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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 01.06 2016 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 16- Dato: 25.05.2016  
 

Sted: Fylkesutvalgssalen, Fylkeshuset 

Tidsrom: Onsdag 01. juni 2016 kl 1300-1600 

Innkalt: Kjell Fosse, Randi Rasmussen, Morten Wolden, Svein Henry Berdal, Kjetil Mjøsund, Jan Yngvar 
Kiel, Kathrine Lereggen, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Kai Terje Dretvik, Odd Inge Mjøen 

Kopi Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, Astrid Haugslett, Ola By Rise. 
 
RF 20/16 Referat fra møte 30.03 2016 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 30.03 2016 

Forslag til vedtak: 
Referat/protokoll rådmannsforum 30.03 2016 godkjennes. 

 

RF 21/16 Rullering av Strategisk næringsplan – Næringsrådet og organisering av 
næringsarbeidet i Trondheimsregionen framover. 

Sak:   Næringsrådet ble opprettet som en konsekvens av prosessen rundt utarbeidelsen av Strategisk 
næringsplan. En triple helix-modell ble lagt til grunn, med tre deltakere hver fra henholdsvis 
FoU, offentlig sektor og næringsliv. I praksis representanter fra rektoratet fra NTNU og HiST, 
en representant fra ledelsen på SINTEF, og fylkesrådmannen pluss to rådmenn, og lederne i 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NHO og Stjørdal Næringsforum. I tillegg har et 
utvidet sekretariat møtt i Næringsrådet. 

For samspillet mellom Næringsrådet og Regionrådet gjelder de følgende retningslinjer, revidert 
i 2013: 
1. Næringsrådet utarbeider forslag til to-årige handlingsplaner for gjennomføring av tiltak i 
samsvar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk næringsplan. Forslaget skal bygge 
på prosess med innhenting av innspill fra kommunene, næringslivet og FoU-miljøene.  
2. Handlingsplanen legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via rådmannsforum. 
3. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen-regionrådet i vedtak 
av utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av prioriterte strategier/prosjekt samt 
delrammer angis. Bruk av Trondheimsregionens næringsfond skal avklares og rapporteres til 
Trondheimsregionen-regionrådet. 
4. Løpende bearbeiding og samordning av handlingsplanen ivaretas gjennom at rådmennene i 
næringsrådet og observatører fra hhv næringslivet og FoU-miljøene rapporterer begge veger 
og at det rapporteres regelmessig om handlingsplanen i Trondheimsregionen-regionrådet. 

 
Med rullering av SNP er det naturlig å gå gjennom organiseringen av næringsarbeidet på nytt. 
Prosessen så langt har gitt flere innspill på hva som fungerer bra og mindre bra, som kan 
oppsummeres slik: 
 

• Det er for dårlig forankring ute i kommunene av SNP. 
• Regionrådet diskuterer for lite næringssaker. 
• Næringsrådets rolle og sammensetning må diskuteres på nytt. 
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Men det er stor enighet om at vi trenger en felles strategisk næringsplan for 
Trondheimsregionen. Det er et viktig utgangspunkt å ta med seg, basert på at regionen henger så 
tett sammen at det er meningsløst å ikke tenke utover kommunegrensene i 
næringsutviklingssammenheng. Da blir utfordringen å se hvordan vi organiserer arbeidet slik at 
vi får en større felles kraft enn det vi har fått til fram til nå. 
 
Forankring ute i kommunene. 
Selv om det finnes unntak så er det generelle bildet at SNP er for dårlig forankret ute i 
kommunene. Forankring er ikke en oppgave man blir ferdig med, det er et daglig arbeid som må 
gjøres for å opprettholde og styrke legitimiteten og tilliten vi er avhengig av. Men det er noen 
grep som vi kan innføre som legger forholdene bedre til rette for et bedre og mer forpliktende 
samarbeid om gjennomføring av en felles Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen: 

• Samle formannskapene med jevne mellomrom med tema næringsutvikling. 
• Spre de gode eksemplene fra de kommunene som har jobbet konkret og konstruktivt 

med SNP, ut fra sine egne forutsetninger. 
• Gi næringsapparatet i kommunene en tydeligere felles bestilling på å utvikle tiltak og 

prosjekter innen de forskjellige målene og strategiene. 

