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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 16.12.2016 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 16/ Dato 09. desember 2016  
 

Sted: Klæbu kommune, kulturhuset. 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1400. Lunsj kl 1200-1230  

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann. 
Observatører. 
 

Kopi: Varamedlemmer 
 
 TR 39/16 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 16.09.2016 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 16.09.2016 

Forslag til vedtak:  
Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 16.09.2016 tas til etterretning. 

 
 TR 40/16 Neste generasjon Bymiljøavtaler – mulig deltakelse fra omegnskommunene til 

Trondheim. 
Sak: Som kjent foregår det et arbeid med å invitere andre kommuner i Trondheimsregionen inn i de 

nye Bymiljøavtalene som vil bli gjeldende fra 2018. Det betyr at det enkelte kommunestyre bør 
fatte intensjonsvedtak før sommeren 2017 om de ønsker å være med. Det å gå inn i en slik 
avtale vil medføre både forpliktelser og muligheter. Forpliktelsene vil være relatert til hvordan 
den enkelte kommune skal bidra til å nå nullvekstmålet, der arealpolitikken og parkering vil 
være viktige virkemidler. Mulighetene ligger i de økonomiske ressursene i Bymiljøavtalene, der 
det vil være nødvendig å se på hvordan de totale ressursene kan økes hvis flere kommuner skal 
være med i avtalen. 
 
Det vil bli orientert nærmere om prosessen framover i møtet framover, det vil være naturlig å 
starte med orienteringer i det enkelte formannskap/kommunestyre, i mars vil dette være tema på 
det felles formannskapsmøtet, før den enkelte kommune fatter beslutning om de vil være med i 
forhandlingsprosessen mot et forslag om en ny Bymiljøavtale. Når et slik avtale er klar så må 
det enkelte kommunestyre beslutte endelig om de ønsker å være med. 
 
Henning Lervåg leder Miljøpakkens sekretariat innleder. 

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 
 TR 41/16 Arbeidet med Byutredning for Trondheimsregionen. 

Sak: Det har vært orientert i Regionrådet om igangsettelse av et arbeid med en ny Byutredning for 
Trondheimsregionen. Hensikten med byutredningene er å svare ut utredningsbehovet som er 
knyttet til inngåelse av bymiljøavtaler, men på en enklere måte enn gjennom ordinære 
konseptvalgutredninger. Utredningen skal synliggjøre alternative konsept for utviklingen av 
arealbruk, transporttilbud og bilregulerende tiltak. Statens Vegvesen skal i samråd med 
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Jernbaneverket utforme utkast til mandat, dette skal forankres i styringsgruppen for NTP og 
styringsgruppen for bymiljøavtalen. Nullvekst for personbiltrafikk skal være det overordnede 
målet for storbyområdene.  Det kan være aktuelt å innlemme omegnskommuner i 
bymiljøavtalene fordi arealbruken i disse kommunene kan ha stor betydning for 
transportbehovet og -mønsteret inn mot og i selve byområdet. Utredningen skal være et faglig 
grunnlag for forhandling om revidert bymiljøavtale. Det skal også beskrives hvordan man 
ivaretar næringstrafikkens behov. Det ligger en utfordring i å sikre god framkommelighet for 
næringstransport uten samtidig å legge til rette for økt personbiltrafikk. Teknologi må gis en 
plass i byutredningene, og dette må reflekteres i analysene. Samlet sett må utredningene vise 
hvordan totalmobiliteten i byområdene for varer og personer kan opprettholdes. 
 
Det som må avklares nå er hvilke av kommunene som skal omfattes av utredningen, og graden 
av politisk og administrativ involvering fra kommunene. Etter sekretariatets mening bør alle 
kommunene i Trondheimsregionen omfattes av Byutredningen, både fordi regionen allerede er 
en tett sammenvevd bo- og arbeidsmarkedsregion, og fordi valg av konsept vil ha vesentlige 
konsekvenser for alle kommunene. Den kommunale politiske involveringen må også være sterk, 
for at Byutredningen skal lykkes med å utrede de gode politiske løsningene og være reelt 
førende for de framtidige løsningene i regionen, Kommunene må være viktige premissgivere, 
ikke minst i utforming av samfunnsmål. 
 
Joar Northug fra Statens Vegvesen vil komme i Regionrådet og presentere hva som tenkes om 
prosess, organisering og mandat.  
 

Vedlegg 2:  Forslag til mandat fra Statens Vegvesen. 

Vedlegg 3: Presentasjon av arbeidet med Byutredning av Esther Balvers 

 
Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering, men vil understreke disse punktene: 
1. Regionrådet forutsetter at alle medlemskommunene i Trondheimsregionen blir en del av 

utredningsområdet. 
2. Den politiske og administrative deltakelsen lokalt/regionalt må være tettere og mer 

forpliktende enn det legges opp til. 
3. Utformingen av prosjektplan og formulering av samfunnsmål må skje i tett dialog med 

Trondheimsregionen og Regionrådet. 
 

 

 TR 42/16 Sør-Trøndelag fylkeskommune sine mål og strategier innen 
næringsutviklingsarbeidet. 

Sak: Sør-Trøndelag fylkeskommune har vært en nær samarbeidspartner innen 
næringsutviklingsarbeidet helt siden Strategisk næringsplan ble vedtatt i 2010. Økonomisk sett 
har bidraget gått jevnt nedover, fra 3,2 mill i 2010, til 1 mill i 2016 – og i forrige uke vedtok 
Fylkesutvalget å stryke hele potten med støtte til kommunale/regionale næringsfond for 2017. 
Primært skyldes dette regjeringens nedtrekk av de regionale utviklingsmidlene de tre siste årene, 
men handler også om en prioritering fra STFK sin side.  
 
I tillegg til den økonomiske biten så er det også av interesse om våre mål og strategier henger 
godt sammen med fylkeskommunen sine, ikke minst når vi skal vedta rullert SNP. Stig 
Klomsten, komiteleder for kollektivtrafikk og regional utvikling, vil innlede. 

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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 TR 43/16 Høring av Strategisk næringsplan – endelig vedtak.  

Sak: Forslaget til rullert Strategisk næringsplan (SNP) ble sendt ut på høring i juni, med høringsfrist 
5. november. 9 høringsinnspill er mottatt, se vedlegg for oversikt over innspillene. 
Fellesnemnda for Rissa/Leksvik (Indre Fosen), har sluttet seg til planen, men uten å lage et 
formelt høringsinnspill. 
 
Den videre saksgangen nå er at den nå blir endelig vedtatt i Regionrådet 16. desember. Etter det 
blir 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. 

• Virkemiddelapparatet/ innovasjonsselskapene må få en sterkere rolle i gjennomføringen av 
SNP. 
Oppfølging: Innovasjon Norge får en plass i Næringsrådet. Ytterligere oppfølging må 
utredes nærmere i utarbeidelsen av en handlingsplan. 

• 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, inkludert arbeidet med Smart Cities. 
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.  

• Planen bør ta inn betydningen av at regionen tiltrekker seg flere sentre for fremragende 
forskning og undervisning. 
Oppfølging: Dekkes av strategi 1.4. 

• Trondheim kommune ønsker at delmål 2 og 3 omarbeides til ett mål, 
Oppfølging: Tatt inn i forslaget. 



 

Trondheimsregionen 16.12.2016  Side 
4
 

 

• Trondheim ønsker en presisering av strategi 3.1: 
Den helhetlige areal- og samferdselspolitikken må sørge for at det er tilstrekkelige 
næringsarealer tilgjengelige for både eksisterende og nyetablerende industri, og at 
infrastrukturen for varer og arbeidskraft til disse næringsarealene er både hensiktsmessig og 
miljøvennlig (mest mulig i overensstemmelse med målene som er skissert i klimaplanen). 
Oppfølging: Ligger innenfor den foreslåtte strategien. 

• Trondheim kommune ønsker dette om gründerskap innarbeides: 
Nytt delmål: Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i 
eksisterende bedrifter. (intraprenørskap).  
Ny strategi: Kommunene skal være krevende og kompetent kunder for regionens 
oppstartsbedrifter.  
Ny strategi: Kommunene skal være aktive OFU-partnere for regionens oppstartsbedrifter 
Delmål: Trondheimsregionen skal ha de mest nærings- og innovasjonsfremmende 
politikerne og kommuneadministrasjonene i Norge.  
Oppfølging: Delvis innarbeidet. 

• De andre foreslåtte endringene fra Trondheim kommune er innarbeidet i det framlagte 
forslaget. 

 
 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: 

Opprinnelig forslag Endringsforslag Kommentar 
Delmål 1: Trondheimsregionen 
skal være best på å utvikle 
eksisterende og starte nye 
bedrifter basert på forsknings- og 
utviklingsmiljøene (FoU) og 
utdanningsinstitusjonene.  

Trondheimsregionen skal være 
best på å utvikle eksisterende og 
starte nye bedrifter i samspill 
med forsknings- og 
utviklingsmiljøene (FoU) 

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.” 

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

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

Trondheimsregionen skal styrke 
samarbeidet mellom næringsliv, 
FoU/utdanningsmiljø og 
offentlige myndigheter (Triple 
Helix) 

Omformulering fra mål til 
strategi 

Strategi 1.3. Trondheimsregionen 
skal være stedet hvor flest ansatte 
og studenter ved høyskole og 
universitet starter egne bedrifter. 

Foreslås strøket, sier det samme 
som delmål 1, og er et mål og 
ikke en strategi. 

Næringsrådet ønsker å beholde 
det. 

Strategi 2.2:Kommunene og 
regionrådet skal jevnlig ha 
næringsutviklingssaker knyttet til 
næringsplanen på agendaen i 
kommunestyre- og 
regionrådsmøtene, samt vurdere 
sitt arbeid med planen en gang 
per år. 

Endres til annet hvert år.  

Strategi 2.4: Sørge for at regionen 
og kommunen har en kompetent 
offentlig sektor med tilstrekkelig 

Foreslås tatt ut Hører ikke hjemme i SNP, 
tilnærmet et altomfattende mål 
for offentlig sektor. 
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kapasitet som møter næringslivet 
med et godt og forutsigbart 
offentlig tjenestetilbud. 

Næringsrådet ønsker å beholde 
det, men endre det fra 
”kompetent offentlig sektor” til 
”kompetent næringsapparat”. 
Trondheim kommune ønsker å 
beholde det. 

3.1.Trondheimsregionen skal ha 
en helhetlig areal- og 
samferdselspolitikk som bidrar til 
vekst og økt lønnsomhet i 
næringslivet. 
3.2. Antallet mennesker som når 
Trondheim innen en times reising 
skal økes med ti prosent gjennom 
en større pendlerregion 

Slås sammen til:  
3.1. Trondheimsregionen skal ha 
en helhetlig areal- og 
samferdselspolitikk som bidrar til 
vekst og økt lønnsomhet i 
næringslivet, og en større 
pendlerregion. 

 

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

Foreslås tatt ut. Et næringsspesifikt mål som like 
gjerne handler om kvaliteten på 
søknaden som 
søknadsbehandlingen. 
Næringsrådet og Trondheim 
kommune ønsker å beholde det. 

3.4. Trondheimsregionen skal 
være ledende på innovasjon i drift 
og tjenester i offentlig sektor. 
3.5.Trondheimsregionen skal 
bidra til næringsutvikling og 
innovasjon gjennom sine 
anskaffelser og bidra til utvikling 
av nærmarkedet ved å handle 
lokalt der dette er mulig. 

Foreslås slått sammen til: 
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 

 

3.6.  Regionen skal aktivt bidra til 
å forsterke kulturen for å starte 
bedrifter (gründerånd). 

Trondheimsregionen skal aktivt 
bidra til å forsterke 
gründerkulturen og 
gründerkompetansen 

Gir en bredere og bedre inngang 
til å jobbe med gründerskap. 

 Nytt delmål 4.4: 
Trondheimsregionen skal arbeide 
for at kommersialisering av 
teknologi skal bidra til det 
grønne skiftet 

Jmf høringsinnspill. 

5.4. Trondheimsregionen skal ha 
en merkevare som er knyttet til 
kommersialisering av regionens 
FoU-kompetanse, som er 
nasjonalt kjent 

Trondheimsregionen skal benytte 
merkevaren 
teknologihovedstaden i 
profilering av regionen 

En spissing i tråd med det som 
er realiteten i 
profileringsarbeidet i 
Trondheimsregionen. 

 Ny strategi 5.5: 
Styrke Trondheimsregionens 
omdømme som 
innovasjonstyngdepunkt 
nasjonalt og internasjonalt. 

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. 
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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 4: Forslag til rullert Strategisk næringsplan 

Vedlegg 5: Næringsalliansens forslag til rullert SNP 

Vedlegg 6: Oversikt over høringsuttalelser 

 
Forslag til vedtak: 

1. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen vedtas og legges til grunn for 
næringsarbeidet i Trondheimsregionen og medlemskommunene.  

2. Overordnet mål, delmål og strategier legges til grunn for å konkretisere toårige 
handlingsplaner, som legges fram for vedtak i Regionrådet. 

3. Den foreslåtte organiseringen av næringsarbeidet med arbeidsdeling mellom Regionrådet og 
Næringsrådet innføres fra 1/1-2017. 

 
 TR 44/16 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 
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 



 

Trondheimsregionen 16.12.2016  Side 

 
 

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 7: Rapport fra Utbrudd. 

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. 
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 TR 45/16 Forslag til Utviklingsplan 2017. 
Sak:  I tråd med årshjulet skal Regionrådet vedta Utviklingsplan 2017. 

  
Vedlegg 8: Forslag til Utviklingsplan 2017. 

Forslag til vedtak: 

 Regionrådet vedtar Utviklingsplan 2017. 
 
 

 
 

 TR 46/16 Orientering fra Nye Veier – framlegging av prioriteringer. 
Sak: Nye Veier har som kjent jobbet en stund med sine analyser knyttet til samfunnsmål, som er 

grunnlaget for de prioriteringene de gjør med hensyn til hvilke veier de starter med i Trøndelag. 
Disse er nå klare, og vil bli presentert for Regionrådet. Finn Aasmund Hobbesland, direktør 
planprosesser og samfunnskontakt, Trøndelag, vil presentere. 
 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 

 
 TR 47/16 Orienteringer 

- Saker fra Næringsrådet. 
- Innovative offentlige anskaffelser – videre prosess. 
 
 

 TR 48/16 Eventuelt 
 

 

Jon P Husby Bård Eidet 
Leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 16.09.2016  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 16/ Dato 20. september 2016  
 

Sted: Malvik kommune, Bruket kulturhus, Hommelvik. 

Tidsrom: Kl 0900-1230. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ivar Vigdenes, Joar Håve, Leif Tore Skogmo. 
Malvik kommune: Ingrid Aune, Torgeir Anda, Carl Jakob Midttun. 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Yngve Brox, Morten Wolden. 

 Klæbu kommune: Jarle Martin Gundersen, Lillian Waaden. 
Melhus kommune: Gunnar Krogstad, Katrine Lereggen.  
Skaun kommune: Jon P Husby, Bjørn Hammer, Jan Yngvar Kiel. 
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Finn Hoff, Ingvill Kvernmo. 

 Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Aina Bogen, Knut Dukane. 
Rissa kommune: Ove Vollan, Per Kristian Skjærvik, Ørjan Dahl. 
Leksvik kommune:  
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten, Henrik Kierulf, Odd Inge Mjøen. 

