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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 30.11 2016 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 16- Dato: 23.11.2016  
 

Sted: Formannskapssalen, Rådhuset i Trondheim 

Tidsrom: Onsdag 30. november 2016 kl 1300-1600 

Innkalt: Tore Rømo, Carl Jakob Midttun, Morten Wolden, Ingvill Kvernmo, Kjetil Mjøsund, Jan Yngvar 
Kiel, Kathrine Lereggen, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Odd Inge Mjøen 

Kopi Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, Astrid Haugslett, Ola By Rise. 
 

RF 40/16 Referat fra møte 31.08 2016 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 31.08 2016 

Forslag til vedtak: 

Referat/protokoll rådmannsforum 31.08 2016 godkjennes. 

 

RF 41/16 Innovasjon i offentlige anskaffelser. 

Sak: Det arbeides nå med ansettelse av en prosjektmedarbeider over tre år, med start på nyåret 2017. 

Som tidligere understreket er resultatene fra prosjektet helt avhengig av forankringen i 

kommunene og spesielt hos dere rådmenn. Derfor er det nødvendig å starte diskusjonen om  

hvilke resultater vi ønsker å ha ut av det, og hvilke krav det vil stille til oss alle. Prosjektleder 

hos NHO Hilde Sætertrø innleder. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

RF 42/16 Profilering av Trondheimsregionen – resultater fram til nå og videre arbeid. 

Sak:   Profilering av Trondheimsregionen er ett av hovedarbeidsområdene for Trondheimsregionen 

som organisasjon. Regionrådet har løpende blitt orientert om arbeidet, enten som muntlig 

orientering, og sist som egen sak i Regionrådet i juni 2015 (TR 27/15). De økonomiske 

rammene og de overordnete faglige føringene har vært vedtatt gjennom de årlige 

utviklingsplanene. Det har vært budsjettert med 3 mill kr både i 2015 og 2016, mens det reelle 

forbruket har vært noe lavere. Utgiftene innbefatter også arbeidstid til sekretariatet. 

 

Arbeidet som har vært gjort de siste par årene har tatt utgangspunkt i å fortelle suksesshistoriene 

fra FoU og næringsliv i regionen gjennom å produsere korte videoer som har vært spredd 

gjennom betalt distribusjon på Facebook og YouTube. Teknologihovedstaden.no har vært brukt 

som landingsside for videoene, og et bredt utvalg av leverandører har produsert dem.  Til 

sammen har det vært produsert 15. Det har også vært forsøkt å få videregående og høyere 

studietilbud til å produsere videoer, men det viste seg vanskelig å få til noe med tilstrekkelig 

kvalitet. I tillegg har det vært annonsert i diverse papirmedia, der et eget innstikk i DN og 

Adressa i juni 2015 var den desidert største satsingen.  

 

Profileringsarbeidet har vært forankret i et bredere fellesskap, med aktører både fra det 

offentlige, FoU og næringsliv. Det har vært positive tilbakemeldinger på det arbeidet 

Trondheimsregionen har gjort, men uten at det har vært forsøkt å få til felles finansiering og et 
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forpliktende fellesskap rundt dette arbeidet i denne omgang. Bakgrunnen for det har vært er at 

dette er et område med mange sterke meninger, uten klart eierskap og klare vedtak om hva som 

skal profileres. For å få til det kreves det en lang og krevende forankringsprosess, og vi 

prioriterte heller å prøve ut nye profileringsmetoder, med korte og effektive beslutningslinjer. 

 

Hva som skal profileres er et krevende og komplekst tema. For det første er det slik at en såpass 

stor byregion har mange identiteter, en søking på Adressa etter prefikser på –Trondheim vil gi et 

klart bilde på det. For det andre er det slik at forskjellige mål og målgrupper vil gi et 

differensiert behov for hva som skal brandes; det er ikke nødvendigvis slik at reiselivsbransjen 

og rekruttering av ansatte eller studenter har behov for den samme historien å fortelle. Samtidig 

er god latin innen branding at et klart og tydelig budskap er det enkleste å selge. 

