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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 01.12 2017 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 17- Dato: 24.11.2017  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset i Trondheim 

Tidsrom: Fredag 01. desember 2017 kl 1300-1600 

Innkalt: Anne Kathrine Slungård, Carl Jakob Midttun, Morten Wolden, Ingvill Kvernmo, Kjetil Mjøsund, 
Jan Yngvar Kiel, Kathrine Lereggen, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Knut Aspås. 

Kopi Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, Astrid Haugslett, Ola By Rise. 
 
RF 40/17 Referat fra møte 08.09 2017 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 08.09.2017 

Forslag til vedtak: 
Referat/protokoll rådmannsforum 08.09.2017 godkjennes. 

 

RF 41/17 Forskningsrådets nye programområde FORKOMMUNE – oppfølgingssak fra forrige 
møte i Rådmannsforum. 

Sak: Rådmannsforum i september vedtok at saken skulle settes på sakskartet også på det kommende 
møtet. Formålet er å diskutere om det er mulig å plukke ut noen områder som det kan jobbes 
med en felles søknad på. Det er vanskelig for sekretariatet å foreslå konkrete områder, det må 
komme opp som et resultat av konkrete utfordringer i kommunene. Derfor legges saken fram for 
åpen diskusjon i denne omgang.  

 
Forslag til vedtak:  

Saken legges fram for diskusjon. 

 
 

RF 42/17 Arbeidet med Byutredning/Byvekstavtaler. 
 

Sak: Det ble 3. november sendt ut brev til kommunene med forslag til prosess og begrepsbruk, og 
hva kommunene bør gjøre framover. Innholdet i brevet legges fram for diskusjon i 
Rådmannsforum. 
 
Begreper: 
Det svirrer mange navn rundt disse prosessene, disse definisjonene er hentet fra Statens 
Vegvesen: 
Byutredning 
Utrede hvordan en skal få nullvekst i biltrafikken, både gjennom samferdsels og arealtiltak – en 
enklere form for konseptvalgutredning. Grunnlag for forhandlinger om bymiljøavtaler/ 
byvekstavtale. Viktig grunnlag for NTP 2022-2033. 

 
Bymiljøavtale 

 Regjeringens virkemiddel for å få nullvekst i trafikken i de ni storbyområdene. Kun Trondheim 
har bymiljøavtale pr i dag. 
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Byutviklingsavtale 

 Skal få bedre samordning av arealbruk og transport gjennom å konkretisere arealdelen i 
bymiljøavtalen. 

  
Byvekstavtale 

 Bymiljøavtale + byutviklingsavtale skal integreres i en felles avtale som heter byvekstavtale. 
Bergen og Nord-Jæren skal inngå i dette. Oslo og Trondheim ved revidering av bymiljøavtale i 
2018. 
 
 

 For å forenkle dette foreslår vi nå at vi framover forholder oss til disse begrepene: 
 
 Byutredning: Utredning av et faglig grunnlag for å vurdere virkningene av areal- og 

samferdselspolitikken på nullvekstmålet, som skal være et grunnlag for forhandlingene med 
staten om en  

 
 Byvekstavtale: En avtale mellom kommunene, fylkeskommunen og staten om hvordan areal- og 

samferdselspolitikken skal utformes for å oppnå nullvekstmålet. Når avtalen er signert så 
gjennomføres avtalen gjennom 

 

 Miljøpakke 4. Gjennom å bruke navnet Miljøpakke sikres kontinuitet og forståelse hva dette 
dreier seg om blant innbyggerne. 

 

 Prosessen framover: 

1. Fra nå til årsskiftet. 

 Arbeidet med Byutredningen går sin gang, og i dette arbeidet er det viktig at kommunene setter 
av tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til arbeidet, og at AU i møtene i Kontaktutvalget gir 
innspill på arbeidet slik at ikke bare bompenger blir svaret på alle spørsmål.  