Regionrådets rolle i næringssaker. 
Det er allmenn enighet om at Regionrådet må ha en sterkere kobling til næringssaker enn det har 
hatt de siste årene. Noe kan gjøres gjennom faste saker i et tydeligere årshjul: 

• Toårige handlingsplaner vedtas av Regionrådet i desember. 
• Årsrapportering på næringsfeltet i Regionrådet i februar. 

I tillegg bør det være tydeligere retningslinjer for hvilke næringssaker som må besluttes i 
Regionrådet. Den enkleste måten å regulere det på er gjennom å sette noen beløpsgrenser for 
hvilke saker som skal/kan besluttes henholdsvis administrativt, i Næringsrådet, og i 
Regionrådet. Det foreslås de følgende beløpsgrensene: 

• Administrativ behandling: Saker inntil kr 200 000,- kan avgjøres administrativt når det 
ligger tydelig innenfor Trondheimsregionens ansvarsområde og det er viktig med rask 
avgjørelse. 

• Saker inntil kr 500 000,- kan avgjøres i Næringsrådet. 
• Alle saker over kr 500 000,- skal besluttes i Regionrådet. I tillegg må saker som 

innebærer strategiske valg/nye satsingsområder opp til beslutning i Regionrådet. 

Det er viktig å understreke at beløpsgrensene administrativt og for Næringsrådet er knyttet til 
ordet kan og ikke skal. Det betyr at i saker som kan være kontroversiell eller innebærer nye 
satsingsområder så må det vurderes om saken skal lengre opp i hierarkiet for beslutning, selv 
om beløpsgrensen tilsier at den kan avgjøres administrativt eller i Næringsrådet. 
 
Sammensetning og oppgave for Næringsrådet. 
Det første spørsmålet er om Næringsrådet skal beholdes som konstruksjon. Er det et nødvendig 
organ, eller kan Rådmannsforum og Regionrådet like gjerne ivareta roller Næringsrådet har? 
Begge deler kan nok fungere, men ved å legge ned Næringsrådet så vil den sterke koblingen til 
næringsliv og FoU være betraktelig dårligere.  Næringsrådet fungerer godt som organ for 
gjensidig informasjon og avstemming av prioriteringer mellom partene, i tillegg til den 
besluttende rolle det har. Av den grunn bør Næringsrådet fortsatt eksistere. 
 
Sammensetningen av Næringsrådet bør imidlertid endres. Triple helix modellen bør fortsatt 
legges til grunn, men det er ingen grunn til å fortsette med en modell der det skal være tre 
representanter fra hver.  Fra FoU har sammenslåingen av NTNU og HiST allerede lagt grunnen 
for at det blir en færre representant. NTNU blir fortsatt en særdeles viktig aktør å ha med i 
Næringsrådet, de spiller en svært sentral rolle i næringsutviklingsarbeidet i regionen, og det å 
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avstemme det med de andre aktørene er en viktig rolle å beholde i Næringsrådet. SINTEF har en 
mer uklar rolle innen næringsutviklingsarbeidet, de er både en samfunnsaktør, en viktig 
premissgiver, en driver av viktige prosjekter, og en kommersiell aktør i feltet. De har hele tiden 
gitt et viktig bidrag inn i diskusjonene i Næringsrådet, også ut fra en sterk personlig kompetanse 
og erfaring.  
 
Fra det offentlige sitter i dag to rådmenn og fylkesrådmannen. Fylkeskommunen har som kjent 
gått fra å være en deltaker i Trondheimsregionen til å være observatør, og sånn sett er det 
naturlig å diskutere også deres rolle inn i Næringsrådet. Det er ikke vanskelig å argumentere for 
at den nye rollen gjør det naturlig at fylkesrådmannen trekker seg ut av Næringsrådet, men på 
den annen side vil fylkeskommunen uansett rolle i Regionrådet være en viktig medspiller i 
næringsutviklingsarbeidet, og det vil det være viktig å ta vare på gjennom fortsatt deltakelse i 
Næringsrådet.  
 