 

Vi valgte å ta utgangspunkt i Trondheim som teknologihovedstad, ut fra at det er den identiteten 

som er tydeligst for byen og regionen, og vårt sterkeste konkurransefortrinn. Vi gjennomførte 

også en meningsmåling gjennom Norfakta om hvilken by som regnes som teknologihovedstad i 

Norge, og resultatet var veldig tydelig: I landsutvalget sa 64% at det var Trondheim, på neste 

plass kom Stavanger med 13% - mens 5% mente at det var Oslo. Så eierskapet i folks bevissthet 

er veldig sterkt, og et usedvanlig godt utgangspunkt for profilering. Det er ikke minst interessant 

når framtredende Oslo-politikere ønsker at Oslo skal ta rollen som teknologihovedstad. 

 

Rent praktisk har vi kjørt ut en film i måneden, med markedsføringsselskapet Utbrudd som har 

spesialkompetanse på digital markedsføring, som operatør. Målgruppa har i første omgang vært 

regionalt for å styrke kjennskap og stolthet om Trondheimsregionen som teknologihovedstad, 

med kriterier knyttet til teknologiinteresse i tillegg. Etter hver måned får vi en rapport over hvor 

mange som har sett og hvor lenge de har sett videoen, hvor mange som har likt og delt, og hvor 

stor følgerskare vi etter hvert har opparbeidet oss. Vedlagt er rapporten som viser resultatene i 

detalj. 

 

Rent umiddelbart ser tallene imponerende ut, men utfordringen er å bestemme hvilken 

målestokk man legger til grunn. Er 20000 som ser mer enn tre sekunder på Facebook bra eller 

ikke? Det som er entydig er at vi underveis har fått en større og større gruppe som følger 

teknologihovedstaden på Facebook, og at målrettet arbeid over tid gir resultater. Som tallene 

viser har vi hatt en halv million avspillingen på Facebook, 229 000 på YouTube, vi har en 

remarketingliste på 76 000 (personer som har vist interesse for filmene), 261 delinger av den 

siste filmen om Kavli-instituttet og 1500 likes, og 2200 som liker teknologihovedstaden på 

Facebook. 

 

Denne måten å profilere en region er vi tidlig ute med, det gjør også at vi lærer underveis og 

justerer kursen kontinuerlig. Det medfører at det er viktig med raske beslutninger og korte 

beslutningslinjer. Ut fra der vi står nå, de resultatene vi har oppnådd, og tilbakemeldingene fra 

det bredere partnerskapet, er det naturlig å fortsette denne satsningen ennå i et par år til. I denne 

perioden bør man også komme nærmere en mer omforent enighet om hvordan 

Trondheimsregionen skal profileres i årene framover, og Trondheimsregionen kan ta ansvar for 

å bringe den prosessen framover. Vi foreslår at disse prinsippene legges til grunn for det videre 

arbeidet: 

 Formålet spisses mer mot rekruttering av ”gode hoder”. 

 Profileringsarbeidet får en tydeligere nasjonal og internasjonal innretning. 

 Annonsering på papirmedia gjøres kun unntaksvis. 

 Trondheimsregionen tar ansvar for en prosess med sikte på å få en omforent regional 

holdning til hva som skal profileres og hvordan. 

 De økonomiske rammene for arbeidet avklares i de årlige utviklingsplanene. 

  

Vedlegg 2: Rapport fra Utbrudd. 
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Forslag til vedtak: 

Regionrådet slutter seg til de foreslåtte prinsippene for arbeidet med profilering i perioden 

2017-2018, og ber om at det blir utarbeidet en grundigere evaluering ved utløpet av denne 

perioden. 

 

 

 

RF 43/16 Høring av Strategisk næringsplan – endelig vedtak i Regionrådet i desember. 

Sak: Forslaget til rullert Strategisk næringsplan (SNP) ble sendt ut på høring i juni, med høringsfrist 

5. november. 7 høringsinnspill er mottatt, se vedlegg for oversikt over innspillene. I tillegg har 

Trondheim kommune varslet at de vil behandle den i Formannskapet 22/11, endringsforslag 

derfra vil eventuelt bli innarbeidet i saken til Regionrådet.  