 Enda viktigere blir det at alle kommunene starter diskusjonen om hvilke tiltak/prosjekter man 
ønsker å få gjennomført gjennom den kommende Miljøpakke 4. Her er det viktig at det tenkes 
kreativt, men pendlerparkering, gang- og sykkelveier, matebusser, er tiltak det sikkert kan være 
fornuftig å tenke gjennom. Disse tiltakene må også kostnadsvurderes før forhandlingene starter, 
ikke i detalj, men realistisk. Uten at det gjøres vil det ikke bli en del av forhandlingene. Hvordan 
og av hvem dette skal gjøres må avklares etter hvert.  

 
 Kommunene må også tenke gjennom hvilke begrensende tiltak man kan være med på, spesielt 

innen areal- og parkeringspolitikken. Det kan også være aktuelt å diskutere lokale bommer for å 
finansiere spesifikke tiltak. 

 

 Dette er tema på Rådmannsforum 1/12, rådmennene må ta ansvaret for at prosessene kommer i 
gang og at tilstrekkelig kapasitet settes av. Regionrådet vil også ha dette notatet på sakskartet 
16/12, og med en orientering fra Statens vegvesen om status for Byutredningen. 

 

2. Fra årsskiftet til ca 1. april 2018. 

 Ved årsskiftet oversendes den ferdige Byutredningen til kommunene for en uttalelse/høring. Det 
er viktig at kommunene i denne runden bruker sin lokalkunnskap til å gi innspill/korrigeringer 
til de forskjellige scenarioene Byutredningen vil vise. I den samme kommunestyrebehandlingen 
av dette vil det være fornuftig å ha opp en sak om forhandlingsmandat til den/de som skal 
representere kommunen inn i forhandlingene.  
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 22.-23. mars 2018 vil det være et felles Formannskapsmøte for alle kommunene i 
Trondheimsregionen, som vil være meget viktig for å samkjøre kommunene før de kommende 
forhandlingene med staten/fylkeskommunen. En felles posisjon vil være avgjørende for graden 
av gjennomslag i forhandlingene. 

 

3. Fra ca 1. april til årskiftet. 

 I denne perioden vil forhandlingene gjennomføres, der forhandlingsresultatet må endelig vedtas 
i det enkelte kommunestyret, forhåpentligvis før årsskiftet. Disse forhandlingene styres i stor 
grad fra SVV, og de har ennå ikke kommet ut med hvordan de ser for seg prosessen. 
 
 

Forslag til vedtak:  
Rådmannsforum slutter seg til forslaget til begrepsbruk og prosess. 

 

 

RF 43/17 Strategi for næringsareal – utkast ut på høring.  
Sak:   Dette er en kompleks og viktig sak for regionen, som det har tatt tid å få fram til behandling. 

Det har vært kjørt en grundig prosess med fagfolk fra kommunene og fra næringsforeningen, for 
å så et omforent grunnlag om hva som finnes av næringsarealer i regionen, og ikke minst hva de 
kan brukes til. Nå er et utkast klar, men det må forankres bedre før den kan sendes på høring. 
Det betyr at det blir Regionrådet i februar som vedtar å sende den på høring, og at det tas sikte 
på endelig vedtak i juni 2018. Det er likevel nyttig at Rådmannsforum får en mulighet til å 
diskutere allerede nå. Vedlegg med sammendrag og forslag til vedtak ettersendes rett over 
helga. 
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum ber Regionrådet sende Strategi for næringsareal ut på høring.. 
 
 

RF 44/17 Toårig handlingsplan for næringsutvikling. 
Sak: Som en oppfølging og konkretisering av den rullerte Strategiske næringsplanen legges det fram 

en toårig handlingsplan for perioden 2018-2019. Planen er i sin natur dynamisk og vil 
gjennomgå mange endringer fram  til 2020, men det er likevel fornuftig å vedta et 
styringsdokument som viser bredden i næringsarbeidet i Trondheimsregionen. Næringsrådet 
ville ha en runde til på dokumentet slik at det ikke blir vedtak før i februar i Regionrådet, men 
viktig at Rådmannsforum drøfter utkastet slik det ser ut pr i dag. Utkastet vil bli gått gjennom på 
møtet. 