Gitt problemet med forankring av SNP ute i kommunene må det diskuteres om ikke 
kommunenes deltakelse i Næringsrådet bør være enda sterkere. På den annen side kan ikke alle 
kommunene være med, så forankringen må løses på andre måter enn deltakelse i Næringsrådet. 
Men det bør diskuteres om ikke den kommunale representasjonen bør økes til tre rådmenn.  
 
Fra næringslivets side bør Næringsforeningen i Trondheimsregionen sin deltakelse og lederrolle 
være udiskutabel. Som ansvarlig for både utarbeidelsen av SNP, rulleringsprosessen og som 
representant for næringslivet i seks av ti kommuner i Trondheimsregionen bør de fortsatt sitte i 
førersetet. Når det gjelder NHO og Stjørdal Næringsforum bør det diskuteres om det skal være 
to eller tre representanter for næringslivet, og hva som er den beste representasjonen. 
 
Av mulige nye deltakere i Næringsrådet bør Innovasjon Norge inviteres inn. Som den klart 
største og viktigste virkemiddelaktøren så vil deres deltakelse helt klart løfte Næringsrådets 
kompetanse og tyngde. 
 
Næringsrådet har fra starten av hatt en tydelig policy om at det var den øverste administrative 
ansvarlige i de respektive institusjonene som skulle sitte i Næringsrådet – og at det ikke skulle 
være mulig å sende vara. Prinsippet om hvem som bør være deltaker bør ligge fast, men i 
praksis har det vist seg vanskelig å være helt konsekvent i spørsmålet om det er lov å sende 
vara, og da er det kanskje slik at prinsippet bør tilpasser realiteten. 
 
Et annet spørsmål som har vært diskutert i Næringsrådet er om det skal være en 
søknadsorganisasjon, det vil si midler avsatt som det er mulig å søke i en åpen og transparent 
prosess, med tydelige kriterier, frister og saksbehandlingsrutiner.  Disse prinsippene ble lagt til 
grunn for næringsutviklingsarbeidet i 2011: 

• Budsjett næringsutvikling skal ikke forvaltes på en slik måte at en kommer i konflikt 
med, eller vil være til erstatning for øvrig virkemiddelapparat. 

• Tiltak under SNP skal søkes delfinansiert via virkemiddelapparat (regionalt utviklings 
program via fylkene, Innovasjon Norge, VRI Trøndelag…), næringsaktører og FoU 
sektoren etc. der tiltakene er av en slik karakter at dette vil være naturlig. 

• Prosjektleder for SNP og budsjett næringsutvikling skal fokusere innsats på tiltak av 
regional betydning, ikke tiltak som kun har betydning i enkeltkommune. 

• Lokale tiltak i enkeltkommuner håndteres av kommunen selv, også økonomisk. 
• Prosjektleder for SNP kan for lokale tiltak bistå med rådgivningshjelp ved behov, men 

ikke være driver i disse. 
• Ikke alle tiltak igangsatt via SNP vil favne flertallet av de deltagende kommuner, eller 

majoriteten av næringslivet, men alle igangsatte tiltak skal bidra til at regionen når de 
strategiske mål i SNP. 

• Summen av tiltak hvert år bør involvere alle parter i triple helix samarbeidet. 
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• Det bør velges ut noen tiltak hvert år som hvor det er lett å kommunisere konkrete 
positive resultater. 