 

Den videre saksgangen nå er at den går innom Næringsrådet, Rådmannsforum og AU, før 

endelig vedtak i Regionrådet 16. desember. Etter det blir den endelige planen sendt ut til 

kommunene for vedtak i kommunestyrene, det legges opp til at alle kommunene slutter seg til 

planen og forplikter seg til å legge den til grunn for næringsutviklingsarbeidet sitt, men der det 

er fullt mulig å prioritere deler av planen og tilpasse den til hver enkelt kommune sine 

forutsetninger. 

 

Prinsipielt er det slik at Næringsalliansen har fått et betalt oppdrag om å lage et forslag til rullert 

SNP. Det er imidlertid sekretariatet i Trondheimsregionen sitt ansvar å legge fram et anbefalt 

forslag til Regionrådet. Det betyr at vi legger fram et forslag som er endret både ut fra 

høringsuttalelsene og vårt faglige skjønn. 

 

Høringsuttalelsene slutter seg i det alt vesentlige til det foreslåtte innholdet, men innspillene om 

endring kan oppsummeres slik, og med en kommentar om hvordan det er fulgt opp: 

 Flere innspill om at kommunene v/rådmenn burde vært sterkere representert i Næringsrådet. 

Oppfølging: Representasjonen fra kommunene i Næringsrådet økes fra to til tre rådmenn, 

med rullering etter to år. Flere av kommunene ønsker enda større representasjon, 

alternativet kan være fire rådmenn. 

 Virkemidderapparatet/ innovasjonselskapene må få en sterkere rolle i gjennomføringen av 

SNP. 

Oppfølging: Innovasjon Norge får en plass i Næringsrådet. Ytterligere oppfølging må 

utredes nærmere. 

 Sterkere involvering av Næringsapparatet i kommunene i gjennomføringen av SNP. 

Oppfølging: Næringsapparater blir tett koblet til arbeidet med en ny handlingsplan, og det 

vil formaliseres to årlige møter med næringsapparatet om gjennomføring. 

 Fylkeskommunenes forslag til høringsuttalelser er ganske like, begge to tar opp at planen er 

for mye fokusert på Trondheim, at den ved det ikke reflekterer bredden i de 10 kommunene 

og har for lite fokus på å understøtte distriktskommunenes utfordringer og muligheter. 

Oppfølging: Disse uttalelsene tar ikke hensyn til hvor tett sammenvevd 

Trondheimsregionen er, den er for de fleste formål en funksjonell bo- og 

arbeidsmarkedsregion, best synliggjort gjennom pendlingsstatistikk.  Det gjør at 

næringsarbeidet må være frikoblet fra kommunegrensene, og det ligger jo også i hele tanken 

med et regionalt samarbeid: Der skal det prioriteres som går utover den enkelte kommune. 

Disse uttalelsene blir derfor ikke fulgt opp. 

 Sammenhengen mellom SNP og øvrige planer som FoU-strategi for Trøndelag er lite belyst. 

Oppfølging: Godt poeng, blir forsøkt ivaretatt i handlingsplanen. 

 Muligheter i ”det grønne skiftet” bør løftes fram. 

Oppfølging: Det legges inn en ny strategi som dekker dette. 

Ansvarsfordeling mellom Trondheimsregionens sekretariat, Næringsrådet, den enkelte 

kommune og fylkeskommunen bør tydeliggjøres. 

Oppfølging: Innarbeides i de toårige handlingsplanene.  
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 Endringene som har blitt gjort i mål og strategier gås gjennom nedenfor. Når det gjelder den 

delen som går på organisering av næringsutviklingsarbeidet har det blitt gjort en del 

redaksjonelle endringer i form av forkorting og innstramming av teksten, der blant annet 

begrunnelser/diskusjoner er tatt ut. Innholdsmessige endringer nevnes eksplisitt. Det som går på 

indikatorer/målepunkt er også tatt ut, det skal ikke vedtas. 

 

Disse endringene er blitt gjort i NAT sitt forslag: 

 Delmål 1 er endret til: 

”Trondheimsregionen skal være best på å utvikle eksisterende og starte nye bedrifter i 

samspill med forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU).” 

Forklaring: Målet favner bredere på denne måten, ikke begrenset bare til bedrifter basert på 

FoU. 

 Nytt delmål 1.2: 

” Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende 

næringsliv.” 