 

Vedlegg 2: Forslag til handlingsplan 2018-2019. 

Forslag til vedtak:  
Saken legges fram for diskusjon. 
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RF 45/17 Utviklingsplan 2018 med budsjett. 
 I tråd med årshjulet legges Utviklingsplan med budsjett 2018 fram for endelig vedtak i 

Regionrådet i desember. Dette er det viktigste styringsinstrumentet for arbeidet i 
Trondheimsregionen. Budsjettet er tatt ned til 10 mill i året, som en tilpasning til et langsiktig 
fornuftig driftsnivå. En utfordring for 2018 er bevilgningen fra KMD, som har vært brukt til å 
finansiere store deler at IKAP-arbeidet, nå blir gitt med en forutsetning om 50% 
medfinansiering fra kommunene. Det gjør graden av ekstern finansiering i Trondheimsregionen 
enda lavere.  

 
 

Vedlegg 3: Utviklingsplan 2018. 

Forslag til vedtak: 

 Rådmannsforum ber Regionrådet vedta Utviklingsplan 2018. 

 

 

 

RF 46/17 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 15.12.2017 
 Møtet vil være på Støren. Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste: 

• Orientering om resultatene fra Byutredningen v/ Joar Nordtug. 
• Konkurransepakke Nord på jernbanedrift. 
• Parkeringspolitikk Trondheim kommune. 
• Nytt åremål Daglig leder. 

 
 

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 
 

RF 47/17 Orienteringer. 
• Seminar om byggesaksbehandling. 
• Temautredning idretts- og friluftsanlegg Trondheimsfjorden 
• Saker fra Næringsrådet. 

 
 

 

RF 48/17 Åpen post/eventuelt. 
  

 

Bård Eidet 
Daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 02.06.2017 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 17/- Dato: 15. september 2017  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Fredag 08. september 2017 kl 0900-1200 

Til stede: Kjetil Mjøsund, Carl Jakob Midttun, Morten Wolden, Jan Yngvar Kiel, Bodil Brå Alsvik, Anne 
Kathrine Slungård, Bjørn Ståle Aalberg, Bård Eidet, Sigmund Knutsen, Esther Balvers.  

Forfall: Ingvill Kvernmo, Katrine Lereggen,,Knut Aspås. 
 
 
RF 30/17 Referat fra møte 02.06.2017 

 

Vedtak: Referat rådmannsforum 02.06.2017 godkjent. 

 

 
RF 31/17 Forskningsrådets nye programområde FORKOMMUNE. 
 Innledning: Ragnhild Setsaas presenterte FORKOMMUNE. 

Forskning og innovasjon i kommunesektoren vil bli viktigere framover. 
Tidligere: Ferdige prosjekter når de kommer til kommunen. Framover: Felles utvikling.  
Budsjett: 25 mill i året i første omgang. I andre omgang: Bare kommuner kan søke.  
82 søknader støtteverdig. 
2018: Ca 50 mill. 

 Fra møtet: Utfordringen er som oftest kapasitet – for lite stab og støttefunksjoner, kan ikke bruke 
driftsressurser. Dermed vanskelig å være en god bestiller. 
Midlene kan brukes til prosjektleder i kommunene.  
Samarbeid er nødvendig, kan Trondheim ta en lederrolle?  Kan vi plukke ut noen områder fram 
til nyåret? Egen sak på neste møte? 
Mange aktører innen velferdsteknologi – mulig å gjøre det mer effektivt? 
 
 

Vedtak: Saken tas til orientering, og settes på sakskartet i det neste møtet. 
  

 

 
RF 32/17 Oppfølging av Næringsforeningens undersøkelse av saksbehandlingstid og 

kommunale kostnader i byggesaker. 
 