 Observatører:  
 Fylkesmannen: Harald Høydal, Svein Fjørtoft Hole. 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Børge Beisvåg, Berit Rian. 
Nord-Trøndelag fylkeskommune:  

 Statens Vegvesen:  
 Jernbaneverket:  
 Trondheim Havn: Einar Hjorthol 

 Trondheim kommune: Sigmund Knutsen, Jofrid Burheim.  
 Malvik kommune: Ole Christian Iversen. 

 Sekretariat: Bård Eidet, Hans Kringstad, Esther Balvers, Astrid Haugslett. 
  
 
 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

  
Innkalling/saksliste godkjent. Jon P Husby ledet møtet. 
 
 

 TR 28/16 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 17.06.2016 
Vedtak:  

Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.06.2016 tas til etterretning. 

 
Vedtak:  

 Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.06.2016 tas til etterretning. 

 

 

 TR 29/16 Arbeidet med ny godsterminal - statusrapport. 
 
 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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 Vedtak: 

 Saken utsettes. 

 

 TR 30/16 Orientering ringvirkningsanalyse Trondheim havn. 
   Einar Hjorthol Trondheim Havn orienterte. 

 

 Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

  
 

 TR 31/16 Innovasjon Norge sitt næringsutviklingsarbeid i Trondheimsregionen.  
  Vigids Harsvik Innovasjon Norge orienterte. 

 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 
 

 TR 32/16 IKAP: Status areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. 
 Esther Balvers orienterte. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
 

 TR 33/16 Planprogram ny fylkesplan. 
Vedtak: 

Regionrådet vedtar denne uttalelsen til planprogrammet: 
 
Regionrådet for Trondheimsregionen støtter helhjertet opp om å lage en felles Fylkesplan, det 
vil være en god start på arbeidet med å samkjøre de to fylkeskommunene til en ny Trøndelag 
fylkeskommune. Det betinger gode involverende prosesser, samtidig som planen blir tydelig 
nok til å kunne fungere som et styringsinstrument. Trondheimsregionen vil gjerne være med i 
prosessen som en aktiv støttespiller. 
 
De tematiske innretningene ser fornuftig ut, men konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt og 
økning av verdiskaping må gjennomsyre hele Fylkesplanen. Det er en fare ved slike prosesser at 
det blir mer fokus på intern fordeling enn ekstern konkurranse, skjer det så taper hele regionen.  

 
 Det bør også diskuteres er om ikke også den nye fylkeskommunens arbeidsmåte bør være et 

eget tema eventuelt et gjennomgående tema, ikke minst ovenfor kommunene og regionrådene. 
Med sammenslåingen må nødvendigvis det endres, med omtrent dobbelt så mange kommuner å 
forholde seg verken kan eller bør dagens arbeidsmåter og strukturer videreføres uten kritiske 
vurderinger. Forholdet til Trondheim og Trondheimsregionen bør også være en del av et slikt 
tema, med Trondheim sin rolle som landsdelshovedstad og tyngdepunkt både når det gjelder 
befolkning, forskning og utvikling og næringsmessig utvikling, er den nye fylkeskommunens 
slagkraft avhengig av at man blir konstruktive medspillere i et likeverdig partnerskap. Godt 
regionalt samarbeid er en konkurransefaktor i seg selv, der har Trøndelag tradisjonelt vært god; 
det må tas vare på i et nytt Trøndelag.  
 
I tillegg til Trondheim sin motorrolle er kystens verdiskapingspotensial et av de viktigste 
konkurransefordelene regionen har. Med et slikt utgangspunkt, og med et 
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havneutviklingsperspektiv i tillegg, er det viktig at døra fortsatt holdes åpen for Nordmøre som 
en del av den nye regionen. Også kulturelt hører det godt sammen. 
  
Når det gjelder temaet Verdiskaping og naturressurser støtter vi tanken om å gjennomføre en 
analyse av næringsstrukturen, som grunnlag for politikkutforming. En slik analyse må også ta 
inn i seg de analyser som allerede finnes, for eksempel Impello-analysen som etter hvert har en 
lang tidsserie, og identifiserer teknologibedriftene. Like viktig som å analysere det vi har vil det 
være å identifisere endringsprosesser og trendbrudd, der bør både SINTEF sine tanker om 
Industri 4.0 og tankegangen rundt oppretting av et Toppindustrisenter legges til grunn. 
Gründerskap og innovasjon bør også være viktig del av temaet.  
 
Temaet Senterstruktur og kommunikasjoner er sentralt for å styrke Trøndelag som en 
funksjonell region, der det blir viktig å komme fram til en politikk som legger til rette for 
regionforstørring innen klimavennlige rammer. Forholdet til IKAP må avklares, gjennom IKAP 
har Trondheimsregionen kommet et langt stykke på vei til å formulere og etterleve felles 
klimavennlige prinsipper for arealplanlegging. Trøndelag i tall viser at klimagassutslippene er 
lavest pr innbygger i Trondheimsregionen, en regional politikk som også bidrar til lavere utslipp 
i resten av Trøndelag er nødvendig. Det har også startet opp et arbeid med utarbeidelse av en 
byutredning som vil legge viktige premisser for utviklingen av samferdselsløsninger i 
Trondheimsregionen, arbeidet med fylkesplanen må samspille tett med arbeidet med 
nyutredning. 
 
Til slutt vil vi kommentere Nord-Trøndelag fylkeskommune sitt vedtak om forslag til nytt tema: 
”Balansert utvikling – i et distriktspolitisk perspektiv.” Balansert utvikling er et uttrykk som har 
vært diskutert mye i Trøndelag de siste årene, der man har kommet fram til en relativt avstemt 
forståelse av hva som ligger i det. Selv om det er upresist formulert så kan vedtaket i Nord-
Trøndelag sies å utfordre den enigheten. En bokstavelig tolkning vil være at alle deler av det 
nye fylket skal ha lik vekst. Det kan forstås slik at man forsøker å begrense vekst i 
Trondheimsregionen, som er den delen som vokser mest. En slik politikk vil minske den nye 
fylkeskommunens legitimitet, det må legges opp til en politikk som stimulerer til vekst i alle 
delene av fylket. Næringspolitikkens overordnete mål er å stimulere til størst mulig vekst innen 
bærekraftige rammer, slik blir den samlede kaka som skal til politisk fordeling størst mulig. Da 
må det føres en næringspolitikk som utløser det fulle potensialet for vekst i alle deler av 
regionen, også Trondheimsregionen. Det er jo heller ikke slik at Trondheimsregionens vekst 
utarmer resten av Trøndelag, tvert i mot er Trondheimsregionen – og en styrking av den – en 
viktig motor for vekst i Trøndelag.  

 
 

 TR 34/16 Vedtak om ny toårs avtale med Ungt Entreprenørskap. 
  

Vedtak: 
Regionrådet vedtar å forlenge samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap for perioden 
2016-2018. 

 
 

 TR 35/16 Forslag til møteplan 2017. 
  

Vedtak: 
Regionrådet vedtar møteplanen for 2017 med de endringer som framkom i møtet. 
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 TR 36/16 Byutviklingsavtale – mulig avtale om knutepunktsutvikl. 
  

Vedtak: 
Saken tas til orientering. Følgende presisering legges til saken: Det kan i neste omgang 
hjelpe til å få dobbeltspor «i langtunnell», stasjonsutvikling og økt frekvens inn i NTP. 

 
 

 TR 37/16 Orienteringer 
- Interkommunale idrettsanlegg: Møtet med ordførerne den 19/9 blir utsatt, nødvendig med 

videre prosess. 
- Distribusjon av The List til omegnskommunene. 
- Startup Guide: Trondheim først i Norge, klar i løpet av høsten. 
- Innovative offentlige anskaffelser – videre prosess: NHO får arbeidsgiveransvaret, tilsetting i 

løpet av høsten. 
- Arbeidet med profilering: Sak i Regionrådet i desember. 

 
 

 TR 38/16 Eventuelt 
  Ingen saker. 

 
 

 

Jon P Husby Bård Eidet 
Leder Daglig leder 



Utkast til mandat for byutredninger – 30. oktober 2016 
 

1 
 

Mandat for byutredning i Trondheim 
I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt 

om å utarbeide byutredninger som skal belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle målet om at 

veksten i persontransporten i de større byene skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Det skal 

gjennomføres byutredninger for hver av de ni byområdene som er aktuelle for bymiljøavtaler dersom 

ikke utredningsbehovet er dekket på annen måte. 

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for 

Trondheim.  

Hensikt med byutredningen 
Byutredningen skal svare ut utredningsbehovet knyttet til inngåelse av bymiljøavtaler. Utredningen 

skal gi et samlet bilde av utfordringene i Trondheim. Den skal belyse hvilke tiltak som er nødvendige 

for å nå målet om at veksten i persontransporten skal tas av kollektivtrafikk, sykling og gåing (også 

kalt nullvekstmålet for personbiltrafikken).  

Utredningen skal gjennomføres med KVU-lignende metodikk, men ha en enklere tilnærming enn 

KVU. Nullvekstmålet for personbiltrafikken er det prosjektutløsende behovet som skal ligge til grunn i 

arbeidet.  

Ambisjonen er å få et omforent faglig grunnlag som kan ligge til grunn for reforhandling om 

bymiljøavtale i 2018. Dersom det viser seg hensiktsmessig åpnes det for videre utredningsarbeid 

etter desember 2017, som grunnlag for etatenes arbeid med rullering av NTP. Det forutsettes 

imidlertid at leveransen i desember er et tilstrekkelig grunnlag for reforhandling om bymiljøavtale. 

Innhold  
Hovedinnholdet i byutredningen skal være:    

 Beskrivelse av dagens situasjon, forventet utvikling og utfordringer. Aktuelle temaer er trafikk, 
klimagassutslipp, arealutvikling, luftforurensning, trafikksikkerhet. 

 Behovsanalyse knyttet til nullvekstmålet, for eksempel forventet utvikling av transportbehov 

 Strategier og tiltak for å nå nullvekstmålet. Alle typer av lokale tiltak skal inngå, uavhengig av 
hvilket forvaltningsnivå som er ansvarlig.  Dette omfatter 

o Arealbruk 
o Kollektivinfrastruktur og tilbud, vurdering av kostnader for både investeringer og 

driftstilskudd 
o Tilrettelegging for gående og syklende – infrastruktur og drift 
o Bilregulerende tiltak (parkering, brukerbetaling og liknende) 
o Holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging 
o Aktuelle veg- og jernbaneinvesteringer, blant annet utbygging av E6 mot Trondheim og - 

og utvikling av Trønderbanen med bl.a. dobbeltspor i Trondheimsområdet 

 Eksisterende og nye teknologiske løsninger som kan ha innvirkning på valg, tidspunkt for 
gjennomføring og/eller effekter av tiltak 

Et stamnett for kollektivtrafikken med knutepunkter skal defineres, dersom dette ikke allerede er 

gjort. Et sammenhengende hovednett for sykkel med god kobling til kollektivnettet, og særlig 

knutepunktene, skal også beskrives. 

Det skal beskrives hvordan næringslivstrafikkens behov kan ivaretas. Aktuelle tiltak for næringslivets 

transporter skal også vurderes opp mot nullvekstmålet for persontransport med bil. Byutredningene 
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skal også vise hvordan byområdene fortsatt skal ivareta sin knutepunktsfunksjon og sørge for at 

gjennomgående nasjonal og regional gods- og persontransport sikres framkommelighet. 

Det skal gjøres analyser av flere mulige virkemiddelpakker for å nå nullvekstmålet i 

personbiltrafikken. Dersom partene ønsker å definere mer ambisiøse mål enn nullvektmålet for 

personbiltrafikk må dette komme i tillegg til analyser av nullvekstmålet. Måloppnåelse knyttet til 

andre mål (for eksempel miljø, fremkommelighet mv) kan omtales, men nullvekstmålet er 

hovedmålet i utredningen.  

Det skal gjennomføres transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger av de ulike pakkene 

av tiltak. Det skal ikke konkluderes med én anbefaling i utredningen. Hvilke tiltak som skal 

gjennomføres avgjøres gjennom forhandlingene om bymiljøavtale.  

Tidsperspektivet for analysene i byutredningene er 2030, dvs. planperioden for NTP, men 

byutredningen skal også sees i et mer langsiktig perspektiv.  

Analysene og beskrivelsene skal så langt som mulig ta utgangspunkt i eksisterende data og 

utredninger. NTP 2018-2029 og underlagsmateriale som er utarbeidet i NTP-prosessen er også et 

viktig utgangspunkt for byutredningene.  

Transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger skal så langt som mulig gjennomføres med 

den samme metodikk og ved bruk av de samme verktøyene. Dette gjør det mulig å sammenligne 

utredningene og få et likartet grunnlag for forhandlingene om bymiljøavtaler.  

Transportetatene har en felles metodikk for transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger 

som skal brukes i byutredningene. Det er imidlertid behov for supplerende analyser, for eksempel 

når det gjelder nytten av gange- og sykkeltiltak. Statens vegvesen vil, i samarbeid med 

Jernbaneverket, utarbeide retningslinjer for metodebruk og analyser.  Utviklingen av retningslinjene 

vil skje i dialog med lokale parter (regionvegkontorer, kommuner, fylkeskommuner). Arbeidet vil skje 

parallelt med oppstart av byutredningsarbeidet. Det vil legges opp til en fleksibel tilnærming slik at 

det tas hensyn til problemstillinger som dukker opp underveis i arbeidet med utredningene.  

Forholdet mellom byutredningen og bymiljøavtalen i Trondheim  

Det er ikke gjennomført en hel KVU for Trondheims-området. Regjeringen vedtok KVU for 

vegsystemet på Sluppen i 2009 og KVU for E6 Trondheim–Steinkjer og Trønderbanen i 2012. Det er 

deretter gjennomført tilleggsutredninger knyttet til Miljøpakke Trondheim. Den bymiljøavtale som er 

inngått med Trondheim og Sør-Trøndelag tok utgangspunkt i Miljøpakke Trondheim og gjelder bare 

Trondheim kommune.  

Analyser av virkemiddelpakker 
I byutredningen skal det legges til grunn at nullvekstmålet nås i bymiljøavtalens avtaleperiode. 

Analysene i byutredningen skal bygge på arbeidet som er gjort i forbindelse med Miljøpakken for 

Trondheim.   

I byutredningene skal det gjøres analyser av effekten av ulike virkemiddelpakker. Den konkrete 

sammensetningen av virkemiddelpakkene avgjøres av partene i samarbeid. Pakkene kan for 

eksempel ha ulik «dosering» av sykkeltiltak, kollektivtiltak, bilregulerende tiltak og veginvesteringer, 

og ulik rekkefølge i tid. Det forutsettes at mobiliteten og framkommeligheten er god, og at 

virkemidlene vurderes ut fra effektiv ressursutnyttelse. Transportanalyser og samfunnsøkonomiske 

beregninger samt andre relevante virkninger av virkemiddelpakkene skal presenteres.  
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Avgrensning av området 
Bymiljøavtalen bør avgrenses til et geografisk der det er relevant og rasjonelt å legge til grunn 

nullvekstmålet for persontransport med bil. I et første trinn er det naturlig at bymiljøavtale for 

Trondheimsområdet bare omfatter Trondheim kommune. Det kan imidlertid bli aktuelt at en revidert 

bymiljøavtale også vil gjelde omegnskommunene. Denne problemstillingen bør belyses i 

byutredningen. Byutredningen må ta hensyn til trafikken som genereres i hele det funksjonelle bo- 

og arbeidsmarkedsområdet. Arealplanleggingen i omegnskommunene påvirker muligheten for 

Trondheimsområdet å oppfylle målet. Det må vurderes om også tiltak i omegnskommunene skal 

inngå i byutredningen, og om framtidig bymiljøavtale også bør omfatte omegnskommuner.  

