føres det noen tilleggsutredninger, som skal sendes 
på høring februar 2015. Det tas sikte på endelig ved-
tak av den regionale utredningen om massedeponi i 
Regionrådet 17. april 2015. 
 
Offentlige tjenester 2040 
Arbeidet med kartlegging av areal- og investerings-
behov for offentlige tjenester 2040 i de respektive 
kommunene i Trondheimsregionen har blitt startet 
opp i 2014. Det er tildelt 200’ kr i skjønnsmidler til 
dette prosjektet. Tidsbruk på å få konkret input fra 
kommunene ble mer omfattende enn forventet. Plan-
lagt ferdigstilling er våren 2015. 
 

Befolkningsprognoser 
Den felles befolkningsprognosen er oppdatert. Det er 
avhold møte i arbeidsgruppa hvor alle kommuner 
deltar. Det utarbeides og presenteres kvartalsvis 
analyse av SSB-statistikk for regional befolkningsut-
vikling. Tall og analyse ligger på trondheimsregio-
nen.no/statistikk  
 
Økonomi 
Justert budsjett for området var 3.510’ kr. Forbruket 
på området i 2014 var 3.666’ kr, det vil si et lite over-
forbruk.  
 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.trondheimsregionen.no/kart
http://www.trondheimsregionen.no/statistikk
http://www.trondheimsregionen.no/statistikk


 
 

 
 

  Årsmelding 2014, side 3 

Programområde 3: Profilering, informasjon og påvirkning   

Teknologihovedstaden befester sin posisjon 

 

Fortelling av suksesshistorier fra Trondheimsregi-
onen. 
Arbeidet med profilering av Trondheimsregionen har 
blitt dreid fra en tradisjonell omdømmekampanje til å 
fokusere på det som det er allmenn enighet om at vi 
er for dårlig til – å fortelle suksesshistorier fra regio-
nen, spesielt fra FoU-miljøene og næringslivet. Arbei-
det med å lage korte filmer om suksesshistorier star-
tet i 2014. 

Nettside og Facebook 
25 000 besøkte Trondheimsregionens hjemmeside i 
2014. Det var 2 000 færre enn året før, men 6 000 
flere enn i 2012. Trondheimsregionen produserer 
egne nyheter og legger ut relevante nyheter fra andre 
kilder. 

 
Litt over 200 fulgte Facebooksida til Trondheimsregi-
onen ved utgangen av 2014. Det var 40 flere enn ett 
år tidligere. 
 

Nyhetsbrev 
Praksis med nyhetsbrev til politikere og rådmenn før 
og etter møter i regionrådet er videreført. Sendes 
også informasjonsmedarbeiderne i de enkelte kom-
munene. Flere kommuner publiserer nyheter fra 
Trondheimsregionen på egne hjemmesider. 

Annen profilering  
Trondheimsregionen har annonsert i bilag i maga-
sinet Natt&Dag rettet mot karrieremuligheter i 
Trondheimsregionen.  Vi har også vært med og 
finansiere Ordkraft sin omdømmeundersøkelse i 
storbyregionene. 

Økonomi:  
Det er i 2014 regnskapsført ca 1.312’ kr til pro-
gramområde P3: Profilering, informasjon og på-
virkning. Dette er et underforbruk sammenlignet 
med det reviderte budsjettet på 2.400’ kr. Det 
skyldes i stor grad en forskyvning av utgifter til 
2015.

 
Programområde 4: Samarbeid, sekretariat og ledelse. 
Kommunereformen 

Kommunereformen har tatt mye tid i 2014. Saken 
har vært på sakskartet i stort sett alle regionråds-
møtene, Rådmannsforum, og i AU. Selv om kom-
munene selvfølgelig har hatt hovedansvaret for 
prosessen har Trondheimsregionen vært en god 

arena for meningsutveksling og gjort terskelen 
lavere for en tillitsfull dialog. Ikke minst var felles-
møtet for formannskapene viktig for å sørge for en 
best mulig start på prosessen.

Trondheimsregionen -regionrådet

Det har vært fem møter i Trondheimsregionen-
regionrådet i 2014. Det ble behandlet 42 saker. 
Ordfører i Midtre Gauldal, Erling Lenvik, er valgt 
leder i denne valgperioden. I 2014 har det vært 
behandlet viktige saker både angående IKAP2, 
massedeponi, logistikknutepunkt/godsterminal, 
næringssaker, og profilering. Nytt samferdselspoli-
tisk fundament ble diskutert i flere omganger. Flere 
uttalelser er oversendt berørte etater og rikspoliti-

kere. 
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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 2014 og behandlet 36 saker.  
Arbeidsutvalget bidrar godt til politisk forankring og 
effektiv drift av Trondheimsregionen. 

Rådmannsforum 
Rådmannsforum har i 2014 behandlet 50 saker. I 
denne valgperioden er rådmannen i Midtre Gauldal, 
Knut Dukane, leder.  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 2014 39 saker. Koblingen 
mot næringslivet og FoU gjennom arbeidet i nærings-
rådet fungerer positivt og er en utvilsom suksessfak-
tor. 

Sekretariatet 

Jon Hoem var daglig leder fram til 1. februar, etter 
det tok Bård Eidet over som daglig leder. Børge 
Beisvåg var ansatt som prosjektleder for nærings-
planen fram til 1. mai, 1. oktober startet Astrid 
Haugslett som ny prosjektleder. Esther Balvers er 
prosjektleder for IKAP/arealutvikling, mens Hans 
Kringstad er ansatt som kommunikasjonsrådgiver. I 
tillegg har det vært kjøpt tjenester fra Trondheim 
kommune til statistikk/ prosjekt/støttefunksjoner 

og fra Sør-Trøndelag fylkeskommune innen 
GIS/kart. Trondheim kommune er vertskommune 
med personalansvar for sekretariatet.  
Til programområde 4, samarbeid, sekretariat og 
ledelse, er det regnskapsført vel 1.312’ kr i 2014, ca 
500’ mer enn revidert budsjett. Dette skyldes i det 
alt vesentlige samlingen for formannskapene, som 
vi fikk skjønnsmidler til. 

 
Regnskap 2014 
 

Prosjektnavn  Forbruk 
2014  

 Justert bud-
sjett 2014   Avvik  

P1: Næringsutvikling: 4.085.873 
         

4.200.000  
         

114.127  

P2: Arealutvikling: 3.666.821 
         

3.510.000  
       -

156.821  

P3: Profilering, info og påvirkning: 1.312.789 
         

2.400.000  
     

1.087.211  

P4: Sekretariat og ledelse: 1.312.834 
            

800.000  
       -

512.834  
Uten prosjektnr           -12.876      

Totalt forbruk regnskapsført i ERV 2014    10.365.441  
       

10.910.000  
         

531.683  
 
Mindreforbruket på 531’ opp mot justert budsjett skyldes at det har vært mindre midler på profilering enn 
planlagt. Budsjettet ble justert etter at det ble klart at overføringen fra fylkeskommunen ble kuttet fr a 2,4 
mill kr til 1,7 mill kr. Det betyr at det ble brukt i overkant av 1,5 mill kr av fondsmidler i tillegg til de løpende 
bevilgningene. Total fondsreserve i Trondheimsregionen er nå på ca 11 mill kr.  