Vedtak: Rådmannsforum slutter seg til det foreslåtte seminarprogrammet.. 

 
 
 
RF 33/17 Prosess Byutredning/Byvekstavtale. 

 
Innledning: Esther Balvers innledet. Regional transport (RTM) fungerer ikke godt nok, vanskelig å få 

kalibrert den. Har sitt grunnlag i bilbruk, ikke tilpasset gåing/sykling/kollektiv.  Satt av 1 mrd til 
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knutepunktutvikling i NTP, viktig pott for oss. Må sikre kobling mellom Byutredning og NTP, 
henger ikke godt nok sammen nå. Har midler til å supplere Byutredningen.  

 Fra møtet: Rådmannen satt på sidelinja i denne prosessen. Utrolig viktig det som blir resultater. Er ikke 
modellen god nok så kan ikke resultatene brukes.  
Bedre å stoppe opp litt enn å bruke dårlige resultater. Nye Veier har gjort en god ting: Brukt 
samfunnsnyttemodellen, men brukt andre miljø for å få fram andre konsekvenser. 
Jernbane er marginalt i RTM, hva gjør vi med det? Kommunene må være aktive bestillere mht 
bane.  
Høst 2018 ok for endelig vedtak for Bvekstavtalene. 

 

Vedtak: Saken diskutert. 

 

 

 

RF 34/17 Eventuell utvidelse av Visit Trondheim sitt virkeområde til å gjelde hele 
Trondheimsregionen. 

 
 Fra møtet: Fornuftig, nødvendig med mer effektiv drift. Må utvikle framtidas reiseliv. Vil fortsatt være 

behov for lokalt turistkontor.  

  

Vedtak: Rådmannsforum støtter forslaget til prosess. 

 
 

RF 35/17 Høring ”Samferdsel i Trøndelag – strategi og organisering av samferdselsområdet i 
Trøndelag, og Ny takst og sonestruktur”. 
 

 Fra møtet: Utvidelse av geografien må begrenses til kommunesenteret, ellers blir kostnadene for høye. 
Samkjøring takst tog og buss viktig.  

 

Vedtak: Høringsuttalelsen justert etter innspill i møtet. 
 
 
 

RF 36/17 Møteplan 2018. 
 

 

Vedtak: Rådmannsforum anbefaler Regionrådet å vedta den foreslåtte møteplanen for 2018. 

 
 
 

RF 37/17 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 22.09.2017 
 

Vedtak: Møteagendaen gjennomgått. 
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RF 38/17 Orienteringer. 

• IOA 
• UKA: Finansiering av teknologidag. 
• Finansiering av Trondheimsregionen og rolle Regionrådene, diskusjon starter i AU. 

Innspill i møtet:  
Nødvendig å diskutere, vil få konsekvenser. Verste er om Trondheim blir Trondheim 
alene. Viktig å skille interessepolitikk og tjenestesamarbeid – som må være pragmatisk.  
 

 

 
 

RF 39/17 Åpen post/eventuelt. 
Ingen saker. 
 

 

 

Bård Eidet 
Daglig leder  



 

Handlingsplan for Strategisk Næringsplan  
                            2018-2019 
                   Trondheimsregionen 

  
Bakgrunn: 
Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, 

Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik kommuner. I tillegg er Sør-Trøndelag 

fylkeskommune observatør. Medlemskommunene danner en felles bolig-, arbeidsmarkeds- og 

serviceregion. Trondheim kommune er vertskommune for sekretariatet, med Bård Eidet som 

daglig leder for Trondheimsregionen og Astrid Haugslett som prosjektleder for strategisk 

næringsplan. 

Samarbeidet har som mål å styrke Trondheimsregionens utvikling nasjonalt og internasjonalt, 

slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv, kultur 

og tjenester til befolkningen. Storbyen Trondheim og de unike kunnskapsmiljøene anses som 

regionens fremste fortrinn. 