Framdrift 
Frist for ferdigstillelse av utredningen er 15. desember 2017. Den vil da kunne ligge til grunn for 

forhandlinger om em revidert bymiljøavtale for Trondheim (og ev omegnskommuner). 

Ved oppstart av utredningen må det utarbeides en framdriftsplan for arbeidet. 

Organisering av arbeidet  
Arbeidet med byutredningen skal skje lokalt i samarbeid mellom lokale parter. Sekretariatet for 

Miljøpakken skal involveres. Statens vegvesen Region midt skal ha ansvaret for å lede arbeidet. 

Styringsgruppen for bymiljøavtale i Trondheim skal fungere som styringsgruppe for byutredningen. 

I samarbeid med Jernbaneverket utarbeider Vegdirektoratet utkast til mandat for byutredningen og 

forankrer dette i styringsgruppen for Nasjonal transportplan og styringsgruppen for bymiljøavtale 

Trondheim. Det skal også forelegges Samferdselsdepartementet før det vedtas av Vegdirektoratet.  

Statens vegvesen Region midt tar initiativ til oppstart av arbeidet så snart mandatet er vedtatt.  

 

 



Byutredning for Trondheimsområdet 
• Grunnlag for politisk forhandling om revidert 

Bymiljøavtale  2016-2023 (revidering 2018) 
 

• Tiltakspakker  for å oppnå nullvekstmål  
+ redusert personbiltransport i Trondheim 
– arealutvikling 
– sykkel , gåing, kollektivtransport 
– restriktive tiltak bil: parkeringsrestriksjoner, vegavgift, … 
– næringstransport 

• frist ferdigstillelse byutredning 15. desember 2017 
• vedtak TK: høring før politisk behandling i Bystyret våren 2018 

 
 

 



Geografisk avgrensning utredninger 

─ IKAP  
─ flest mulig reiser i regionen skal skje med kollektiv, sykkel eller 

til fots 
─ alle kommuner i TRR skal bidra til å redusere trafikkomfang i 

Trondheim 

 
─ Geografisk utstrekning hele Trondheimsregionen 
─ Kunnskapsgrunnlag har stor betydning for partenes 

ansvarsområder innen forvaltning og samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging i et langsiktig perspektiv 

 



Hva bør sikres i prosjektplan 

• partenes rolle og ansvar, organisering, framdrift med 
milepæler og prosess 

• fastsetting geografisk avgrensning utredningsområdet 
• problemstillinger og konsept som skal utredes 
• samfunnsmål for byutredning som angir langsiktige 

utviklingsmål 
• hvordan statens arbeid skal koordineres med Trondheim 

kommunes arbeid med byutviklingsstrategi 
• hvordan kommunene i Trondheimsregionen skal 

involveres  

 



SVV Forslag Organisering 

14.11.2016 

STYRINGSGRUPPE 
BYMILJØAVTALE 
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Kollektiv  

Arbeidsgruppe  
 

Sykkel 
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transport  
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Trondheimsregionen 
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Trondheim kommune forslag organisering 

29.11.2016 

Adm. STYRINGSGRUPPE 
Ledernivå  

Ekspertgruppe 
eksterne 

Arbeidsgruppe 
 

Kollektiv  

Arbeidsgruppe  
 

Sykkel 

Arbeidsgruppe 

Veg- & 
nærings- 
transport  

Arbeidsgruppe 
Bil-

regulerende 
tiltak 

Prosjektleder  

Arbeidsgruppe 
 

Arealbruk 

Koordinerings-
gruppe  

Fagfolk partene 

Referansegruppe 
Trondheimsregionen 

Arbeidsgruppe  
Analyse 

STYRINGSGRUPPE 
BYMILJØAVTALE 

Trondheimsregionen-
Regionrådet 



 
 
 Forslag til  

Rullering av Strategisk 
næringsplan  
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Forslag til rullert Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 
2016 - 2020 
 

Overordnet mål:  

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

 

Målområde Kobling FoU og næringsliv 

1. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle eksisterende og starte nye 
bedrifter i samspill med forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU). 

Strategier: 

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

1.2. Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende 
næringsliv. 

1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og 
offentlige myndigheter (Triple Helix).  

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

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

 

Målområde Næringsfremmende kommuner 

2. Delmål: Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne og 
kommuneadministrasjonene i Norge. 

Strategier: 

2.1. Hver kommune skal ha en felles arena for næringsliv, politikere og kommuneadministrasjon 
med faste årlige møter. 

2.2. Kommunene og regionrådet skal jevnlig ha næringsutviklingssaker knyttet til næringsplanen 
på agendaen i kommunestyre- og regionrådsmøtene, samt vurdere sitt arbeid med planen 
annet hvert år. 

2.3. Kommunens politikere og administrasjon skal besøke næringslivet/bedrifter jevnlig. 
2.4. Regionen skal arbeide for et bedre tverrpolitisk samarbeid som sikrer større kraft på 

regionens lobbyvirksomhet mot sentrale myndigheter. 
2.5. I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har relevans for 

næringslivet, skal det redegjøres for om dette er i tråd med strategisk næringsplan. 



 

3. Delmål: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle 
eksisterende og starte nye bedrifter. 

Strategier: 

3.1. Trondheimsregionen skal ha en helhetlig areal- og samferdselspolitikk som bidrar til vekst og 
økt lønnsomhet i næringslivet, og en større pendlerregion. 

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. 

3.3. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og 
gründerkompetansen. 

 

Målområde Kommersialisering av teknologi 

4. Delmål: I 2025 skal Trondheimsregionen ha 1.000 teknologiselskaper med 20.000 ansatte. 

Strategier: 

4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som 
regionens satsingsområde. 

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

4.3. Trondheimsregionen skal arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig kapital i alle faser. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det 

grønne skiftet. 

 

Målområde Attraktiv region 

5. Delmål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen I Norge. 

Strategier: 

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

5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste 
studieby. 

5.3. Trondheimsregionen skal ta godt vare på utenlandsk arbeidskraft som ønsker å etablere seg 
i regionen. 

5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av 
regionen. 

5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og 
internasjonalt.    



Forslag til organisering av det videre arbeidet med gjennomføring av 
Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen 
Næringsrådet for Trondheimsregionen ble opprettet som en konsekvens av Strategisk næringsplan 
for Trondheimsregionen (SNP) som i sin tid foreslo en slik løsning for arbeidet med gjennomføring av 
planen. En triple helix-modell ble lagt til grunn for sammensetningen av Næringsrådet, med tre 
deltakere hver fra henholdsvis FoU, offentlig sektor og næringsliv. I tillegg har et utvidet sekretariat 
med representanter fra administrasjonen i Trondheim kommune, Orkdal kommune, daglig leder i 
Trondheimsregionen og prosjektleder for SNP møtt i Næringsrådet. 

 
Prosessen i forbindelse med rulleringen av planen har gitt flere innspill på hva som fungerer bra og 
hva som fungerer mindre bra. Dette kan oppsummeres som følger: 
 

- Det er for dårlig forankring av SNP og Næringsrådets arbeid ute i kommunene 
- Regionrådet diskuterer for lite næringssaker 
- Næringsrådets rolle og sammensetning bør diskuteres på nytt 

 
Det er imidlertid stor enighet i tilbakemeldingene om at det er behov for en felles strategisk 
næringsplan for Trondheimsregionen. Dette er et viktig utgangspunkt å ta med seg i det videre 
arbeid, i tillegg til det faktum at regionen henger så tett sammen at det er svært naturlig å tenke 
utover kommunegrensene i næringsutviklingssammenheng. 
 
Forankring 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 foreslås 
innført som legger forholdene bedre til rette for et 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 

Strategisk næringsplan. 
- Gi næringsapparatet i kommunene en tydeligere felles bestilling om å utvikle tiltak og 

prosjekter innen de forskjellige målene og strategiene. 
 
Administrasjonen i Trondheimsregionen gjennomfører felles møter med næringsapparatet i de ti 
kommunene to ganger per år. Tema for disse møtene (som bør avholdes på rundgang i de ulike 
kommunene) vil være å gjennomgå status og videre fremdrift i arbeidet med SNP i regi av 
Trondheimsregionen og de enkelte kommuner. 
  
 
Regionrådets rolle i næringssaker. 
 
Regionrådet bør ha en sterkere kobling til næringssaker/SNP enn det som har vært tilfellet frem til 
nå. Noe kan gjøres gjennom å sette faste saker på Regionrådsmøtene i et tydeligere årshjul: 
 

- Den årlige utviklingsplanen vedtas av Regionrådet i desember, med de årlige 
budsjettrammene.  

- Toårige handlingsplaner for SNP vedtas av Regionrådet i desember annet hvert år. Dette vil 
være dynamiske dokument som kan endre seg underveis. 

- Årsrapportering på gjennomførte/pågående tiltak og status ifht. mål i SNP behandles i 
Regionrådet i februar 



 
I tillegg innføres det tydeligere retningslinjer for hvilke næringssaker som skal besluttes i 
Regionrådet: 
Administrativ behandling: 
Hastesaker inntil kr 200.000,- kan avgjøres administrativt mellom Næringsrådsmøtene. 
Næringsrådets leder orienteres. 
Næringsrådet:  
Saker inntil kr 500 000,- kan avgjøres i Næringsrådet.  
Regionrådet:  
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.  
 
Når det gjelder saker som kan være kontroversielle eller innebærer nye satsingsområder, må det 
vurderes om saken skal fremlegges for beslutning på et høyere nivå uavhengig av beløp. 
 
 
Sammensetning av, og oppgaver for Næringsrådet 
 
Næringsrådet beholdes som styringsgruppe for gjennomføring av SNP, ved å legge ned Næringsrådet 
vil den sterke koblingen til næringsliv og FoU bli betraktelig dårligere. Næringsrådet fungerer godt 
som organ for gjensidig informasjon og avstemming av prioriteringer mellom partene, i tillegg til den 
besluttende rollen som Næringsrådet har ift SNP.  
 
Sammensetningen av Næringsrådet justeres til denne sammensetningen: 

• Administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsforeningen er fortsatt leder i 
Næringsrådet. 

• Prorektor for nyskaping ved NTNU. 
• Direktør i Innovasjon Norge Trøndelag. 
• Representant fra ledernivå i SINTEF. 
• Fylkesrådmann i Trøndelag 
• Tre rådmenn fra kommunene, sitter i to år. 
• En representant fra de øvrige næringsorganisasjonene i regionen, rulleres hvert andre år. 

NAT tar stilling hvem som skal representere. 
 
Næringsrådet har fra starten av hatt en tydelig policy om at det skulle være den øverste 
administrative ansvarlige i hver av de respektive institusjonene som skulle delta i Næringsrådet. Det 
prinsippet beholdes, men det vil være mulig å sende vara unntaksvis. I tillegg vil det også være mulig 
å delta ved møtene for ansatte i næringsapparatet i kommunene eller fra NAT, men uten stemme- og 
talerett. De vil også tilsendt sakspapirene fra Næringsrådet 
 
Følgende prinsippene ble lagt til grunn for næringsutviklingsarbeidet i Trondheimsregionen i 2011, og 
de vil fortsatt gjelde: 
 

- 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 enkeltkommuner. Unntak kan være 



piloter/forprosjekt som kan utprøves i en kommune, men som vil ha allmenn interesse i 
neste fase. 

- Lokale tiltak i enkeltkommuner håndteres av kommunen selv, også økonomisk. 
- 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. 
- Det bør velges ut noen tiltak hvert år hvor det er lett å kommunisere konkrete positive 

resultater fra. 
 
 
Trondheimsregionen skal ikke være en søknadsorganisasjon, både ut fra en ressursmessig 
betraktning og ut fra hvordan et slikt regionsamarbeid bør fungere. Rollen bør fortsatt være å utvikle 
prosjekt/tiltak innen rammene av SNP med relevante aktører innen feltet. Men samtidig må det være 
rom for å støtte prosjekt/tiltak som åpenbart ligger innenfor det næringsplanen prioriterer, som 
eksterne parter har utviklet og som er avhengig av støtte fra Trondheimsregionen/andre offentlige 
parter for å kunne bli gjennomført. Det å være partner/støttespiller i andres initiativ, gir 
Trondheimsregionen kjennskap og legitimitet innenfor et bredere spekter enn om all 
satsning/prosjekter skal komme fra eget bryst. 

Implementering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen i 
kommunenes planverk 
 
Rulleringsprosessen av SNP har tydeliggjort at det for mange av kommunene har vært utfordrende å 
komme fra en overordnet strategiplan for Trondheimsregionen og ned på konkrete tiltaksplaner i 
hver enkelt kommune som skal bidra til måloppnåelse av den regionale planen.  En del av 
kommunene har også andre gjeldende strategiske næringsplaner da de også deltar i andre regionale 
samarbeidskonstellasjoner enn Trondheimsregionen. 
Følgende mal/veileder for den videre oppfølging av SNP i kommunene anbefales:   

1. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen er også hver enkelt kommune sin 
næringsplan, og skal inngå som del av kommunens planverk. 

2. Kommunene skal utarbeide toårige handlings-/tiltaksplaner for de strategier som anses som 
aktuelle for hver enkelt kommune. Næringsliv og andre aktuelle parter skal gis anledning til å 
bidra inn i arbeidet. 

3. Handlings-/tiltaksplanen skal vedtas av kommunestyret, og det skal orienteres på oppfølging 
av vedtatte tiltak. 

4. I saker av viktighet for næringslivet som skal opp til politisk behandling skal det innarbeides 
en rutine hvor det gjøres en vurdering av om vedtaksforslag er i tråd med målsettinger og 
strategier i SNP. 
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Innledning 
Siden 2010 har de 10 kommunene i Trondheimsregionen, dvs. Trondheim, Stjørdal, Orkdal, Melhus, 

Malvik, Skaun, Klæbu, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik, hatt en felles Strategisk næringsplan. 

Planarbeidet ble gjennomført i 2009, og planen skal gjelde fra 2010 til 2020.  

Formålet med planen er at den skal danne grunnlaget for satsinger og samarbeidsprosjekter i 

Trondheimsregionen i årene fremover. Den skal løse næringspolitiske utfordringer på tvers av 

kommunegrenser, etablere en regionalt forankret næringspolitisk plattform, og gi tydelige signaler 

om retningsvalg.  

I forbindelse med at Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen (SNP) ble besluttet utarbeidet, 

ble også Næringsalliansen for Trondheimsregionen (NAT) etablert. NAT består av lederne for 

næringsforeningene i de 10 kommunene i Trondheimsregionen. Det var NAT som ledet arbeidet med 

å utarbeide SNP, med Næringsforeningen i Trondheimsregionen som prosjektleder. 

Halvveis i planperioden for SNP ønsket Trondheimsregionen å rullere planen, og ga høsten 2015 NAT 

oppdraget med å gjennomføre rulleringsprosessen. NAT har vært styringsgruppe for oppdraget, 

mens Næringsforeningen i Trondheimsregionen har vært prosjektleder.  