Disse prinsippene bør fortsatt ligge til grunn. Når det gjelder dette med søknadsorganisasjon så 
bør ikke Trondheimsregionen ha en slik rolle, både ut fra en ressursmessig betraktning og ut fra 
hva rollen bør være. Rollen bør fortsatt være å utvikle prosjekt/tiltak innen SNP med relevante 
aktører innen feltet. Men samtidig må det være rom for å støtte prosjekt/tiltak som åpenbart 
ligger innenfor det SNP prioriterer, som eksterne parter har utviklet og som er avhengig av 
støtte fra Trondheimsregionen/andre offentlige parter for å bli gjennomført. Det å være 
partner/støttespiller i andre sine initiativ, gir oss kjennskap og legitimitet innenfor et bredere 
spekter enn om all satsning/prosjekter skal komme fra eget bryst. 
 
  

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram til diskusjon. 
 

 
RF 22/16 Rullering av SNP – forslag til innhold og prioriteringer. 

Sak: Som kjent har Næringsalliansen fått oppdraget med å rullere SNP, og de har nå kommet så langt 
at de har laget et utkast til mål/strategier /indikatorer, mens de fortsatt jobber med å lage et 
komplett forslag som skal være klart til Regionrådets møte 17. desember. Rådmannsforum 
inviteres til å diskutere både innholdet: Er det relevant? Spisset nok? Og hvordan det skal 
behandles: Kan det være fornuftig å sende det på høring? 

 
Vedlegg 2: Forslag til mål/strategier/indikatorer rullert Strategisk næringsplan. 

 

Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 

RF 23/16 Uttalelse til Nasjonal Transportplan. 
Sak: Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens Vegvesen har lagt fram et felles plangrunnlag for 

NTP 2018-2027, som har blitt sendt på høring til fylkeskommunene og de største byene, med 
høringsfrist 1/7-16. Alle kan imidlertid uttale seg, og ut fra Trondheimsregionen sin rolle innen 
samferdsel er det naturlig at vi sender inn vår egen uttalelse, med utgangspunkt i vedtatt 
Samferdselspolitisk fundament.  
 
Saken er fortsatt under utarbeidelse, og videresendes tidlig i neste uke. Nedenfor er linken til 
transportetatenes dokumenter i saken. 

 
 

Vedlegg 3: http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Plangrunnlag 

 

Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 

RF 24/16 Forslag til årshjul for Regionrådet. 
Sak: På ordførermøtet i januar kom det opp et ønske om et tydeligere årshjul for Regionrådet. I 

etterkant har det blitt presentert et utkast for AU, og det vil også bli et tema på et ordførermøte i 

http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Plangrunnlag
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september med fylkesordfører i Sør-Trøndelag og fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag. Et endelig 
årshjul blir ikke vedtatt før etter det, men det likevel nyttig å få innspill også fra rådmennene på 
dette. Pr i dag ser forslaget til årshjul slik ut: 
 
1. Februarmøtet: 

• Årsrapportering næringsområdet. 

2. Aprilmøtet: 

• Årsmelding. 

• Årlig møte med STFK/AtB 

• Årsmeldinger fra relevante samarbeidspartnere (eks Ungt Entreprenørskap) 

3. Junimøtet: 

• IKAP – oppfølging: prosjekter i regi Trondheimsregionen og oppfølging i 
kommunene. 

• Årlig revidering samferdselspolitisk fundament. 

4. Septembermøtet: 

• IKAP – statistikk og prognoser: utvikling i Trondheimsregionen: befolkning, bolig, 
næring, transport, landbruk 

• Møteplan neste år vedtas. 

5. Desembermøtet: 

• Utviklingsplan med budsjett kommende år. 

• Handlingsplan næring (annethvert år) 
 

 

Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 
RF 25/16 Årsrapportering Ungt Entreprenørskap – innspill til diskusjon om videreføring av 

avtalen. 
Sak Samarbeidsavtalen med UE varer for to år om gangen, og det må gjøres en beslutning i løpet av 

høsten om videreføring i to nye år. Vi har over en tid bedt om å få rapportering helt ned på den 
enkelte skole, og det har vi nå fått. Den er ikke det eneste underlaget for å diskutere videreføring 
av avtalen, resultatene kan være like mye et resultat av den enkelte kommunes jobbing som UE 
sitt arbeid. Men aktivitetsrapporten er et godt utgangspunkt for å diskutere hva den enkelte 
kommune får ut av samarbeidet med UE, og hvordan man kan få mer ut av det. 