Forklaring: Innovasjon i eksisterende bedrifter er viktig, bør være en del av SNP. 

 Omformulering av mål 1.2: 

”Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og 

offentlige myndigheter (Triple Helix).” 

Forklaring: Omformulering fra et mål til en strategi. 

 Stryker mål 1.3. 

Forklaring: Sier det samme som delmål 1, mål og ikke strategi. 

 Endring i 2.2.: 

Vurdere sitt arbeid med planen annet hvert år, ikke hvert år. 

 2.4 tas ut: 

”Sørge for at regionen og kommunen har en kompetent offentlig sektor med tilstrekkelig 

kapasitet som møter næringslivet med et godt og forutsigbart offentlig tjenestetilbud.”  

Forklaring: Hører ikke hjemme i SNP, tilnærmet et altomfattende mål for offentlig sektor. 

 3.1 og 3.2 er slått sammen for å gjøre planen enklere og kortere. 

 Redaksjonelt: 2.7 er endret til delmål 3. 

 2.10 foreslås tatt ut: 

”Saksbehandlingstiden for bygge- og reguleringssaker skal være blant de korteste i Norge 

målt hhv. fra første innsendte søknad og fra komplett søknad.” 

Forklaring: En næringsspesifikk strategi som like gjerne kan handle om kvaliteten på 

søknaden som søknadsbehandlingen. 

 2.11 og 2.12 er slått sammen til nytt 3.2: 

”Offentlig sektor i Trondheimsregionen skal bidra til næringsutvikling og innovasjon 

gjennom sine anskaffelser og sine tjenester, og bidra til utvikling av nærmarkedet ved å 

handle lokalt der dette er mulig.” 

 2.13 er omformulert til nytt 3.3.: 

”Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og 

gründerkompetansen.” 

Forklaring: Gir en bredere inngang til å jobbe med gründerskap. 

 Nytt delmål 4.4: 

” Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det 

grønne skiftet.” 

Forklaring: Jmf høringsinnspill.  

 Omformulering av 5.4 (tidl 4.4): 

”Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av 

regionen.” 

Forklaring: En spissing i tråd med det som er realiteten i profileringsarbeidet i 

Trondheimsregionen. 
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 Nytt 5.5: 

”Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og 

internasjonalt.” 

Forklaring: Det er enormt trykk i innovasjonsmiljøet for tiden, Trondheimsregionen bør 

være med og støtte opp under det. 

I den delen som går på gjennomføring er disse punktene endret: 

 Punktet om at Næringsrådet skal ha møter ute i kommunene tatt ut, det må Næringsrådet 

selv bestemme.  

 I malen for oppfølging i kommunene er punkt 2 tatt ut, det dekkes av det påfølgende 

punktet. 

 Den administrative beløpsgrensen er endret kr 200 000, -. I samråd med leder Næringsrådet 

er endret til at leder informeres, i tråd med det som de reelle ansvarsforholdene. 

 

I sum skal dette gi en tydeligere og mer fokusert Strategisk næringsplan for 

Trondheimsregionen, med 5 delmål og 22 strategier. Planen gir et godt grunnlag for 

næringsutviklingsarbeidet både i kommunene, for andre aktører innen næringsutviklingsfeltet i 

Trondheimsregionen, og for Trondheimsregionen som organisasjon. 

 

 

Vedlegg 3: Forslag til rullert Strategisk næringsplan 

Vedlegg 4: Næringsalliansens forslag til rullert SNP 

Vedlegg 5: Oversikt over høringsuttalelser 

 

Forslag til vedtak:  

Rådmannsforum ber Regionrådet vedta forslaget til rullert Strategisk næringsplan. 

 

RF 44/16 Orientering om arbeidet med Byutredning for Trondheimsregionen. 

Sak: Det har tidligere vært orientert muntlig om igangsatt arbeid med en ny Byutredning for 

Trondheimsregionen. Byutredningen skal synliggjøre alternative konsept for utviklingen av 

arealbruk og transporttilbud. Statens Vegvesen har ansvaret for prosessen som skal belyse 

virkemidler og kostnader for å oppnå nullvekstmålet, men der også andre mål kan legges til 

grunn og utredes. Det som må avklares er hvilke av kommunene som skal omfattes av 

utredningen, og det vil legges fram for Regionrådet. I tillegg vil det også ha administrative 

konsekvenser i form av deltakelse i møter/seminarer. 