Forslaget til rullert SNP består av følgende dokumenter: 

1. Forslag til ny rullert SNP (dette dokumentet) 

2. Bakgrunnsdokument (faktaanalyse) 

3. Resultatene fra spørreundersøkelsen 

Oppsummering av rulleringsprosessen 
Arbeidet med rullering av SNP har vært delt inn i 4 hovedaktiviteter: 

4. Evaluering av status i forhold til mål 

5. Evaluering av planens mål, strategier og gjennomførte tiltak 

6. Fakta-innhenting vedr. kommersialisering av teknologi  

7. Forslag til prioritering av planinnhold frem mot 2020  

 

Med utgangspunkt i hovedaktivitet 1-3, er følgende gjennomført: 

A. Faktaanalyse. Bakgrunnsdokumentet fra 2009, med statistikk og data om næringslivet i 

regionen, er revidert med fokus på utviklingen i perioden 2009-2014 (eller siste år for 

tilgjengelige data).  Bakgrunnsdokumentet er også supplert med ny informasjon om 

relevante områder, eksempelvis innen kommersialisering av teknologi. Analysen er 

tilgjengelig som eget dokument som er vedlagt forslaget til rullert SNP. 

B. Det er gjennomført en spørreundersøkelse om erfaringene med SNP så langt.  Undersøkelsen 

gikk ut til politisk og administrativ ledelse i alle 10 kommuner, samt til daglig leder og styret i 

næringsforeningene i alle 10 kommuner. Resultatene av spørreundersøkelsen er vedlagt 

forslaget til rullert SNP. 



 

C. Alle de 10 kommunene har revidert sine «selvangivelser» i forhold til næringsarbeidet i egne 

kommuner.  

D. Det er gjennomført en rekke innspillsmøter for å diskutere og reflektere over erfaringene 

med SNP frem til nå, og få frem ønsker, innspill og forventninger til en rullert SNP. Det er 

avholdt følgende innspillsmøter: 

 Regionrådet for Trondheimsregionen 

 Felles formannskapsmøte for Trondheimsregionen 

 Næringsapparatet i kommunene 

 Møter i NAT 

 Møter i Næringsrådet 

 Åpent innspillsmøte for næringslivet 

Samlet har dette dannet datagrunnlaget for hovedaktivitet 4 som munner ut i forslaget til rullert 

Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen som beskrevet i dette dokumentet. 

Hovedkonklusjoner fra rulleringsprosessen 
Basert på det arbeidet som er gjennomført, data som er innhentet, og innspill og diskusjoner som har 

vært en del av prosessen, er følgende hovedkonklusjoner fremkommet: 

1 Fakta analysen viser at Trondheimsregionen beveger seg i riktig retning mot det overordnede 

målet, dvs. at regionens andel av Norges BNP skal være lik regionens andel av Norges 

befolkning. 

2 91,2 % av respondentene i spørreundersøkelsen bekrefter at det er behov for en felles 

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. 

3 Regionrådet i Trondheimsregionen bør ha vesentlig flere næringssaker på agendaen i sine 

møter. 

4 Målene og strategiene i SNP oppfattes i hovedsak som hensiktsmessige og relevante. 

5 Kunnskapen om og forankringen av SNP er svak i mange av kommunene.  Planen brukes ikke. 

6 Det skorter på gjennomføringskraft i mange av kommunene.  Manglende etablering eller 

oppfølging av handlingsplaner.  Det er således mye å gå på i forhold til at kommunene har en 

systematisk tilnærming til SNP og rutiner som gjør næringsplanen til et effektivt verktøy for 

næringsarbeidet. 

7 SNP bør i større grad inneholde mål, strategier og tiltak som kommunene og 

Trondheimsregionen kan påvirke direkte og gjøre noe med selv.  Dette bekreftes av 

spørreundersøkelsen hvor 66,1% av respondentene svarer veldig enig eller enig på spørsmål 

om dette. 

8 Selve planen er for omfattende og bør forenkles. 

9 Verden har forandret seg siden 2009, og det er kommet nye forutsetninger for 

næringsarbeidet.  Dette bør også reflekteres i rulleringsprosessen. 

10 Det er behov for en bedre og åpnere informasjonsflyt om arbeidet med SNP.  Dette gjelder 

både internt i kommunene og fra Næringsrådet ut til kommunene og næringsapparatet. 

11 Areal og samferdsel blir trukket frem av mange som de viktigste områdene i 

næringsarbeidet.  Det må tydeliggjøres hvordan dette behandles i forhold til organiseringen 

av arbeidet med SNP i Næringsrådet og Regionrådet. 



 

12 Organiseringen av arbeidet med SNP bør evalueres. Det er utarbeidet et forslag til dette som 

en del av leveransen av rullert SNP. 

13 Det er behov for en felles mal/veileder for arbeidet med SNP i kommunene. 

 

Basert på disse hovedkonklusjonene foreslås det i det en rullert Strategisk næringsplan.  I tillegg til 

endring og forenkling i selve plandokumentet, foreslås det også følgende: 

I. Det bør utarbeides en veileder som skal være til hjelp for kommunene i å implementere SNP i 

sitt øvrige planverk, i sin politiske forankring og behandling, og omsette SNP i gode 

handlingsplaner.  Det er eksempler på at kommuner som har lyktes med dette er mer 

tilfredse og har større gjennomføringskraft i arbeidet med Strategisk næringsplan.  Øvrige 

kommuner kan lære av disse erfaringene.  Forslag til innhold i en slik veileder er medtatt i 

dette dokumentet og bør videreutvikles av Trondheimsregionen. 

II. Trondheimsregionen bør prioritere ressurser til veiledning/rådgivning overfor kommunene, 

samt tett oppfølging for å få forankret SNP og implementert gode handlingsplaner. Formålet 

må være å sørge for at man får større oppmerksomhet og gjennomføringskraft i arbeidet 

med SNP. 

 

Rent praktisk oppsummeres hovedendringene i forslaget til plandokument for en rullert SNP for 

perioden 2015-2020 som følger: 

a) Det overordnede målet opprettholdes. 

b) Forslaget til rullert SNP inneholder overordnet mål, delmål og strategier.  Det er ikke lagt 

frem forslag til handlingsplaner, da dette bør være opp til Trondheimsregionen, 

Næringsrådet og kommunene selv å utvikle. 

c) Rullert SNP inneholder 5 delmål mot 6 fra tidligere.  Delmål 2 foreslås fjernet og flyttet som 

en strategi under delmål 1. 

d) Rullert SNP inneholder 24 strategier mot 37 fra tidligere. 

e) Forslag til rullert SNP inneholder 7 nye strategier.  18 strategier er foreslått fjernet. 

f) Innen delmål 1,3 og 4 er det foreslått ny(e) indikatorer. 

g) Delmål 1,2,3 har fått noen justeringer i formulering. 

h) Delmål 4 har ny målbeskrivelse. 

  



 

Forslag til rullert Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 

2016 - 2020 

 

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.   

D. Bedriftenes lønnsomhet: Andel regnskapspliktige foretak med positivt resultat. 

Sammenlignes med andre regioner og landsgjennomsnittet. 

Målområde Kobling FoU og næringsliv 

1. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle eksisterende og starte nye 

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.  

B. Antall nystartede bedrifter fra FoU/utdanningsmiljøene i Trondheimsregionen 

sammenlignet med Bergens-, Stavanger- og Osloregionen. 

C. Regionens andel av FoU bevilgninger og deltakelse i FoU programmer sammenlignet 

med Bergens-, Stavanger- og Osloregionen.  

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 være stedet hvor flest ansatte og studenter ved høyskole og 

universitet starter egne bedrifter. 

1.4. Trondheimsregionen skal arbeide for å påvirke sentrale myndigheter til å styrke 

rammebetingelsene og utviklingsmulighetene for FoU, herunder laboratorier og utdanning i 

regionen. 

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

 



 

Målområde Næringsfremmende kommuner 

2. Delmål: Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne og 

kommuneadministrasjonene i Norge. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. Undersøkelse.  Andelen næringslivsledere i storbyregionene i Norge som sier seg enig 

i at deres politikere gjør en god jobb for å utvikle næringslivet. 

Strategier: 

2.1. Hver kommune skal ha en felles arena for næringsliv, politikere og kommuneadministrasjon 

med faste årlige møter. 

2.2. Kommunene og regionrådet skal jevnlig ha næringsutviklingssaker knyttet til næringsplanen 

på agendaen i kommunestyre- og regionrådsmøtene, samt vurdere sitt arbeid med planen 

en gang per år. 

2.3. Kommunens politikere og administrasjon skal besøke næringslivet/bedrifter jevnlig. 

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

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

2.5. Regionen skal arbeide for et bedre tverrpolitisk samarbeid som sikrer større kraft på 

regionens lobbyvirksomhet mot sentrale myndigheter. 

2.6. I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har relevans for 

næringslivet, skal det redegjøres for om dette er i tråd med strategisk næringsplan. 

 

Målområde  

3. Delmål: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle 

eksisterende og starte nye bedrifter. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. Plassering i NHOs årlige NæringsNM for kommuner/regioner. 

Strategier: 

3.1. Trondheimsregionen skal ha en helhetlig areal- og samferdselspolitikk som bidrar til vekst og 

økt lønnsomhet i næringslivet. 

3.2. Antallet mennesker som når Trondheim innen en times reising skal økes med ti prosent 

gjennom en større pendlerregion. 

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

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

3.4. Trondheimsregionen skal være ledende på innovasjon i drift og tjenester i offentlig sektor. 

3.5. Trondheimsregionen skal bidra til næringsutvikling og innovasjon gjennom sine anskaffelser 

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

3.6. Regionen skal aktivt bidra til å forsterke kulturen for å starte bedrifter (gründerånd). 



 

 

 

 

Målområde Kommersialisering av teknologi 

4. Delmål: I 2025 skal Trondheimsregionen ha 1.000 teknologiselskaper med 20.000 ansatte. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. Utviklingen i teknologiselskapene som dokumenteres årlig gjennom Impello- 

analysen.  

Strategier: 

4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som 

regionens satsingsområde. 

4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens 

næringsliv. 

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

 

Målområde Attraktiv region 

5. Delmål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen I Norge. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. Omdømmemåling.  Gjennomføring av omdømmebarometer i storbyregionene med 

hensiktsmessig frekvens. 

Strategier: 

5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i 

Norge gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 

5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste 

studieby. 

5.3. Trondheimsregionen skal ta godt vare på utenlandsk arbeidskraft som ønsker å etablere seg 

i regionen. 

5.4. Trondheimsregionen skal ha en merkevare som er knyttet til kommersialisering av regionens 

FoU-kompetanse, som er nasjonalt kjent. 

  

  

  



 

Forslag til organisering av det videre arbeidet med gjennomføring av 

Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen 
 

Strategisk næringsplan er en plan for de 10 kommunene i Trondheimsregionen og for 
regionsamarbeidet i fellesskap. Forslaget til rullert plan er, som nevnt over, utarbeidet av 
Næringsalliansen for Trondheimsregionen (NAT) på oppdrag av Regionrådet, på samme måte som 
opprinnelig plan. NAT, som består av næringsforeningene i de 10 kommunene i Trondheimsregionen, 
har innhentet innspill til rulleringen fra det offentlige, næringslivet og FoU-miljøene. Dette har vært 
gjort via spørreundersøkelser, innspillsmøter, analyser og vurderinger. 
 
Næringsrådet for Trondheimsregionen ble opprettet som en konsekvens av Strategisk næringsplan 
for Trondheimsregionen (SNP) som i sin tid foreslo en slik løsning for arbeidet med gjennomføring av 
planen (det ble i tillegg foreslått ansettelse av egen prosjektleder og etablering av årlig 
finansieringsramme, noe som også ble gjennomført).  
 
En triple helix-modell ble lagt til grunn for sammensetningen av Næringsrådet, med tre deltakere 
hver fra henholdsvis FoU, offentlig sektor og næringsliv. De som har deltatt i Næringsrådet frem til nå 
har vært to representanter fra rektoratet ved NTNU og HiST og en representant fra ledelsen ved 
SINTEF, fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag pluss to rådmenn fra kommunene i Trondheimsregionen, 
samt lederne for Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NHO Trøndelag og Stjørdal 
Næringsforum. I tillegg har et utvidet sekretariat med representanter fra administrasjonen i 
Trondheim kommune, Orkdal kommune, daglig leder i Trondheimsregionen og prosjektleder for SNP 
møtt i Næringsrådet. 
 
For samspillet mellom Næringsrådet og Regionrådet gjelder 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 frem 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 henholdsvis næringslivet og FoU-miljøene rapporterer 
begge veier og at det rapporteres regelmessig om handlingsplanen i Trondheimsregionen-
regionrådet. 

 
Med rulleringen av SNP er det naturlig å vurdere organiseringen av næringsarbeidet på nytt. 
Prosessen i forbindelse med rulleringen av planen har gitt flere innspill på hva som fungerer bra og 
hva som fungerer mindre bra. Dette kan oppsummeres som følger: 
 

- Det er for dårlig forankring av SNP og Næringsrådets arbeid ute i kommunene 
- Regionrådet diskuterer for lite næringssaker 
- Næringsrådets rolle og sammensetning bør diskuteres på nytt 

 
Det er imidlertid stor enighet i tilbakemeldingene om at det er behov for en felles strategisk 
næringsplan for Trondheimsregionen. Dette er et viktig utgangspunkt å ta med seg i det videre 
arbeid, i tillegg til det faktum at regionen henger så tett sammen at det er svært naturlig å tenke 



 

utover kommunegrensene i næringsutviklingssammenheng. Utfordringen er heller hvordan vi bør 
organisere det videre arbeid med gjennomføring av planen, slik at det blir enda større eierskap og 
felles kraft i næringsutviklingsarbeidet i kommunene og Regionrådet. 
 
Forankring 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 kan 
innføres som legger forholdene bedre til rette for et mer forpliktende samarbeid om gjennomføring 
av en felles Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. NAT foreslår derfor følgende: 
 

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

Strategisk næringsplan, ut fra sine egne forutsetninger 
- Gi næringsapparatet i kommunene en tydeligere felles bestilling ifht å utvikle tiltak og 

prosjekter innen de forskjellige målene og strategiene i planen (ref. forslag til «mal» for 
utarbeidelse av handlingsplaner knyttet til Strategisk næringsplan for bruk i den enkelte 
kommune) 

- Gjennomføre Næringsrådsmøtene ute i kommunene for å få innspill fra næringsapparat og 
politisk nivå i de ulike kommunene  

 
NAT foreslår videre at administrasjonen i Trondheimsregionen gjennomfører felles eller individuelle  
møter med næringsapparatet i de ti kommunene to ganger per år. Tema for disse møtene (som bør 
avholdes på rundgang i de ulike kommunene) bør være å gjennomgå status og videre fremdrift i 
arbeidet med SNP i regi av Trondheimsregionen og de enkelte kommuner. I de kommuner der det 
ikke er ansatt egen næringssjef, må den som har ansvar for næring i kommunen (politisk og/eller 
administrativt) delta. Representanter fra de lokale næringsforeningene er ikke å betrakte som 
kommunenes representanter i denne sammenheng. 
  
Regionrådets rolle i næringssaker 
 
Det ser ut til å være bred enighet om at Regionrådet bør ha en sterkere kobling til næringssaker/SNP 
enn det som har vært tilfellet frem til nå. Noe kan gjøres gjennom å sette faste saker på 
Regionrådsmøtene i et tydeligere årshjul: 
 

- Toårige handlingsplaner for SNP vedtas av Regionrådet i desember 
- Årsrapportering på gjennomførte/pågående tiltak og status ifht. mål i SNP behandles i 

Regionrådet i februar 
 
I tillegg bør det være tydeligere retningslinjer for hvilke næringssaker som skal besluttes i 
Regionrådet. Den enkleste måten å regulere dette på er gjennom å sette beløpsgrenser for hvilke 
saker som skal/kan besluttes henholdsvis administrativt, i Næringsrådet og i Regionrådet. NAT 
foreslår følgende beløpsgrenser: 
 
Administrativ behandling: 
Hastesaker inntil kr 100.000,- kan avgjøres administrativt mellom Næringsrådsmøtene i samråd med 
Næringsrådets leder (i tråd med gjeldende retningslinjer). 
 