Trondheimsregionen har som overordnet mål å øke regionens andel av landets verdiskaping 

tilsvarende regionens andel av befolkningen i 2020. 

 

Trondheimsregionen - regionrådet 

Ordfører og opposisjonsleder, sammen med rådmannen, møter i Trondheimsregionen fra hver 

kommune. Ordføreren forvalter kommunens stemmerett. Jon P. Husby (ordfører Skaun) er 

leder for Trondheimsregionen og Rita Ottervik (ordfører Trondheim) er nestleder. De utgjør 

arbeidsutvalget sammen med Ingrid Aune (ordfører Malvik) og Oddbjørn Bang (ordfører i 

Orkdal). 

 

Rådmannsforum: 

Det er opprettet et eget rådmannsforum der rådmennene møtes. 

 

Saksbehandling: 

Saker til rådmannsforum, arbeidsutvalg og Trondheimsregionen-regionrådet skal behandles på 

grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved daglig leder.  

Trondheimsregionen har 4 programområder; 

● P1: Strategisk næringsutvikling 

● P2: Interkommunal arealplan (IKAP), og andre utviklingsoppgaver innen 

arealplanlegging 

● P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 

● P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk 

 

De tyngste sakene i Trondheimsregionen er IKAP og regional strategisk næringsplan. 
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Strategisk Næringsplan: 

Arbeidet med Strategisk næringsplan startet i 2009, og ble vedtatt av alle kommunene i 

Trondheimsregionen og Sør-Trøndelag fylkeskommune våren 2010. Planen har et tiårs 

perspektiv, og ble  evaluert 2015/2016, som resulterte i en ny, rullert strategisk næringsplan. 

Denne ble vedtatt i Regionrådet 16.desember 2016.  Strategisk Næringsplan er et overordnet 

styringsdokument, som er førende for en rekke arbeid og tiltak i regionen. Strategisk 

næringsplan har et overordnet hovedmål og fem delmål. Til hvert delmål er det utarbeidet 

strategier, totalt 24 strategier.  Planen følges opp gjennom 2-årige handlingsplaner.  For 

næringsplanen er det etablert et eget næringsråd som er styringsgruppe for arbeidet. 

 

Næringsrådet: 

Næringsrådet er organisert etter trippel-helix prinsippet, med representanter fra henholdsvis 

næringsliv, FoU-institusjonene og kommunene, i tillegg til sekretariatet. 

 

Medlemmer: 

Berit Rian, Adm. dir. Næringsforeningen i Trondheimsregionen og leder av Næringsrådet 

Tord Lien, Regiondirektør NHO Trøndelag 

Jon Uthus, Daglig leder Stjørdal Næringsforum 

Toril A. Nagelhus Hernes, Prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner NTNU 

Tore Nilssen, Forskningssjef teknologi og samfunn SINTEF 

Vigdis Harsvik, Direktør Innovasjon Norge Trøndelag 

Vigdis Bolås, Rådmann Rissa kommune 

Katrine Lereggen, Rådmann Melhus kommune 

Morten Wolden, Rådmann Trondheim kommune 

Carl-Jakob Midttun, Rådmann Malvik kommune 

Trude Marian Nøst, Direktør for plan og næring Trøndelag fylkeskommune 

 

Sekretariat: 

Astrid Haugslett, Prosjektleder Strategisk Næringsplan 

Bård Eidet, Daglig leder Trondheimsregionen 

Ola By Rise, Kommunaldirektør for kultur og næring Trondheim kommune 

Aage Schei, Næringssjef Orkdal kommune 

 

Handlingsplan for Strategisk Næringsplan: 

Handlingsplanen har utgangspunkt i Strategisk Næringsplan, men må også sees i sammenheng 

med Trondheim kommune sin Gründerstrategi. I tillegg vil aktiviteter fra Study Trondheim og 

fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen som svarer ut deler av Strategisk Næringsplan, 

bli inkludert i handlingsplanen. Planen er utarbeidet for 2017-2018, og er et dynamisk 

dokument som kan justeres ved behov og opprettelse av nye tiltak.  