Esther Balvers vil orientere. 

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

RF 45/16 Neste generasjon Bymiljøavtaler – mulig deltakelse fra kommunene utenfor 

kommunene. 

Sak: Som kjent foregår det et arbeid med å invitere de andre kommunene inn i Bymiljøavtalene 

gjeldende fra 2018. Det betyr at det enkelte kommunestyre må fatte intensjonsvedtak innen 

sommeren 2017 om de ønsker å være med. Denne saken kommer opp i Regionrådet, med en 

klargjøring av hva det vil medføre for kommunene, av både muligheter og begrensninger. Det 

kan være nyttig å starte diskusjonen i Rådmannsforum om hvordan prosessen fram mot det skal 

organiseres. 

Henning Lervåg leder Miljøpakkens sekretariat vil orientere. 
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Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

RF 46/16 Samarbeid om høringer. 

Sak På det siste Rådmannsforum ble et behov for et tettere samarbeid om høringer tatt opp, og vi 

lovte å komme tilbake med en sak på det. Et slikt samarbeid kan inneholde forskjellige 

elementer: Et administrativt samarbeid om utarbeidelse av en sak, eller også at Regionrådet også 

i større grad blir brukt som uttalepart på vegne av kommunene. Det siste er en interessant tanke, 

men er neppe aktuelt utover det som er innenfor regionsamarbeidets ansvarsområder. Et 

samarbeid om utarbeidelse av et beslutningsgrunnlag kan være enklere å gjennomføre.  

Sekretariatet i Trondheimsregionen kan ta ansvar for høringssvar innen sine egne 

arbeidsområder der det er naturlig, men det vil uansett være en forsvinnende liten del av det 

totale antallet høringer som kommunene får tilsendt. En annen måte er at det sjekkes opp via 

epost mellom rådmennene når en høring dukker opp og at det avklares hvem som har 

kompetanse og kapasitet til å uttale seg, og at den kommunen som tar ansvaret deler den med de 

andre. Skal det fungere er det avhengig av en viss grad av balanse mellom kommunene på 

lenrge sikt (med unntak av Trondheim), og at man greier å vedlikeholde arbeidsmåten – som 

erfaringsvis kan være krevende. Den tredje måten er at de andre kommunene i større grad får 

tilgang på Trondheim kommune sine høringsuttalelser, som den klart største kommunen er det 

ingen tvil om at de har størst kompetanse og også uttaler seg til flest av høringene. Utfordringen 

er at det ikke nødvendigvis er enighet mellom kommunene om innholdet i alle høringer, pluss at 

det må avklares hvordan det rent teknisk skal løses – og Trondheim kommune må gi signal om 

de kan ta en slik rolle. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram for diskusjon. 

 

 

RF 47/16 Tettere samarbeid om næringsutvikling. 

Sak: Rådmannsforum har i flere sammenhenger diskutert ønsker og behov om tettere samarbeid om 

næringsutviklingsarbeidet, og i det siste Rådmannsforum ble det bedt om en sak om det. Temaet 

adresseres også delvis gjennom rulleringen, men denne problemstillingen må i første omgang 

eies av rådmennene – og det må gis signal fra dere om det er noen løsninger dere vil gå videre 

med. Det vil bli gitt en innledning til problemstillingene i møtet. 

 

Forslag til vedtak:  

Saken legges fram for diskusjon. 

 

RF 48/16 Utviklingsavtale 2017. 

 

Sak: I tråd med årshjulet skal Regionrådet vedta Utviklingsplan 2017. 

 

Forslag til vedtak:  

Saken legges fram for diskusjon. 
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RF 49/16 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 16.12.2016 

 Møtet vil være i Klæbu. Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste: 

 Ny Veier: Orientering om vurdering av nye samfunnsmål. 

 Sør-Trøndelag fylkeskommune: Sak om næringsstrategier. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 

RF 50/16 Orienteringer. 

  

 

 

 

RF 51/16 Åpen post/eventuelt. 

  

 

Bård Eidet 

Daglig leder 