Næringsrådet:  
Saker inntil kr 500 000,- kan avgjøres i Næringsrådet.  
 



 

Regionrådet:  
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 foreslås samtidig følgende presisering: Når det gjelder saker som kan være kontroversielle eller 
innebærer nye satsingsområder, må det vurderes om saken skal fremlegges for beslutning på et 
høyere nivå uavhengig av beløp. 
 
Sammensetning av, og oppgaver for Næringsrådet 
 
Det har i rulleringsprosessen vært diskutert om Næringsrådet bør beholdes som styringsgruppe for 
gjennomføring av SNP, eller om Rådmannsforum og Regionrådet kan ivareta Næringsrådets rolle i 
denne sammenheng. Begge løsninger kan selvsagt fungere, men ved å legge ned Næringsrådet vil 
den sterke koblingen til næringsliv og FoU bli betraktelig dårligere. Næringsrådet fungerer godt som 
organ for gjensidig informasjon og avstemming av prioriteringer mellom partene, i tillegg til den 
besluttende rollen som Næringsrådet har ifht SNP. NAT anbefaler derfor at Næringsrådet videreføres 
som styringsgruppe for gjennomføringen av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen.  
 
NAT er imidlertid av den oppfatning at sammensetningen av Næringsrådet bør justeres noe. Triple 
helix modellen kan fortsatt legges til grunn, men det er ikke nødvendig at det alltid skal være tre 
representanter fra hver av «sektorene». Fra FoU har sammenslåingen av NTNU og HiST allerede 
bidratt til at det er en mindre. NTNU er fortsatt en svært viktig aktør å ha med i Næringsrådet - de 
spiller en sentral rolle i næringsutviklingsarbeidet i regionen, og det å avstemme det med de andre 
aktørene er en viktig funksjon å beholde. NAT anbefaler videre at SINTEF, som er en viktig FoU-aktør i 
regionen, fortsetter som medlem i Næringsrådet, til tross for at de også har en rolle som kommersiell 
aktør.  
 
Fra det offentlige er i dag to rådmenn og fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag med i Næringsrådet. 
Fylkeskommunen har som kjent gått fra å være en deltaker i Trondheimsregionen til å være 
observatør, og det kunne sånn sett ha vært naturlig å diskutere deres rolle i Næringsrådet. NAT 
mener imidlertid at fylkeskommunen, uansett rolle i Regionrådet, er en viktig medspiller i 
næringsutviklingsarbeidet i regionen som det vil det være viktig å ta vare på gjennom fortsatt 
deltakelse i Næringsrådet.  
 
Gitt utfordringen med forankring av Strategisk næringsplan ute i kommunene, bør det diskuteres om 
kommunenes deltakelse i Næringsrådet skal være enda sterkere. På den annen side kan ikke alle 10 
kommuner være med, så forankringen må løses på andre måter enn gjennom deltakelse i 
Næringsrådet (ref. bl.a. forslag til «mal» for kommunenes arbeid med SNP). NAT foreslår at den 
kommunale representasjonen i Næringsrådet bør økes fra to til tre rådmenn. Det foreslås videre at 
kommunenes deltagelse i Næringsrådet roteres, slik at de rådmenn som oppnevnes får en 
funksjonstid på to år. 
 
Fra næringslivets side bør Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) fortsatt delta. Som 
ansvarlig for både utarbeidelsen av SNP og rulleringsprosessen, som observatør i regionrådet og som 
representant for næringslivet i seks av ti kommuner i Trondheimsregionen, bør NiT fortsatt delta i 
Næringsrådet. Om NiT fortsatt skal lede Næringsrådet bør Regionrådet ta stilling til. Når det gjelder 
de øvrige representantene fra næringslivet (NHO Trøndelag og Stjørdal Næringsforum) bør det legges 
opp til en rullering med en funksjonstid på to år på samme måte som for de kommunale 
representantene. 
 
Av mulige nye deltakere i Næringsrådet foreslår NAT at Innovasjon Norge inviteres inn. Som den klart 
største og viktigste virkemiddelaktøren vil deres deltakelse være viktig for Næringsrådets arbeid. 



 

 
Næringsrådet har fra starten av hatt en tydelig policy om at det skulle være den øverste 
administrative ansvarlige i hver av de respektive institusjonene som skulle delta i Næringsrådet – og 
at det ikke skulle være mulig å stille med vara. Prinsippet om hvem som bør være deltaker i 
Næringsrådet foreslås uendret, og det bør fortsatt kun være mulig å sende vara rent unntaksvis. 
 
Et spørsmål som har vært diskutert er om Næringsrådet bør være en søknadsorganisasjon – dvs. at 
det bør avsettes midler i regi av Trondheimsregionen som det er mulig å søke på i en åpen og 
transparent prosess, med tydelige kriterier, frister og saksbehandlingsrutiner. Følgende prinsippene 
ble lagt til grunn for næringsutviklingsarbeidet i Trondheimsregionen 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 enkeltkommuner. 

- 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. 
- Det bør velges ut noen tiltak hvert år som hvor det er lett å kommunisere konkrete positive 

resultater. 
 
NAT forslår at disse prinsippene fortsatt skal ligge til grunn for næringsutviklingsarbeidet i 
Trondheimsregionen.  
 
Når det gjelder spørsmålet om søknadsorganisasjon så er det NATs oppfatning at 
Trondheimsregionen fortsatt ikke bør ha en slik rolle, både ut fra en ressursmessig betraktning og ut 
fra hvordan et slikt regionsamarbeid bør fungere. Etter NATs syn bør rollen fortsatt være å utvikle 
prosjekt/tiltak ifht. SNP med relevante aktører innen feltet. Men samtidig må det være rom for å 
støtte prosjekt/tiltak som åpenbart ligger innenfor det næringsplanen 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 andres initiativ, gir Trondheimsregionen kjennskap 
og legitimitet innenfor et bredere spekter enn om all satsning/prosjekter skal komme fra eget bryst. 
 
For å skape større lokal forankring for Strategisk næringsplan, foreslår NAT at Næringsrådsmøtene 
avholdes rundt i de forskjellige kommunene (på rundgang) og at deler av møtene settes av til en 
gjennomgang med næringsapparatet (og/eller representanter fra politisk/administrativ ledelse) i 
kommunen, og evt. representanter fra lokalt næringsliv, der tema vil være status ifht. arbeidet med 
implementering av SNP i den angjeldende kommune.  



 

Forslag til implementering av Strategisk næringsplan for 

Trondheimsregionen i kommunenes planverk 
 

Rulleringsprosessen av SNP har tydeliggjort at det for mange av kommunene har vært utfordrende å 

komme fra en overordnet strategiplan for Trondheimsregionen og ned på konkrete tiltaksplaner i 

hver enkelt kommune som skal bidra til måloppnåelse av den regionale planen. SNP er en av mange 

temaplaner som skal hensyntas i kommunene før det fattes politiske vedtak i saker av viktighet for 

næringslivet.  En del av kommunene har også andre gjeldende strategiske næringsplaner da de også 

deltar i andre regionale samarbeidskonstellasjoner enn Trondheimsregionen. 

De ulike kommunene i Trondheimsregionen har fulgt opp SNP på svært forskjellig måte, både 

administrativt og opp mot politisk behandling. Basert på erfaringene med implementering av SNP i 

kommunene, anbefaler NAT følgende mal/veileder for den videre oppfølging av SNP i kommunene:   

1. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen er også hver enkelt kommune sin 

næringsplan, og skal inngå som del av kommunens planverk. 

2. Kommunene skal igangsette et arbeid med å avklare hvilke strategier i Strategisk 

næringsplan for Trondheimsregionen som er relevante for hver enkelt kommune. 

3. Kommunene skal utarbeide toårige handlings-/tiltaksplaner for de strategier som anses som 

aktuelle for hver enkelt kommune. Næringsliv og andre aktuelle parter skal gis anledning til å 

bidra inn i arbeidet. 

4. Handlings-/tiltaksplanen skal vedtas av kommunestyret, og det skal orienteres årlig på 

oppfølging av vedtatte tiltak. 

5. I saker av viktighet for næringslivet som skal opp til politisk behandling skal det innarbeides 

en rutine hvor det gjøres en vurdering av om vedtaksforslag er i tråd med målsettinger og 

strategier i SNP. 

NAT foreslår at Trondheimsregionen utarbeider et skjema eller en mal (elektronisk) som kan 

benyttes av kommunene i denne sammenheng. 
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Melding om vedtak - Rullering av Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen 2015-2020 
høring 

Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken. 
 
 
 
Klageadgang 
I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker 
fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig og begrunnes og skal nevne det 
vedtaket det klages over. Klages sendes Stjørdal kommune, postboks 133, 7501 Stjørdal eller 
postmottak@stjordal.kommune.no. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jorulf Husbyn/sign 
enhetsleder 
901 88 184 

Dette brevet er signert elektronisk i Stjørdal kommune og har derfor ingen signatur. 
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Rullering av Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen 2015-
2020 høring 

Vedtak i Kommunestyret - 06.10.2016 

Stjørdal kommune slutter seg til framlagte forslag til rullering av Strategisk Næringsplan 
for Trondheimsregionen 2015-2020 (SNP) med følgende presisering knyttet til organisering 
av det videre arbeidet med gjennomføring: 

• Stjørdal kommune foreslår at kommunene får en tydeligere rolle i gjennomføringen 
av SNP gjennom at Næringsrådet sammensetning utvides/endres ved at flere 
rådmenn blir representert.  Sammensetningen bør også avspeile næringsstrukturen 
i regionen.   

• Stjørdal kommune foreslår at virkemiddelapparatet/innovasjonsselskapene generelt 
får en sterkere og mer synlig rolle i gjennomføringen av SNP. 

• Stjørdal kommune foreslår at virkemiddelapparatet/innovasjonsselskapene (det 
regionale innovasjonssystemet) blir representert i Næringsrådet i henhold til FoU 
strategi for Trøndelag 2016-2020 - strategisk partnerskap for innovasjonsselskapene 

• Sterkere involvering av kommunenes næringsapparat og det regionale 
innovasjonssystemet bør prioriteres foran foreslåtte ressurser til veiledning og 
rådgivning til kommunene.  

 

Behandling i Kommunestyret - 06.10.2016  
 
Rådmannen korrigerte følgende: Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen 2015-2020 
(SNP) . 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
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Innstilling  i Formannskapet - 29.09.2016 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 

Stjørdal kommune slutter seg til framlagte forslag til rullering av Strategisk Næringsplan for 
Trondheimsregionen 2010-2020 (SNP) med følgende presisering knyttet til organisering av det 
videre arbeidet med gjennomføring: 

• Stjørdal kommune foreslår at kommunene får en tydeligere rolle i gjennomføringen av 
SNP gjennom at Næringsrådet sammensetning utvides/endres ved at flere rådmenn blir 
representert.  Sammensetningen bør også avspeile næringsstrukturen i regionen.   

• Stjørdal kommune foreslår at virkemiddelapparatet/innovasjonsselskapene generelt får en 
sterkere og mer synlig rolle i gjennomføringen av SNP. 

• Stjørdal kommune foreslår at virkemiddelapparatet/innovasjonsselskapene (det regionale 
innovasjonssystemet) blir representert i Næringsrådet i henhold til FoU strategi for 
Trøndelag 2016-2020 - strategisk partnerskap for innovasjonsselskapene 

• Sterkere involvering av kommunenes næringsapparat og det regionale 
innovasjonssystemet bør prioriteres foran foreslåtte ressurser til veiledning og rådgivning 
til kommunene.  

 

Behandling i Formannskapet - 29.09.2016  
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Uttalelse i Komite kultur, næring og miljø - 28.09.2016 

Stjørdal kommune slutter seg til framlagte forslag til rullering av Strategisk Næringsplan for 
Trondheimsregionen 2010-2020 (SNP) med følgende presisering knyttet til organisering av det 
videre arbeidet med gjennomføring: 

• Stjørdal kommune foreslår at kommunene får en tydeligere rolle i gjennomføringen av 
SNP gjennom at Næringsrådet sammensetning utvides/endres ved at flere rådmenn blir 
representert.  Sammensetningen bør også avspeile næringsstrukturen i regionen.   

• Stjørdal kommune foreslår at virkemiddelapparatet/innovasjonsselskapene generelt får en 
sterkere og mer synlig rolle i gjennomføringen av SNP. 

• Stjørdal kommune foreslår at virkemiddelapparatet/innovasjonsselskapene (det regionale 
innovasjonssystemet) blir representert i Næringsrådet i henhold til FoU strategi for 
Trøndelag 2016-2020 - strategisk partnerskap for innovasjonsselskapene 

• Sterkere involvering av kommunenes næringsapparat og det regionale 
innovasjonssystemet bør prioriteres foran foreslåtte ressurser til veiledning og rådgivning 
til kommunene.  
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Behandling i Komite kultur, næring og miljø - 28.09.2016  
Komite Kultur , næring og miljø tar rådmannens forslag til innstilling til orientering . Enstemmig 
vedtatt. 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 

Stjørdal kommune slutter seg til framlagte forslag til rullering av Strategisk Næringsplan 
for Trondheimsregionen 2010-2020 (SNP) med følgende presisering knyttet til organisering 
av det videre arbeidet med gjennomføring: 

• Stjørdal kommune foreslår at kommunene får en tydeligere rolle i gjennomføringen 
av SNP gjennom at Næringsrådet sammensetning utvides/endres ved at flere 
rådmenn blir representert.  Sammensetningen bør også avspeile næringsstrukturen 
i regionen.   

• Stjørdal kommune foreslår at virkemiddelapparatet/innovasjonsselskapene generelt 
får en sterkere og mer synlig rolle i gjennomføringen av SNP. 

• Stjørdal kommune foreslår at virkemiddelapparatet/innovasjonsselskapene (det 
regionale innovasjonssystemet) blir representert i Næringsrådet i henhold til FoU 
strategi for Trøndelag 2016-2020 - strategisk partnerskap for innovasjonsselskapene 

• Sterkere involvering av kommunenes næringsapparat og det regionale 
innovasjonssystemet bør prioriteres foran foreslåtte ressurser til veiledning og 
rådgivning til kommunene.  

 
 
 
 
 

Vedlegg: 
Vedlegg: 
Forslag til rullert Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen, juni 2016 
Strategisk Naeringsplan Trondheimsregionen 
FoU Strategi for Trondelag 2016 2020 
Impello-analysen_2014 
 
Saksopplysninger: 
 
Siden 2010 har de 10 kommunene i Trondheimsregionen (Stjørdal, Malvik, Trondheim, Orkdal, 
Melhus, Skaun, Klæbu, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik) hatt en felles SNP. Planarbeidet ble 
gjennomført i 2009 og planperioden gjelder fra 2010 til 2020. 
 
Formålet med planen er blant annet at den skal danne grunnlag for satsinger og 
samarbeidsprosjekter i Trondheimsregionen. Den skal også løse næringspolitiske utfordringer på 
tvers av kommunegrenser, etablere en regionalt forankret næringspolitisk plattform og gi 
tydelige signaler om retningsvalg for regionen. 
 