 

Handlingsplanen for Strategisk Næringsplan inneholder tiltak innenfor alle delmålene, og store 

deler av strategiene. Det vil imidlertid være strategier som ikke dekkes av denne 

handlingsplanen, men som andre aktører i regionen ivaretar. 
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3 



 

Handlingsplan 2017-2019 

Delmål 1: 

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

samspill med forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU). 

 

Det er totalt 5 strategier under delmål 1, med ulike aktiviteter knyttet til seg. 

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. 

  

1.1   Forskere ut i bedrift (FiB) 

Strategi: 1.1, 1.2, 1.3, 4.1  

       For å styrke kontakten mellom næringslivet og FoU-miljøene har bedriftene i regionen 

tilgang til en forsker eller et forskerteam, som kan bistå med innovasjons- og 

utviklingsarbeid. SINTEF forvalter oppdraget på vegne av Trondheimsregionen. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

  

Samarbeidspartnere: SINTEF 

FoU-institusjonene 

Klyngene 

Næringshagene 

Forregion 

Kommunene 

Indikatorer: Bedrifter i alle kommunene har hatt besøk av forskere med tanke på etablering av 

FoU-prosjekter. 

  Fire nye avtaler om langsiktig samarbeid mellom FoU-miljøer og 

bedrifter/næringsmiljøer er etablert . 
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1.2   Kobling student og næringsliv 

Strategi: 1.1, 1.3,  5.2 

a) For å styrke kontakten mellom studenter /akademia og næringsliv, bidrar 

Trondheimsregionen med å videreformidle informasjon om NTNU Bridge, Eksperter i 

Team og andre mulige samarbeidsformer mellom studenter og bedrifter. 

b) Det gis reisestøtte til studenter fra NTNU og BI som tar prosjekt-, bachelor- eller 

mastergradsoppgave i kommunene utenfor Trondheim, enten i samarbeid med lokalt 

næringsliv eller kommunen.  

c) Forsker i bedrift, tiltak 1.1, skal også jobbe med studentmobilisering og bidra til flere 

studentoppgaver der dette er mulig.  

d) Studentbedriften JR Consulting er leid inn for å gjennomføre en studentundersøkelse i 

2017/2018 med fokus på studenter og arbeids- og næringsliv i Trondheimsregionen , 

tiltak 2.1. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

  

Samarbeidspartnere: SINTEF 

NTNU Bridge 

NTNU 

BI 

Kommunene 

Indikatorer:   Antallet studenter som tar oppgaver i bedrift øker. 

  Andelen studenter som tar oppgaver i kommunene utenom Trondheim øker. 

  Ordningen med NTNU Bridge blir mer kjent og mer brukt av kommunene og 

næringslivet i Trondheimsregionen. 

  Flere utenfor akademia bidrar i Eksperter i Team, herunder folk fra kommunen og 

næringslivet. 

Flere studentoppgaver fra regionen. 

Større faglig spenn i oppgavene. 

  

 

1.3   Arrangere innovasjonsfrokoster 

Strategi: 1.1, 1.2, 4.1, 4.4 

       I samarbeid med Technoport  arrangeres det frokostmøter mellom relevant akademia og 

næringsliv, hvor forskere presenterer forskningsfronten. Tanken er at økt kontakt vil gi økt 

innovasjon. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

  

Samarbeidspartnere: NiT 

Technoport 

FoU-miljøene 

Kommunene 

Indikatorer:   2-3 gjennomførte frokostmøter i 2017, og 2-3 i 2018. 