 

Vedlegg 4: Rapportering på aktivitet 2015-2016. 

 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
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RF 26/16 Interkommunale idrettsanlegg – orientering om framdrift. 
 

Sak: Knut Kvaran, enhetsleder Idrett og friluftsliv i Trondheim kommune, og Oddveig Bredesen 
STFK vil informere om hva som har blitt gjort siden sist og videre framdrift.  

 
Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

RF 27/16 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 15.04. 2016 
 Møtet vil være på Melhus. Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste: 

• KVU for Trondheimsregionen, Statens Vegvesen orienterer. 
• Videreutvikling av Park and Ride. 
• Orientering fra Luftfartsforums om utenlandsruter fra Værnes. 

 
 

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 
 

RF 28/16 Orienteringer. 
•  Omdømmeundersøkelse. 
• Internasjonalt arbeid – deltakelse på Northside innovasjonsfestival. 
• Innovative offentlige anskaffelser – videre prosess 

 
 

 

RF 29/16 Åpen post/eventuelt. 
  

 

Bård Eidet 
Daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 30.03.2016 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 16/- Dato: 05. april 2016  
 

Sted: Fylkesutvalgssalen, Fylkeshuset. 

Tidsrom: Onsdag 30. mars 2016 kl 1300-1600 

Til stede:  Morten Wolden, Knut Dukane, Kjetil Mjøsund, Kjell Fosse, Jan Yngvar Kiel, Katrine Lereggen, 
Kristoffer Fjeldvær, Bård Eidet, Sigmund Knutsen, Astrid Haugslett, Esther Balvers, Hans 
Kringstad.  

Forfall: Odd Inge Mjøen , Randi Rasmussen, Vigdis Bolås, Kai Terje Dretvik, Svein Henry Berdal. 
 
 
RF 10/16 Referat fra møte 27.01 2016 

Vedtak: Referat rådmannsforum 27.01.2016 godkjent, med en oppretting. 

 

 
RF 11/16 Rullering av Strategisk næringsplan – oppfølging etter samlingen for 

formannskapene. 
Fra møtet: Bra samling, viktig å møtes og bli kjent. SNP må bli mer konkret, og de gode eksemplene må 

spres.  Må gjentas med jevne mellomrom. Ikke noe problem i det at flere kommuner er 
involvert i flere strategiske næringsplanen – Trondheimsregionen ligger i bunn. 
 

Vedtak: Saken diskutert. 

 
RF 12/16 ”Rettferdighet” i Miljøpakken – presentasjon av rapport. 

Orientering: Hans Kringstad innledet.  

 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

 
RF 13/16 Innovative offentlige anskaffelser – styrking av arbeidet i Trondheimsregionen. 

Fra møtet: Lett for at man tenker for komplisert. Avhengig av drahjelp for å lykkes – prosjektet viktig.  
  

Vedtak: Rådmannsforum ber om at det jobbes videre med prosjektforslaget, med sikte på vedtak i 
Regionrådet i juni. 

 

 
RF 14/16 Byutviklingsavtaler. 

Fra møtet: Esther Balvers innledet. Fortsatt uavklart hva staten skal bidra med. Jernbaneutvikling blir 
viktig. Spørsmålet om  areal til park and ride ble reist? 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
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RF 15/16 Årsmelding 2015. 

 

Vedtak: Årsmelding 2015 legger fram for Regionrådet for endelig godkjenning. 

 
 

RF 16/16 Styrking av jernbanen sin rolle i kollektivsystemet i Trondheimsregionen 
Orientering: Esther Balvers innledet.  

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 
RF 17/16 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 15.04. 2016 

 

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 
RF 18/16 Orienteringer. 