Høsten 2015 ga Trondheimsregionen oppdraget med rullering av planen til Næringsalliansen i 
Trondheimsregionen (NAT). NAT består av næringsforeningene i de ti kommunene. Det var 
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også NAT som hadde oppdraget med å utarbeide SNP i 2009/2010 – med Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen (NiT) som prosjektleder. 
 
Det er i forbindelse med rulleringsprosessen beregnet at Trondheimsregionen er på riktig vei mot 
planens overordnede mål om at regionens andel av BNP skal være lik regionens andel av Norges 
befolkning. Over 90 prosent av respondentene i en spørreundersøkelse gjennomført av NiT 
stadfester at det er behov for en felles SNP for Trondheimsregionen, men at det mangler 
gjennomføringskraft bak mål og strategier i mange kommuner. Planen brukes i varierende grad 
og det er en vei å gå før kommunene i regionen har en systematisk tilnærming til SNP og rutiner 
som gjør næringsplanen til et effektivt verktøy for næringsarbeidet. 
 
Basert på tilbakemeldinger fra involverte kommuner og samarbeidspartnere er det laget et 
forslag for en rullert SNP som i korte trekk innebærer følgende: 
 

1. Det overordnede målet i planen opprettholdes. 
2. Rullert SNP inneholder 5 delmål (mot tidligere 6). Delmål 2 foreslås fjernet og får i 

stedet status som strategi under delmål 1. 
3. Rullert SNP inneholder 24 strategier mot 37 i opprinnelig plan. 
4. I tillegg inneholder rullert plan forslag om nye indikatorer (for delmål 1,3 og 4), noen 

justeringer i formuleringer (delmål 1, 2 og 3) samt ny målbeskrivelse (delmål 4). 
 
I tillegg til noen justeringer og forenklinger i selve plandokumentet, foreslås også følgende: 
 

A. Det skal utarbeides en veileder som hjelp for kommunene i å implementere SNP i sitt 
øvrige planverk, i sin politiske forankring og behandling – og omsette SNP i gode 
handlingsplaner. 

 
B. Trondheimsregionen bør prioritere ressurser til veiledning/rådgivning overfor 

kommunene, for å bidra til større oppmerksomhet og gjennomføringskraft i det lokale 
næringsarbeidet. 

 
C. Noe justering i sammensettingen av Næringsrådet, som er styringsgruppe for 

næringsplanen. Blant annet foreslås den kommunale representasjonen økt fra to til tre 
rådmenn, og at representasjon i rådet roteres slik at de rådmenn som oppnevnes får en 
funksjonstid på to år. 

 

Vurdering 
Rådmannen slutter seg til behovet for en felles regional plan for strategisk næringsarbeid i 
Trondheimsregionen.  Stjørdal kommune har siden 2009/2010 lagt betydelig vekt på denne 
planen og SNP har vært viktig for utarbeidelsen av egne planer og retningsgivende for arbeidet 
med næringsutvikling.  For Stjørdal kommune er det regionale samarbeidet i 
Trondheimsregionen viktig og gode samarbeidsstrukturer er en forutsetning. 
 
Rådmannen vurdering er at de foreslåtte endringene til rullert SNP på de fleste områder er i tråd 
med tilbakemeldingene fra Stjørdal kommune med henhold til erfaringer fra SNP, organisering 
av arbeidet og sammensetning av Næringsrådet. Det vises også til Strategisk Næringsplan for 
Værnesregionen som et viktig verktøy og premissgiver for Stjørdal kommunes næringsarbeid. 
 
På bakgrunn av dette er Rådmannen tilfreds med at forslaget til rullert SNP for 
Trondheimsregionen 2015-2020 blir et tydeligere og enklere dokument med færre og mer 
relevante mål og strategier. 
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I arbeidet med planen har Stjørdal kommune påpekt to områder for økt gjennomføringskraft:  
A. Bedre samarbeidsstrukturer mellom kommunenes næringsapparat og Trondheimsregionen 
B. Tydeligere og sterkere rolle for det regionale innovasjonssystemet i 
gjennomføringen/implementering av SNP.   
 
A. Kommunenes næringsapparat - samarbeidsstruktur 
I Stjørdal kommunes tilbakemelding til arbeidet med SNP er det i forhold til spørsmål om 
næringsrådets arbeid er kjent og forslag til hva som kan gjøres for å bedre dette besvart slik: 
Revurdere kommunenes rolle/struktur - i dag finnes ingen møteplass for kommunenes 
næringsansvarlige. Ikap2 peker på korridor for næringsutvikling - men finnes ingen plan for hva 
hvordan. Mangler sammenheng mellom næring samferdsel og areal. Uklart hva 
Trondheimsregionens "FoU kontakt" er - hvilken funksjon. Uklar rolle for 
innovasjonsselskapene i Næringsrådet. 
 
Næringsrådet er etablert for å gjennomføre tiltak vedtatt i SNP. I dagens organisering av 
næringsarbeidet i Trondheimsregionen finnes det ikke noe fast møteplass for kommunens 
næringsansvarlige/næringsapparat. Det er også knyttet uklarhet til Trondheimsregionens 
rolledefinisjon "FoU-kontakt" som benyttes i samarbeidet med kommunene. 
Rådmannens vurdering er at Trondheimsregionen i sterkere grad må involvere og forplikte 
kommunene gjennom kommunenes næringsapparat, særlig ved at de største og mest 
næringssterke kommunene får et tydeligere ansvar i gjennomføringen av SNP.  Dette vil også gi 
positive effekter for de mer næringssvake kommunene. 
 
På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at Stjørdal kommune i denne høringsuttalelsen gir et 
klart signal om at Næringsrådets sammensetning bør endres, og at kommunene i større grad bør 
ta del i rådets arbeid gjennom en bredere deltagelse.  
 
Av praktiske årsaker kan det være aktuelt at Næringsrådet etablerer et mindre arbeidsutvalg eller 
lignende for å sikre beslutnings- og gjennomføringsevne, som også er forhold som må vurderes 
ved sammensetning av rådet.  Det viktigste er at kommunene i Trondheimsregionen i langt større 
grad blir involvert i Næringsrådets saker og arbeid, og at kunnskap og kompetanse deles og 
eierskap til fellesprosjekter sikres. 
 
B. Det regionale innovasjonssystemet / virkemiddelapparatet 
Samarbeidet og rammeavtale med innovasjon/utviklingsselskapet Proneo er et viktig og tildels 
avgjørende verktøy for næringsutvikling i Stjørdal kommune. Tilsvarende er det også i andre 
kommuner - både i Trondheimsregionsamarbeidet og i regionen forøvrig.  
Innovasjonsselskapene representerer bindeleddet mellom FoU og virksomheter og fungerer på 
mange måter som kommunenes utvidede næringsapparat.  
 
Fundamentet i SNP er regionens evne til å bruke kunnskapsmiljøene, (NTNU og andre) for 
næringsutvikling.  Det viktigste verktøyet for dette er det regionale innovasjonssystemet. 
 
I Impelloanalysen for 2014: "Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i 
Trondheimsregionen" er forholdet til innovasjonsselskapene undersøkt og belyst.  
Rapporten konkluderer med følgende:  
Kap 11: Årets tema: Nyetablerte teknologiselskapers kunnskap om innovasjonsaktørene i 
regionen   
"En stor andel av teknologiselskapene i Trondheimsregionen har liten oversikt over innovasjons-
, investerings- og rådgivingsmiljøene i regionen. Tilbudet som eksisterer oppleves fragmentert 
og uoversiktlig." 
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Innovasjonsselskapene er i betydelig grad finansiert via kommuner/offentlige midler og 
representerer et stort potensial med bedre samarbeid, samordning og samhandling. 
 
I vedtatte FoU strategi for Trøndelag 2016-2020 er utfordringen adressert i delstrategi 5 og med 
forslag om å etablere ett strategisk partnerskap for det regionale innovasjonssystemet: 
 
4.5 Koordinering og samspill - strategisk samarbeid for å styrke FoU innsatsen i regionen.: 
Strategi:  
Trøndelag har sterke forsknings- og utdanningsmiljøer representert ved to universitet og flere 
forskningsinstitutter. I sum tilbyr disse institusjonene utdanning og FoU innenfor de fleste fagområder. 
Miljøene er bidragsytere for nyskaping og innovasjon i regionen, og er sentrale samarbeidspartnere for 
trønderske virksomheter. De største aktørene har forskningsmiljø av internasjonalt format.  
Virkemiddelapparatet skal bidra til utvikling i næring- og samfunnslivet, og flere av ordningene har en 
innretning mot økt forskning. Virkemiddelapparatet består både av kommunenes førstelinje for 
næringsutvikling, regionale aktører og nasjonale aktører med regionalt mandat. Innovasjonsselskapene 
har sterk tilknytning til næringslivet, og er etablert som tilretteleggere for utviklingsarbeid i bedriftene.  
Til sammen utgjør FoU-miljøene, virkemiddelapparatet og innovasjonsselskapene det vi kan betegne som 
det regionale innovasjonssystemet. Det er viktig at dette systemet videreutvikles på en koordinert og 
målrettet måte. Strategisk samarbeid mellom disse aktørene er sentralt. Blant annet er det viktig å 
tilrettelegge for tematiske eller bransjevise arenaer på lavere operativt nivå. Landbruk 21 og Marin 
Strategiplan er eksempler på slike arenaer.  
På overordnet nivå bør det etableres ett strategisk partnerskap i regionen som på en bedre måte enn i 
dag sikrer nødvendig samordning og målretting. Samordning av strategiprosesser og utvikling av 
arbeidsformer som styrker kunnskaps- og utdanningsinstitusjonenes bidrag til utvikling og nyskaping i 
regionen blir en viktig del av dette. Samspill med andre regioner og fagmiljø vil også være viktig for 
Trøndelag.  
Partnerskapet kan også ta en rolle i å samordne regionale og nasjonale strategier. I dette ligger også å 
påvirke nasjonale strategier og program innenfor områder som bidrar til å styrke utviklingen i vår 
region. Et viktig område vil være å få til endringer i dagens belønningssystem for FoU-miljøene. Det er 
behov for økt verdsetting av FoU-arbeid som utføres i samarbeid med lokalt nærings- og samfunnsliv.  
Et annet innsatsområde for partnerskapet er størrelsen og omfanget av regionale virkemidler for FoU 
som i dag er beskjedent. Erfaringene med både VRI og Regionale Forskningsfond er gode, og potensialet 
for mer FoU kunne vært utløst med økte regionale midler – ikke minst til mobilisering og kvalifisering.  
Gjennom koordinert innsats og synliggjøring av de regionale effektene av FoU øker muligheten for at 
våre miljø kan hevde seg bedre i konkurransen om å nå opp i nasjonale og internasjonale program. 
 
Rådmannen mener at Trondheimsregionen bør ta en mer aktiv rolle og være pådriver for å 
utnytte de mulighetene bedre samordning av innovasjonsselskapene/det regionale 
innovasjonssystemet gir og at det legges til rette for en naturlig rolle for partnerskapet i 
Næringsrådet.   
Gjennom samarbeid med innovasjonsselskapene bør det også lages en felles plan på hvordan 
forbedre kommunikasjon og informasjon med henhold til til det samlede virkemiddelapparatet. 
Planen må ha en klar målsetting om radikalt å forbedre resultatene som framkommer i 
Impelloanalysen ang manglende kjennskap og opplevelse av “fragmentert og uoversiktlig”. 
 
Et annet viktig moment fra FoU strategien er at bedre samordning vil bety at regionen kan hevde 
seg bedre i konkurransen om nasjonale og internasjonale program. 
 
Disse forholdene må bli en sentral del av implementeringen av den delen av SNP som handler 
om hvordan regionen skal øke verdiskapning med utgangspunkt i regionens største fortrinn - 
NTNU og de andre kunnskapsmiljøene. 
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SAKSPROTOKOLL 

Rullering av strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2015-
2020, forslag sendt på høring 

 

Arkivsak-dok. 201609804 
Saksbehandler Ole Harris Hanssen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling 2015-2019 11.10.2016 66/16 
2 Fylkesutvalget 2015-2019 25.10.2016 268/16 

 
 

 
FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har følgende kommentarer til mottatt høringsdokument vedr. 
rullering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen (SNP) 2015-2020: 
 

 SNP har et stort fokus på Trondheim når det gjelder gjennomføring av planen 
(programområde 1). Dette er både naturlig og en styrke, men vurderes også å være en 
betydelig utfordring vedr. forankring av planen i kommunene utenfor Trondheim. 

 Sammenhengen mellom SNP og øvrige regionale planer som f.eks. FoU-strategi for 
Trøndelag er lite belyst i forslaget. 

 Ansvarsfordeling mellom Trondheimsregionens sekretariat, Næringsrådet, den enkelte 
kommune og STFK bør vurderes tydeliggjort når det gjelder videre oppfølging av planen. 

 Trondheimsregionens muligheter vedr. «det grønne skifte» bør drøftes og vurderes løftet 
fram i planen. 

 Forslaget om å styrke deltakelsen i Næringsrådet med representasjon fra Innovasjon 
Norge vurderes som positivt. 

 Sør-Trøndelag fylkeskommune slutter seg til øvrige forslag til endringer og forenklinger 
slik det fremgår i rulleringsdokumentet. 

 
 
 
 
Fylkesutvalget 2015-2019 har behandlet saken i møte 25.10.2016 sak 268/16 
 
Protokoll 
 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt  
 
Vedtak  
Sør-Trøndelag fylkeskommune har følgende kommentarer til mottatt høringsdokument vedr. 
rullering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen (SNP) 2015-2020: 
 
• SNP har et stort fokus på Trondheim når det gjelder gjennomføring av planen 

(programområde 1). Dette er både naturlig og en styrke, men vurderes også å være 
en betydelig utfordring vedr. forankring av planen i kommunene utenfor Trondheim. 
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• Sammenhengen mellom SNP og øvrige regionale planer som f.eks. FoU-strategi for 
Trøndelag er lite belyst i forslaget. 

• Ansvarsfordeling mellom Trondheimsregionens sekretariat, Næringsrådet, den 
enkelte kommune og STFK bør vurderes tydeliggjort når det gjelder videre oppfølging 
av planen. 

• Trondheimsregionens muligheter vedr. «det grønne skifte» bør drøftes og vurderes 
løftet fram i planen. 

• Forslaget om å styrke deltakelsen i Næringsrådet med representasjon fra Innovasjon 
Norge vurderes som positivt. 

• Sør-Trøndelag fylkeskommune slutter seg til øvrige forslag til endringer og 
forenklinger slik det fremgår i rulleringsdokumentet. 

 
 
 
 



Nord-Trøndelag Fylkeskommune 

1 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
Høringsuttalelse til Rullering av Strategisk næringsplan for 
Trondheimsregionen 2015-2020. 

 
Arkivsak-dok. 16/07765 
Saksbehandler Ragnhild Vist Lindberg 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 25.10.2016 179/16 

 
 
 
Fylkesrådens innstilling til vedtak: 
Nord-Trøndelag fylkeskommune har følgende kommentarer til mottatt 
høringsdokument vedr. rullering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 
(SNP) 2015-2020:  

 SNP har et stort fokus på Trondheim når det gjelder gjennomføring av planen 
(programområde 1). Dette er både naturlig og en styrke, men vurderes også å 
være en betydelig utfordring vedr. forankring av planen i kommunene utenfor 
Trondheim.  

 Det er en svakhet at SNP ikke reflekterer bredden i de 10 berørte 
kommunenes næringsstruktur og har for lite fokus på å understøtte 
distriktskommunenes næringsmuligheter og utfordringer. 