  1-2 konkrete prosjekter avledet fra kontakten opprettet gjennom frokostmøtene. 
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1.4   Styrke klyngeetablering i Trondheimsregionen 

Strategi: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 4.1, 4.2, 4.4, 5.5 

       Styrking av regionale næringsklynger er en sentral del av norsk næringspolitikk. Bedrifter i 

sterke industrielle klynger har bedre utviklingsmuligheter enn enkeltstående bedrifter, og 

effekten vil ofte være selvforsterkende.  I samarbeid med Innovasjon Norge vil 

Trondheimsregionen bidra til  å finansiere de regionale klyngesøknadene, som vurderes 

gode nok av Innovasjon Norge. I de klyngene som blir etablert skal næringsapparatet i 

Trondheim kommune/Trondheimsregionen være representert. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Trondheim Kommune 

Samarbeidspartnere: Innovasjon Norge 

Indikatorer:   Flere klyngeinitiativ fra Trondheimsregionen. 

  Etablering av nye næringsnettverk som leder til framtidige 

klyngeprogramsøknader. 

  Etablering av klyngeprogram med utspring fra Trondheimsregionen. 

 

 

1.5   Etablere felles møteplass for næringsapparatet i kommunene 

Strategi: 1.3, 1.4 

       For å drøfte felles problemstillinger, inspirere hverandre, komme med innspill til 

handlingsplanen og adressere aktuelle saker relevant for Trondheimsregionen, samles 

aktørene  to  ganger i året. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: Kommunene i TRR 

NiT 

Indikator:   To gjennomførte møter per år. 

  Samkjøring av oppgaver og tiltak der dette er mulig. 

 

 

1.6   Fremme digitaliseringen i næringslivet gjennom samarbeid med NTNU Digital og SINTEF 

Digital 

Strategi: 1.1, 1.2, 1.3, 1,5, 5,2 

       NTNU har samlet sine ressurser innen digitalisering under paraplyen NTNU Digital, og det 

jobbes med å få på plass en ordning der bedrifter kan få hjelp av studenter/ansatte til å 

utvikle nye digitale forretningsmodeller. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: SINTEF 

NTNU 

Trøndelag fylkeskommune 

Indikatorer:   Økning i antall nye forretningsplaner som er utarbeidet. 
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Delmål 2: 

Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne og 

kommuneadministrasjonene i Norge. 
 

Det er 6 strategier innenfor delmål 2.  

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. 

 

  

2.1   Kartlegging av studentenes oppfatning av kommunene 

Strategi: 2.4, 5.1, 5.2 

Tidligere er det blitt gjennomført en undersøkelse hvor studentenes oppfatning av de ulike 

kommunene i Trondheimsregionen ble kartlagt. Det er ønskelig å gjennomføre en 

tilsvarende undersøkelse i løpet av 2017/2018. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: NTNU 

BI 

Study Trondheim 

Trøndelag Fylkeskommune 

Indikator:   Gjennomføring av undersøkelse og levering av rapport. 

 

 

      2.2    Politisk påvirkningsarbeid for å styrke Trondheimsregionen i  nasjonal og internasjonal 

konkurranse 

Strategi: 2.5, 5.5 

Politisk påvirkningsarbeid og mobilisering er viktig for å sikre regionen sine interesser 

nasjonalt og internasjonalt. Et slikt arbeid krever tillit mellom aktørene og informasjonsflyt 

Ansvarlig: NiT/Trondheimsregionen 

 

Samarbeidspartnere:  Vil variere fra sak til sak 

Indikator:  
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Delmål 3: 

Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle 

eksisterende og starte nye bedrifter. 
 

Delmål 3 har 4 strategier. Tiltak og aktiviteter knyttet til strategiene ansees å være den enkelte 

kommunes ansvar. 