• Arbeidet med interkommunale idrettsanlegg. 
• Omdømmeundersøkelse – mulighet for videreføring.  

 

 
RF 19/16 Åpen post 

Orientering om kommunereform-prosesser: 
Veldig god prosess Klæbu - Trondheim kommune. Trondheim har vært raus! Og tatt et 
betydelig ansvar. 
 

 

 

Bård Eidet 
Daglig leder  



Arbeidsdokument – Forslag til ny Strategisk Næringsplan for TRR 
 
Rullert versjon: 5 mål vs 6 mål; 24 strategier vs 36 

Overordnet mål:  

Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal tilsvare vår andel av 
befolkningen i 2020. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. BNP beregning for Trondheimsregionen. Beregnes av NTNU Senter for Økonomisk 
Forskning. 

B. Sysselsettingsvekst: Vekst i sysselsetting for regionen. Sammenlignes med andre 
regioner og landsgjennomsnittet. Tallene deles i offentlig og privat sektor. 

C. Gjennomsnittlig inntekt: Gjennomsnittlig inntekt per skatteyter i regionen. 
Sammenlignes med andre regioner og landsgjennomsnittet. (NB! Tilgjengelig kun på 
fylkesbasis). 

D. Bedriftenes lønnsomhet: Andel regnskapspliktige foretak med positivt resultat. 
Sammenlignes med andre regioner og landsgjennomsnittet. 

 

Målområde Kobling FoU og Næringsliv 

1. Mål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på 
forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU) og utdanningsinstitusjonene. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. FoU statistikk. Antall årsverk og utgifter til FoU i universitets- og instituttsektoren og 
næringslivet. (NB! I hovedsak tilgjengelig kun på fylkesbasis). 

B. Antall nystartede bedrifter fra FoU/utdanningsmiljøene i Trondheimsregionen 
sammenlignet med andre storbyregioner. 

Strategier: 

1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og 
FoU/utdanningsmiljøene. 

1.2. Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø 
og offentlige myndigheter (Triple Helix).   

1.3. Trondheimsregionen skal bidra til etablering av Nordens beste økonomi- og 
ledelsesutdanning innen kommersialisering av teknologi, kunnskapsøkonomi og finansiell 
økonomi. (Tas opp til diskusjon: strykes eller flyttes til delmål 5 kommersialisering av 
teknologi?) 

1.4. Trondheimsregionen skal være stedet hvor flest ansatte og studenter ved høgskole og 
universitet starter egne bedrifter. 

1.5. Trondheimsregionen skal arbeide for å påvirke sentrale myndigheter til å styrke 
rammebetingelsene og utviklingsmulighetene for FoU, herunder laboratorier og utdanning i 
regionen. 



Arbeidsdokument – Forslag til ny Strategisk Næringsplan for TRR 
 

1.6. Trondheimsregionen skal aktivt utnytte mulighetene for næringsutvikling gjennom klynger. 

 

Målområde <Overskrift> 

2. Mål: LEDIG (TIDLIGERE MÅL ER FLYTTET SOM STRATEGI 1.2) 

Strategier: 

2.1. TBD 
2.2. TBD 

 

Målområde Næringsfremmende kommuner 

3. Mål: Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne og 
kommuneadministrasjonene i Norge 

Indikatorer / overvåkning: 

A. Undersøkelse.  Andel næringslivsledere i storbyregionene i Norge som sier seg enig i 
at deres politikere gjør en god jobb for å utvikle næringslivet. 

Strategier: 

3.1. Hver kommune skal ha en felles arena for næringsliv og kommunestyre/fylkesting med faste 
møter minimum 3 ganger per år. 

3.2. Kommunene skal på hvert kommunestyremøte ha minst en næringsutviklingssak på 
agendaen knyttet til næringsplanen. 

3.3. Kommunens politikere og administrasjon skal besøke næringslivet/bedrifter årlig. (Mer 
presis på tidsangivelse/frekvens?) 