 Sammenhengen mellom SNP og øvrige regionale planer som f.eks. FoU-
strategi for Trøndelag er lite belyst i forslaget. 

 Ansvarsfordeling mellom Trondheimsregionens sekretariat, Næringsrådet, den 
enkelte kommune og fylkeskommunalt nivå bør vurderes tydeliggjort når det 
gjelder videre oppfølging av planen. 

 Trondheimsregionens muligheter vedr. «det grønne skifte» bør drøftes og 
vurderes løftet fram i planen. 

 Forslaget om å styrke deltakelsen i Næringsrådet med representasjon fra 
Innovasjon Norge vurderes som positivt. 

 Nord-Trøndelag fylkeskommune slutter seg til øvrige forslag til endringer og 
forenklinger slik det fremgår i rulleringsdokumentet. 

 
 
 
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har behandlet saken i møte 25.10.2016 sak 179/16 
 
Protokoll: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Hei! 
Oversender uttalelse fra kommunestyret angående høring av forslag til rullert 
SNP. Her er vedtaket: 
 
1.       Malvik kommune slutter seg i hovedsak til fremlagte forslag til 
rullering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2015-2020. 
2.       For å styrke forankring av Strategisk næringsplan og Næringsrådets 
arbeid i kommunene, foreslår Malvik kommune at den kommunale representasjon i 
Næringsrådet utvides fra to til fem rådmenn, dersom Næringsrådet skal bestå 
som organ. 
 
Vedtaket ble gjort enstemmig og fattet 26. september 2016.  
Protokoll fra ovennevnte kommunestyremøte er vedlagt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ole Christian Iversen 
Næringssjef 
Tlf: 73 97 20 36 
Mob: 907 80 296 
 
Malvik kommune 
Postboks 140 
7550 Hommelvik 
 
Servicetorg: 73 97 20 00 
www.malvik.kommune.no 
 

http://www.malvik.kommune.no/


 
 

 
 

Samlet saksfremstilling       Arkivsak 3260/16 
HØRING - STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN  

 

Saksansvarlig Signy Overbye    

 

Formannskapet        01.11.2016  PS  113/16 

 

Innstilling 

Melhus kommune har ingen spesielle merknader til forslaget til rullert næringsplan for Trondheimsregionen. 
 
Behandling i Formannskapet 01.11.2016 PS 113/16 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Melhus kommune har ingen spesielle merknader til forslaget til rullert næringsplan for Trondheimsregionen. 

 

Saksutredning: 
Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen ble vedtatt i 2010. Næringsalliansen i Trondheimsregionen fikk i 
2015 oppdrag med å gjennomføre en rulleringsprosess og levere forslag til ny Strategisk næringsplan. Regionrådet 
vedtok 17.6.2016 å sende forslaget til høring i medlemskommunene, og Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner. 
 
Formålet med planen er at den skal danne grunnlaget for satsninger og samarbeidsprosjekter i 
Trondheimsregionen i årene fremover. Den skal løse næringspolitiske utfordringer på tvers av kommunegrenser, 
etablere en regionalt forankret næringspolitisk plattform, og gi tydelige signaler om retningsvalg. 
 
Etter å ha gått gjennom forslag til rullering av næringsplanen sitter vi igjen med et inntrykk av at dette er et godt 
gjennomarbeidet dokument med ekspansive mål og strategier. 
 
Melhus kommune har ingen spesielle merknader til forslaget. En forutsetning for fullverdig oppfølging av planen 
vil imidlertid forutsette at kommunen styrker kapasiteten på næringsområdet mht stillingsandel og kompetanse.  
 
Forslaget til Strategisk næringsplan gjelder for perioden 2015 – 2020 og det må tas forbehold om at kommunen 
har organisert næringsarbeidet i god tid før planen utløper. Det er under utarbeiding en utredning til 
kommunestyret om ulike organisasjonsmodeller som kan bidra til en helhetlig satsning på næringsarbeidet i 
kommunen.  

 



Orkdal kommune
Plan og forvaltning

Saksansvarlig
Aage Schei, tlf. 97093333

Vår dato
27.10.2016
Deres dato

Vår referanse
2016/6104 3
Deres referanse
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Postadresse
Orkdal kommune
Postboks 83
7301 ORKANGER

Besøksadresse
Orkdal Rådhus, Alfarveien 1, 7300 Orkanger

Saksbehandlers epostadresse: 
ingeborg.wolden@orkdal.kommune.no

Bankkonto Telefon
+47 72 48 30 00
Organisasjonsnr.
NO 958 731 558 MVA

Trondheimsregionen
Att. Eidet Bård

 
Melding om vedtak

Rullering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2015 - 2020 / høringsuttalelse.

Vedlagt følger utskrift av saksframlegg vedr. behandling av ovennevnte sak.

Vedtak i Kommunestyre - 26.10.2016
1. Orkdal kommune slutter seg i hovedsak til framlagte forslag til rullering av Strategisk 

Næringsplan (SNP) for Trondheimsregionen 2015 – 2020.
2. Orkdal kommune foreslår at kommunene får en tydeligere rolle i gjennomføringen av SNP 

gjennom at sammensetningen av Næringsrådet utvides/endres. I tillegg til å bestå av 
representanter for næringslivet og FoU, bør kommunenes næringsavdelinger være sterkere 
representert.  

Spørsmål vedrørende behandlingen kan stilles til saksansvarlig Aage Schei , tlf. 97093333.

Med hilsen
Orkdal kommune
Plan og forvaltning

Ingeborg Wolden
Formannskapssekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Saksgang
Saknummer Utvalg Møtedato
73/16 Formannskap 19.10.2016
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Rullering av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2015 - 2020 / 
høringsuttalelse.

Vedlegg
1 Rullert Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen - 

høring
2 Bakgrunnsdokument -  Faktaanalyse, Rullering SNP juni 2016

Behandling i Kommunestyre - 26.10.2016 

Avstemming

Formannskapets tilråding – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyre - 26.10.2016
1. Orkdal kommune slutter seg i hovedsak til framlagte forslag til rullering av Strategisk 

Næringsplan (SNP) for Trondheimsregionen 2015 – 2020.
2. Orkdal kommune foreslår at kommunene får en tydeligere rolle i gjennomføringen av SNP 

gjennom at sammensetningen av Næringsrådet utvides/endres. I tillegg til å bestå av 
representanter for næringslivet og FoU, bør kommunenes næringsavdelinger være sterkere 
representert.  

Behandling i Formannskap - 19.10.2016 

Avstemming

Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Formannskap - 19.10.2016
1. Orkdal kommune slutter seg i hovedsak til framlagte forslag til rullering av Strategisk 

Næringsplan (SNP) for Trondheimsregionen 2015 – 2020.
2. Orkdal kommune foreslår at kommunene får en tydeligere rolle i gjennomføringen av SNP 

gjennom at sammensetningen av Næringsrådet utvides/endres. I tillegg til å bestå av 
representanter for næringslivet og FoU, bør kommunenes næringsavdelinger være sterkere 
representert.  



Rådmannens innstilling
1. Orkdal kommune slutter seg i hovedsak til framlagte forslag til rullering av Strategisk 

Næringsplan (SNP) for Trondheimsregionen 2015 – 2020.
2. Orkdal kommune foreslår at kommunene får en tydeligere rolle i gjennomføringen av SNP 

gjennom at sammensetningen av Næringsrådet utvides/endres. I tillegg til å bestå av 
representanter for næringslivet og FoU, bør kommunenes næringsavdelinger være sterkere 
representert.  

Bakgrunn for saken
Siden 2010 har de 10 kommunene i Trondheimsregionen (Malvik, Trondheim, Stjørdal, Orkdal, 
Melhus, Skaun, Klæbu, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik) hatt en felles strategisk næringsplan. 
Planarbeidet ble gjennomført i 2009 og planperioden gjelder fra 2010 til 2020.

Formålet med planen er blant annet at den skal danne grunnlag for satsinger og samarbeidsprosjekter 
i Trondheimsregionen. Den skal også løse næringspolitiske utfordringer på tvers av 
kommunegrenser, etablere en regionalt forankret næringspolitisk plattform og gi tydelige signaler – 
internt og utad – om retningsvalg for regionen.

Høsten 2015 ga Trondheimsregionen oppdraget med rullering av planen til Næringsalliansen i 
Trondheimsregionen (NAT). NAT består av lederne for næringsforeningene i de ti kommunene. Det 
var også NAT som ledet arbeidet med å utarbeide SNP i 2009/2010 – med Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen (NiT) som prosjektleder.

Det er i forbindelse med rulleringsprosessen avdekket at Trondheimsregionen beveger seg i riktig 
retning mot planens overordnede mål, nemlig at regionens andel av BNP skal være lik regionens 
andel av Norges befolkning. Over 90 prosent av respondentene i en spørreundersøkelse gjennomført 
av NiT stadfester at det er behov for en felles strategisk næringsplan for Trondheimsregionen, men 
at det skorter på gjennomføringskraft bak mål og strategier i mange kommuner. Planen brukes kun i 
begrenset grad og det er en vei å gå før kommunene i regionen har en systematisk tilnærming til 
SNP og rutiner som gjør næringsplanen til et effektivt verktøy for næringsarbeidet.

Basert på tilbakemeldinger fra involverte kommuner og samarbeidspartnere har NiT/NAT fremlagt 
et forslag for en rullert SNP som i korte trekk innebærer følgende:

1) Det overordnede målet i planen opprettholdes.

2) Rullert SNP inneholder 5 delmål (mot tidligere 6). Delmål 2 foreslås fjernet og får i stedet status 
som strategi under delmål 1.

3) Rullert SNP inneholder 24 strategier mot 37 i opprinnelig plan.

4) I tillegg inneholder rullert plan forslag om nye indikatorer (for delmål 1,3 og 4), noen justeringer i 
formuleringer (delmål 1, 2 og 3) samt ny målbeskrivelse (delmål 4).

I tillegg til noen justeringer og forenklinger i selve plandokumentet, foreslås også følgende:



A) Det skal utarbeides en veileder som hjelp for kommunene i å implementere SNP i sitt øvrige 
planverk, i sin politiske forankring og behandling – og omsette SNP i gode handlingsplaner.

B) Trondheimsregionen bør prioritere ressurser til veiledning/rådgivning overfor kommunene, for å 
bidra til større oppmerksomhet og gjennomføringskraft i det lokale næringsarbeidet.

C) Noe justering i sammensettingen av Næringsrådet, som er styringsgruppe for næringsplanen. 
Blant annet foreslås den kommunale representasjonen økt fra to til tre rådmenn, og at 
representasjon i rådet roteres slik at de rådmenn som oppnevnes får en funksjonstid på to år.

Vurdering
Rådmannen slutter seg til behovet for en felles, regional plan for strategisk næringsarbeid på tvers av 
kommunegrenser i Trondheimsregionen. Planen har i begrenset grad vært retningsgivende for 
arbeidet med næringsutvikling i Orkdal. Til tross for dette er det regionale samarbeidet i 
Trondheimsregionen viktig for Orkdal kommune. Det er derfor, slik rådmannen ser det, et betydelig 
potensiale for forbedring når det kommer til praktisk anvendelse, gjennomføring og oppfølging i 
hverdagen.

Rådmannen vurderer oppsummert at de foreslåtte endringer som foreligger i forslaget til rullert SNP 
på flere punkter er i tråd med tilbakemeldingen som Orkdal Kommune og Orkladal Næringsforening 
i fellesskap har gitt gjennom “Selvangivelse” for arbeid med næringsutvikling i Orkdal kommune. 

I arbeidet med planen har Orkdal kommune påpekt at det vil være viktig i det videre arbeidet at 
Orkdal og de øvrige kommunene rundt Trondheim får sterkere innflytelse, og gjennom helhetlig 
tenking kan bidra til å løfte regionen. Det vil også bidra i positiv retning at planen bidrar til et 
samarbeid som blir enklere, godt og varig. På bakgrunn av ovennevnte er rådmannen tilfreds med at 
det forslaget som nå foreligger blir et tydeligere og enklere dokument med færre og mer relevante 
mål og strategier.

Det foreslås også å utarbeide en veileder som skal være til hjelp for kommunene i å implementere 
SNP i sitt øvrige planverk samt i sin politiske forankring og behandling. Dette vil forhåpentligvis 
bidra til å 

få større oppmerksomhet og gjennomføringskraft i arbeidet med SNP. Dette er positivt og 
nødvendig.

Rulleringen av SNP tar også for seg sammensetning av, og oppgaver for Næringsrådet. Gitt 
utfordringen med forankring av SNP ute i kommunene er det svært positivt at rulleringen tar til orde 
for sterkere deltakelse fra kommunenes side. Rådmannen er imidlertid av den formening at den 
foreslåtte justeringen av Næringsrådets sammensetning, som styringsgruppe for næringsplanen, ikke 
er tilstrekkelig for å bidra til økt forankring av SNP ute i kommunene. Næringsrådet bør kunne 
fungere som en ypperlig arena for å dele kunnskap med kommunene, noe som igjen bidrar til å 
styrke eierskapet til planen. Næringsrådet er et etablert forum og bør med enkle grep kunne utnyttes 
bedre til å etablere forankring og eierskap til planen. Orkdal kommune har gjennom tidligere nevnte 
selvangivelse påpekt utfordringen med mangel på kommunikasjon til alle kommunene.

I forslaget til rullert plan foreslås det at den kommunale representasjon i Næringsrådet økes fra to til 
tre rådmenn, og at kommunenes deltagelse roteres med en frekvens på to år. Rådmannen er enig at 
det trolig ikke er hensiktsmessig at alle 10 kommuner er representert i Næringsrådet. Rådmannen 
anbefaler imidlertid at Orkdal kommune gjennom denne høringsuttalelsen gir et klart signal om at 
Næringsrådets sammensetning bør endres slik at kommunene i større grad får ta del i rådets arbeid 
gjennom en bredere deltagelse. Dette vil også bidra til at kommunene i Trondheimsregionen i langt 
større grad blir involvert i Næringsrådets saker og arbeid, og at kunnskap og kompetanse deles samt 
at eierskap til fellesprosjekter sikres.



I høringsutkastet til Orkdal kommune sin planstrategi 2016 – 2020 vises det til at SNP for 
Trondheimsregionen legger regionale føringer for planarbeidet i kommunen.

Tilrådingens økonomiske konsekvenser

Konsekvenser for vedtatte målsettinger



 

 

 

Skaun kommune   Økonomi - og personalkontore t    Postboks 74   7358 Børsa  

Telefon: 72 86 72 00 
Telefaks: 72 86 72 01 
Org.nr.:939 865 942 MVA  

Internett/E-post: 
www.skaun.kommune.no 
postmottak@skaun.kommune.no 

Bankgiro: 
8601 38 05689 
6345 06 16577 skatt 
 

 

Dato: 08.11.2016 
Vår ref: 16/39-9/KMN 

Deres ref:  

Trondheimregionen 
 
 
  

   

    

MELDING OM POLITISK VEDTAK - RULLERING AV STRATEGISK 

NÆRINGSPLAN FOR TRONDHEIMSREGIONEN 

 
 
I møtet i Kommunestyret den 20.10.2016, sak nr 55/16,  ble følgende vedtak fattet: 
 
 
Skaun kommunestyre vedtar følgende høringsuttalelse til strategisk næringsplan for 
Trondheimsregionen 2015 – 2020: 
 
Forslaget til rullert strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 2015-2020 er oversiktlig, og med 
relativt korte og konsise mål og strategier. Ei god forankring av planen ute i kommunene er viktig for å 
få gjennomført den, og forslagene i plandokumentet på dette punktet er gode eksempler på å sikre 
dette. Handlings- og tiltaksplaner er nødvendige virkemidler for at næringsplanen kan gjennomføres. 
Forslaget om to-årige tiltaks- og handlingsplaner i kommunene for de strategiene som anses som 
aktuelle, er et viktig grep, men tilstrekkelige ressurser administrativt og økonomisk kan være ei 
utfordring. 
 
 
 
Utskrift av møtebok følger vedlagt. 
 
 
Med hilsen 
Økonomi- og personalkontoret 

 

 
Knut Nygård 
økonomisjef  

 

Direkte innvalg:  72867210 

 
 
 
 
 





Litt om målgrupper 

• Alder 
• Geografi 
• Interesser 
• Remarketing 



Filmer 

1. Nanoteknologi 
2. GSM 
3. Rørmiljøet 
4. Fugro 
5. Alf Egil Bogen 
6. Devico 
7. Kahoot 
8. Ultralyd 
9. Work-Work 
10. Kronikk 
11. Kavli 



Nanoteknologi 

Facebook 
 

YouTube 



GSM 

Facebook 
 

YouTube 



Rørmiljøet 

Facebook 
 

YouTube 



Fugro Oceanor 

Facebook 
 

YouTube 



Alf Egil Bogen 

Facebook 
 

YouTube 



Devico 

Facebook 
 

YouTube 



Ultralyd 

Facebook 
 

YouTube 



Kahoot! 

Facebook 
 

YouTube 



Work-Work 

Facebook 
 

YouTube 



Kronikk 



Kavli-Instituttet 

Facebook 
 

YouTube 



Kavli-Instituttet runde nummer 2 

Facebook 
 

Målretting: 
Oslo 
Politikere 
 
Foreløpige resultater til denne målgruppen:  
7186 annonsevisninger 
1820 videovisninger 
580 videovisninger over 10 sekunder 
 
 



Gjennomsnittlig Seertidsbruk 

Facebook    YouTube 
 



Følgere Facebook 

1756 følgere (+150 denne uka) 



Følgere Facebook 

Utvikling i «likes»: 
 
 



Nøkkeltall YouTube 



Eksponeringer, totalt: 

Facebook: 
Visninger: 557 909 
Avspillinger: 499 000 
 

YouTube: 
Visninger: 1 214 947 
Avspillinger: 229 018 
Remarketingliste: 76’ 
 



 

 

 
 

 

Side 1 

 

Utviklingsplan 2017-20, Trondheimsregionen 

1 Mål for Trondheimsregionen  
I 2011 gjorde alle kommunene likelydende vedtak i sak om Trondheimsregionen: 
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon 
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-
Norge.   
 

 
 

2 Programområder: 
Inndelingen av virksomheten i fire programområder opprettholdes: 
• P1: Strategisk næringsutvikling. 
• P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging. 
• P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region. 
• P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk. 

2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 
Hovedmål:  
Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt skal tilsvare vår andel av befolkningen i 
2020. 

Utdyping: 
Målinger viser at vi er på god vei til å innfri hovedmålet innen 2020. Rullert Strategisk næringsplan 
vedtas i desember 2016, den er vesentlig spisset og tydeligere i sine prioriteringer Ny Strategisk 
næringsplan vil følges av en toårig handlingsplan, som det tas sikte på å vedta i april 2017. 
Formannskapene samles i mars 2017 for å diskutere blant annet næringsutvikling. 

Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til at vi har en stor by i regionen. Kommunene 
har ulike fortrinn og dette mangfoldet gir økt felles slagkraft. Vi viderefører den etablerte 

Politikerne i Trondheimsregionen på besøk til NTNU og SINTEF. 

 

Foto: Carl Erik Erikson 



 

 

 

 

Side 2 

organisasjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet og kunnskapsmiljøene. 
Næringsrådet styrer arbeidet ut fra rammene i utviklingsplanen, men Regionrådet får en tydeligere 
rolle i gjennomføringen. I 2017 vil det jobbes med å samordne næringsutviklingsarbeidet i regionen 
enda bedre, med spesiell vekt på forholdet til Trondheim kommune som vertskommune.  
 
 
Tiltak som pågår: 
- Forsker ut i bedrift: Kostnadsfri bistand til 

bedriftene, med sikte på nye FoU-prosjekt.  
- Student ut i bedrift: Støtter studentenes 

reiseutgifter til kommunene utenfor 
Trondheim, avtaler inngått med NTNU og BI. 

- Tilrettelegging for næringsklynger: I 
samarbeid med Innovasjon Norge støttes 
utarbeidelsen av klyngesaknader. 

- Ny toårsavtale inngått med Ungt 
Entreprenørskap i 2016. 

- Medlemskap i Technoport følges opp. 
- Følge opp samferdselspolitisk fundament for 

Trondheimsregionen. 
- Realisering av næringsareal i IKAP, prosjekt 

med gjennomgang av hva som er funksjonelt 
areal sammen med NiT, ferdiggjøres i 2017. 

- Gjennomføre frokostmøter mellom 
forskningsmiljø og relevant næringsliv i 
samarbeid med Technoport. 

- Støtte arbeidet til Trondheim Makers, sørge 
for deltakelse fra kommunene utenfor 
Trondheim. 

- Gjennomføre satsingen på innovative 
offentlige anskaffelser i samarbeid med 
Leverandørutviklingsprogrammet. 

- Støtte til Impello-analysen og andre 
relevante analyser. 
 

Nye oppgaver/prioriteringer i 2016: 
- Nye tiltak innen kommersialisering av 

teknologi. 
- Styrke det internasjonale samarbeidet både 

gjennom å utrede deltakelse på 
internasjonale bransjetreff, deltakelse i 
internasjonale prosjekt, vurdere innflagging 
og vurdere å gå inn som partner i Trøndelag 
sitt Europakontor. 

- Vurdere prosjekter som bidrar til det grønne 
skiftet. 

- Støtte opp under gründer-/ 
innovasjonsarbeidet i regionen. 

- Utrede grunnlaget for en felles 
førstelinjetjeneste. 

- Se på muligheten for en felles og spisset 
satsing på reiseliv gjennom Visit Trondheim. 
 

 
NTNU

Budsjett for strategisk næringsutvikling 2017: 5,5 mill kr. 
Det settes av fondsmidler i tillegg til løpende inntekter i budsjettet. 

2.2 P2: IKAP og andre oppgaver innen arealplanlegging. 
Mål: 
Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur, 
tilpasset morgendagens behov og utfordringer. Det skal skje ved at bruk av retningslinjene i IKAP 
legges til grunn for arealpolitikken. Trondheimsregionen skal være rollemodell for et attraktivt og 
bærekraftig regionalt utbyggingsmønster. 

Utdyping: 
IKAPs utgangspunkt er å gjøre regionen attraktiv gjennom å gi konkurransedyktige tilbud til 
næringsetableringer og framtidig bosetting. Formålet med interkommunal arealplan for 
Trondheimsregionen er å legge til rette for en bærekraftig og konkurransedyktig arealutvikling 
gjennom en samordnet avklaring av arealbruken. Dette gir bedre grunnlag for å avveie arealbruk 
mot ulike regionale og nasjonale mål. Analysene gjennomført i IKAP-programmet, viser at areal- 
og transportutviklingen i regionen er på rett vei. Kommunene har fokus både på klimavennlig 

Foto: Carl Erik Erikson 



 

 

 

 

Side 3 

arealutvikling og å spare jordbruksareal, men det er et forbedringspotensial. IKAP skal være et 
verktøy for å beholde fokus på klima og jordvern, og tenke regionalt. 
 
IKAP2 ble vedtatt i regionrådet februar 2015. Oppfølging av IKAP og politisk forankring er en viktig 
oppgave også i 2017. Kunnskapsgrunnlag om areal- og transport i Trondheimsregionen skal 
videreutvikles og tilgjengeliggjøres, både via rapporteringer, presentasjoner og via kartportalen. 
Styrkning av jernbanen sin rolle i kollektivsystemet er et viktig tema framover. Forankring av 
dobbeltspor Trondheim - Stjørdal i NTP 2018-2029 blir et vesentlig ledd i styrkning av jernbanen i 
Trondheimsregionen. Det er satt i gang arbeid med å få på plass en byutviklingsavtale med 
Regjeringen om utvikling av de prioriterte stasjonsområdene i Melhus, Trondheim, Malvik og 
Stjørdal. Det tas sikte på forhandlinger med staten om en byutviklingsavtale våren 2017. Statens 
vegvesen/Jernbaneverket har startet arbeid med en byutredning som skal gi grunnlag for politisk 
forhandling om revidert bymiljøavtale. Analyseområdet vil omfatte Trondheimsregionen. 
Prosjektleder IKAP vil bidra aktivt i byutredningsarbeidet og Regionrådet vil bli oppdatert 
kontinuerlig. Samarbeid med NiT om utvikling av næringsareal videreføres. Strategi for 
næringsarealutvikling i Trondheimsregionen skal ferdigstilles i løpet av 2017 
 
Den regionale utredningen om massedeponi i Trondheimsregionen ble vedtatt i regionrådet april 
2015. Veilederen for saksbehandling videreutvikles og skal løftes opp på politisk nivå, slik at 
Trondheimsregionen får en felles tilnærming til føringer ved regulering/byggesak av områder for 
deponi.  Det arbeides med utvikling av en kartportal som viser deponisituasjonen i 
Trondheimsregionen, slik at vi kan følge utviklingen. 
 
Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen. 
Trondheimsregionen bidrar aktivt i påvirkningsprosesser mot sentrale organ.  
  
 

 

.  

 Sveberg i Malvik 
Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2017: 2,5 mill kr.  
IKAP finansieres gjennom tildelinger fra KMD og kommunale bidrag. Tildelingen fra KMD er ikke 
klar ennå, men vi legger til grunn at den blir på samme nivå som i 2016. Tildelingen fra KMD 
brukes til å styrke bemanning/ressursbruk innen statistikk/analyse, utredninger og bruk av 
GIS/databaser.  
  

Foto: Carl Erik Erikson 



 

 

 

 

Side 4 

2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 
Mål: 
Trondheimsregionen skal bli mer kjent nasjonalt og internasjonalt som teknologihovedstad.  
For 2017 prioriteres: 
- Spredning av suksesshistorier fra Trondheimsregionen. 
- Konkretisere nærmere hvilken rolle vi skal ha i internasjonal profilering av Trondheimsregionen. 
 
Utdyping 
Trondheimsregionen scorer høyt i nasjonale omdømmekåringer. Dette er den regionen flest sier 
de kan tenke seg å bo og jobbe hvis de skal flytte. Særlig innen utdanning og FoU er omdømmet 
godt. Vi blir oppfattet som den ubestridte teknologihovedstaden i Norge, men har ikke like høy 
score på vurdering av karrieremuligheter. 

Trondheimsregionen vil fortsette med å fortelle våre egne suksesshistorier fra FoU og næringsliv, 
både internt og eksternt. Innad vil det kunne bygge stolthet og økt forståelse for betydningen de 
nyskapende miljøene har for hele regionen. Utad vil vi øke kunnskapen om karrieremulighetene i 
en region med sterk innovativ kraft, og bruke profilering mer bevisst i rekrutteringsformål. 

Vi forsetter hovedgrepet med produksjon og målrettet distribusjon via Facebook og YouTube av 
korte filmer fra bedrifter og forskningsmiljøer i regionen. Sammen skal de styrke 
Trondheimsregionens profil som et tyngdepunkt for innovasjon, kunnskap og kommersialisering av 
teknologi – altså fremme regionens attraktivitet. Filmene kan brukes fritt av kommunene og andre 
interesserte. Distribusjonen har hittil vært rettet mest mot vår egen region. Den vil i 2017 i større 
grad skje nasjonalt og internasjonalt. 

 
Annonsering mer tradisjonelt i papirmedier og på internett vil bare unntaksvis skje.  

       
   

   
 
   
Film om Kavli-instituttet på NTNU.    Film om mikrochip-miljøet. 
 
Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2017: 2,5 mill kr. 

2.4 P4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid 
Mål: 
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret i 
kommunens politiske og administrative ledelse, og i samspill med andre samfunnsutviklere. oto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

 

Side 5 

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Vedtektene for 
Trondheimsregionen er forankret i kommuneloven (§27). Ordførerne i regionrådet forvalter 
kommunenes stemmerett i Regionrådet. At Trondheimsregionen er organisert som politisk organ, 
og ikke som selskap, gir styrker og svakheter. Vi ønsker å bygge videre på de fortrinn vi har med 
en tett kobling mot kommunenes politiske og administrative styringsorganer. 

Budsjett for ledelse/sekretariat/samarbeid i 2017: 1,0 mill kr. 
 

 .    
Regionale busser – en suksesshistorie   Trondheimsregionen-regionrådet i Råkvåg. 
 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 
3.1 Ressurstilgang i 2017:  

• Trondheim kommune: 2,0 mill kr 
• Øvrige kommuner: 2,4 mill kr Sum kommuner 4,4 mill kr. 
• STFK: 1,0 mill kr Ikke vedtatt ennå. 
• Andel tilskudd fra KMD 1,7 mill kr Gis til STFK, fordeles videre til Trondheimsregion 
• SUM 7,1 mill kr  

 
Tilskudd fra kommunene i 2017 er uendret fra tidligere år og fordeles som fastsatt i 2010. 

 

   
Rissa sentrum       Orkdal, Grønøra 

 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

 

Side 6 

Ressurstilgang 2017 fordelt på programområdene: 
  P1 Nærings-

utvikling 
P2 IKAP P3 

Profilering 
P4 Ledelse/  
samarbeid 

Sum Herav 
fond 

Netto 
sum 

Kommunene 2.750.000 600.000 1.750.000 1.000.000 6.350.000 1.700.000 4.400.000 

STFK 2.750.000 0 750.000   3.250.000 2.500.000 1.000.000 

KMD   1.700.000     1.700.000   1.700.000 

Fylkesmannen 0      0 0   0 

SUM 5.500.000 2.300.000 2.500.000 1.000.000 11.300.000 4.200.000 7.100.000 

 

Selv om verken bidraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD) eller Sør-
Trøndelag fylkeskommune er endelig bekreftet ennå legges denne ressurstilgangen til grunn.    

Budsjettrammen for 2017 blir 11,3 mill kr, mot 13,0 mill kr i 2016.  

 

    
Orkanger.  Stjørdal sentrum 

3.2 Fond 
Trondheimsregionen har etablert et fond for å realisere prosjekt i henhold til næringsplanen. 
Fondet bygger dels på etterslep på fylkeskommunal tildeling i forhold til forbruk, dels at det har tatt 
tid å komme opp på et aktivitetsnivå som forutsatt. Denne utviklingsplanen foreslår en bruk av 
fondet som innebærer en reduksjon med til sammen 4,2 mill. kr. Det betyr at aktivitetsnivået er en 
god del høyere enn de løpende inntektene. Det kan vi fortsette med i 2017 og ut i 2018, men med 
en sterk reduksjon i tilskuddet fra fylkeskommunen og signaler om ytterligere nedtrapping så må 
diskusjonen om den langsiktige finansieringen av Trondheimsregionen starte i 2017. 

 

Rapportering/revisjon 

Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for 
Trondheimsregionen. Økonomistyringen for Trondheimsregionen er i samsvar med inndeling i 
programområder for virksomheten. 

 
 

Foto: Carl Erik Erikson Foto: Carl Erik Erikson 
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