3.4. Regionen skal arbeide for et bedre tverrpolitisk samarbeid som sikrer større kraft på 
regionens lobbyvirksomhet mot sentrale myndigheter. 

3.5. I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har relevans til 
næringslivet, skal det redegjøres for om dette er i tråd med strategisk næringsplan. 

 

Målområde <Overskrift> 

4. Mål: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle og starte 
en bedrift. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. Plassering i NæringsNM.  NHO’s årlige NæringsNM for kommuner/regioner. 
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Strategier: 

4.1. Trondheimsregionen skal ha en helhetlig areal- og samferdselspolitikk som bidrar til vekst og 
økt lønnsomhet i næringslivet. 

4.2. Saksbehandlingstiden for bygge- og reguleringssaker skal være blant de korteste i Norge 
målt hhv. fra første innsendte søknad, og fra komplett søknad. 

4.3. Trondheimsregionen skal være ledende på innovasjon i drift og tjenester i offentlig sektor. 
4.4. Trondheimsregionen skal bidra til næringsutvikling og innovasjon gjennom sine 

anskaffelser/innkjøp og bidra til utvikling av nærmarkedet ved å handle lokalt der dette er 
mulig. 

 

Målområde Kommersialisering av teknologi 

5. Mål: Antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen og antall ansatte i disse skal økes til 
1.000 og 20.000 innen 2025. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. Utviklingen i teknologiselskapene. Impello-analysen som gjennomføres årlig. 

Strategier: 

5.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som 
satsingsområde og kunnskapsnav. 

5.2. Regionen skal aktivt bidra til å forsterke kulturen for å starte bedrifter (gründerånd). (Tas 
opp til diskusjon: bør denne strategien ligge i delmål 4 eller 5?). 

5.3. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens 
næringsliv. 

5.4. Trondheimsregionen skal arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig kapital i alle faser. 

 

Målområde Attraktiv region 

6. Mål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen I Norge. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. Omdømmemåling.  Gjennomføring av omdømmebarometer i storbyregionene (årlig 
eller min. hvert 2. år?). 

Strategier: 

6.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i 
Norge gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 

6.2. Antallet mennesker som når Trondheim innen en times reising skal økes med ti prosent 
gjennom en større pendlerregion. (Tas opp til diskusjon: egen strategi eller anses dette 
dekket av strategi 4.1?) 
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6.3. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim etableres seg som Nordens beste studieby. 
6.4. Trondheimsregionen skal ta godt vare på utenlandsk arbeidskraft som ønsker å etablere seg 

i regionen. 
6.5. Trondheimsregionen skal ha en merkevare som er knyttet til kommersialisering av regionens 

FoU-kompetanse, som er nasjonalt kjent. 

 

 

 



    

   

 

Aktivitetsrapport skoleåret 2015/2016 

Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i 

Trondheimsregionen. 

 

 

Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og 

Trondheimsregionen 

 

Mai 2016 

Frank Norbeck 



    

   

 

 

Om aktivitetsrapporten 

 

 

 

 

  

Elevaktiviteter innebærer aktiviteter som elever har deltatt på gjennom 

programmer og/eller arrangementer. Skolene og UE opererer mest med 

aktivitetstall pr skoleår fordi det viser det mest riktige bildet. Dette er på grunn av 

at det varierer om skolene legger aktiviteten før eller etter jul. De endelige tallene 

for skoleåret 2015/2016 vil dermed være klart først til sommeren 2016. Tallene 

nedenfor er dermed bare aktivitet registrert pr 1.mai 2016, og vi vet det er en god 

del planlagt aktivitet nå før sommerferien. Blant annet så bruker tallene for 

jobbskygging å bli hentet inn på slutten av året. I tillegg er det planlagt en del 

gjennomføringer både av Økonomi og Karrierevalg og Vårt lokalsamfunn på flere 

skoler nå på vårparten, samt en storartet superfinale i innovasjonscamp i 

Trondheim juni måned. Tallene nedenfor er de offisielle tallene fra nåværende 

rapporteringssystem. Se også Årsrapport 2015 for UE Trøndelag sin aktivitet: 

www.ue.no/Trondelag/Omoss/Presse 

 

http://www.ue.no/Trondelag/Omoss/Presse


    

   

 

Aktivitetstall pr skoleår 

Kommuner 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/16 * 

Stjørdal 606 1267 712 178 

Malvik 507 586 555 112 

Trondheim 2099 2118 4486 3679 

Klæbu 98 160 232 85 

Melhus 35 130 174 221 

Skaun 0 240 116 90 

Orkdal 8 189 249 590 

Midtre-Gauldal 5 50 200 20 

Rissa 3 66 22 120 

Leksvik 0 20 182 16 

SUM 3331 4826 6928 5111 

*Tall pr. 1. mai 2016 

Aktivitetstall pr kalenderår 

Kommuner 2012 2013 2014 2015 

Stjørdal 510 1122 1018 818 

Malvik 148 873 268 460 

Trondheim 1831 2208 2811 5481 

Klæbu 0 98 240 237 

Melhus 45 29 257 78 

Skaun 85 0 240 184 

Orkdal 0 197 249 404 

Midtre-Gauldal 6 46 89 180 

Rissa 0 3 88 131 

Leksvik 0 20 24 172 

SUM 2625 4596 5284 8145 

 

  



    

   

UE-aktive barneskoler Trondheimsregionen skoleåret 2015/2016 

Trondheim 
kommune 

 Elevbedrift Vårt 
lokalsamfunn 

Våre 
familier 

SikkSakk 
Europa 

Kun møte 
med 
skolen 

Kattem skole X X X   
Stavset skole  X X X  
Nidarvoll skole X  X   
Lade skole  X    
Singsaker skole X     
Brundalen skole  X    
Byåsen skole X X    
Utleira skole   X   
Eberg skole   X   
Bratsberg skole     X 
Berg skole  X    
Flatåsen skole     X 
Åsheim  X    
Sjetne skole     X 

Klæbu 
kommune 

Sørborgen skole X     

Leksvik 
kommune 

Takstmann 
minne skole 

 X    

Vanvikan skole  X  X  

Melhus 
kommune 

Brekkåsen skole  X    
Gimse skole X X    
Høyeggen skole  X    
Rosmælen skole  X    
Hovin skole  X    

Midtre 
Gauldal 
kommune 

Singsås skole     X 

Orkdal 
kommune 

Grøtte skole  X    
Evjen skole  X    
Orkanger 
barneskole 

    X 

Stjørdal 
kommune 

Haraldreina skole X X    

 

 

  



    

   

UE-aktive ungdomsskoler Trondheimsregionen 

Trondheim 

kommune 

 Elevbedrift Innovasjons-

camp 

Økonomi og 

karrierevalg 

Jobbskygging 

Blussuvoll skole  X    

Charlottenlund skole X X X  

Flatåsen   skole X X X  

Huseby skole X    

Markaplassen skole X X   

Rosenborg skole X X X  

Sjetne skole  X X  

Spongdal skole X    

Sunnland skole  X X  

Lade skole  X X X 

Ugla skole X X   

Åsheim skole   X  

Hoeggen skole X X X  

Stabbursmoen skole   X  

Klæbu kommune Klæbu ungdomsskole X  X  

Leksvik 

kommune 

Takstmann minne 
skole 

  X  

Vanvikan skole   X  

Malvik kommune 
Hommelvik skole X  X  

Vikhammer skole   X  

Melhus 

kommune 

Gimse skole X  X  

Lundamo skole   X  

Midtre Gauldal 

kommune 

Støren skole 
X  X  

Orkdal kommune 
Orkanger 
ungdomsskole 

 X X  

Grøtte skole  X X  

Rissa kommune 
Statsbygd skole X X   

Mælan skole   X  

Skaun kommune Skaun ungdomsskole X  X  

Stjørdal 

kommune 

Stokkan skole  X   

Halsen skolen  X   



    

   

Hegra skole X    
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