Overvåkning: 

A. Plassering i NHOs årlige Nærings-NM for kommuner/regioner. 

  

       3.1   Styrke “Makerkulturen”  og sikre entreprenørskapstilbud til elever og studenter,  

Strategi: 3.4, 5.5 

a) Trondheimsregionen har en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap (UE), som 

har ansvar for entreprenørskapstilbudet rettet mot unge mennesker i regionen.  

b) Trondheimsregionen er medlem i Trondheim Makers.  

c) Trondheimsregionene bidrar til økt deltakelse fra regionen gjennom å finansiere deler 

av grunnskolenes transportkostnader knyttet til det å delta under Maker Faire.  

d) Trondheimsregionen skal også bidra til å spre informasjon om Trondheim Makers, 

Maker Faire og mulighetene for samarbeid som Maker Camp og skolelaboratoriet hos 

NTNU. 

Ansvarlig: Kommunene 

Ungt Entreprenørskap 

Trondheimsregionen 

Utdanningstilbyderne 

Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

Trøndelag Fylkeskommune 

Technoport 

Næringslivet 

Indikatorer:   Alle skolene i Trondheimsregionen er kjent med tilbudet. 

  Antall elever som får tilbudet øker. 

  Flere skoler samarbeider med UE og deltar i aktivitetene deres. 

Antall deltakende skoler på Makerfaire fra Trondheimsregionen øker. 

  Alle kommunene har skoler som deltar på Makerfaire 

  Antall besøkende på Maker Faire øker. 

  Antall kommuner som gjennomfører Maker camp øker. 
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       3.2   Entreprenørskapsforum i kommunene 

Strategi: 3.4 

Det er ulik praksis og ”strekk i laget” når det kommer til kommunenes samarbeid, bruk og 

dialog med UE. Det er derfor ønskelig at det etableres en møteplass i hver enkelt 

kommune der UE kan ha strategisk og overordnet dialog med kommunens 

næringsapparat, rådmann og oppvekstavdeling. 

Ansvarlig: Kommunene 

Ungt Entreprenørskap 

 

Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

Trøndelag Fylkeskommune 

Indikator:   Egne fora/møteplasser hvor UE møter den enkelte kommune i 1:1 møter 

 

 

       3.4  Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser (IOA) 

Strategi: 2.4, 3.3, 3.4, 4.1, 4.4, 5.5 

Trondheimsregionen har samarbeidet med NHO for å få på plass en egen ressurs på IOA 

Trondheimsregionen f.o.m. 2017 til og med 2019. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: NHO 

Kommunene 

Trøndelag Fylkeskommune 

Innovasjon Norge 

Indikator:   Større bruk av IOA-metodikken i TRR. 

  Flere innovative innkjøp i kommunene i Trondheimsregionen. 

  

 

3.5   Bedre kvaliteten og saksbehandlingstiden på bygge og reguleringssaker 

 Strategi: 3.1, 3.2,  

Undersøkelser i regi av Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) viser at kvalitet og 

saksbehandlingstid varierer mellom kommunene. I samarbeid med rådmennene blir det 

satt i gang en prosess for å lære på tvers av kommunene med mål om en mest mulig felles 

best practice.  

Ansvarlig:  Kommunene  Samarbeidspartnere: NiT 

Trondheimsregionen 

Indikator:    Saksbehandlingstid og kvalitet kartlagt gjennom omforent undersøkelse. 
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       3.6  Støtte økosystemet for nyskaping 

Strategi: 3.4, 5.5 

Ved å støtte, bruke og formidle mulighetene og aktivitetene på DIGS, Work Work, NTNU 

Accel og de andre delene av økosystemet, i tillegg til å bidra til opprettholdelse av en 

webportal med relevant informasjon for oppstartsbedrifter, bidrar Trondheimsregionen 

til et dynamisk, kreativt og gründervennlig miljø i regionen.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Innovasjon Norge 

Samarbeidspartnere: Kommunene 

Impello 

Trondheim Tech 

DIGS 

Indikator:   Antall nyetableringer øker. 

  Antall brukere opprettholdes eller øker. 

  Tilbudet er kjent i alle kommunene. 

Nettsiden vurderes som relevant, og brukes aktivt. 

 

  

3.7  Bidra til gjennomføring av relevante næringsanalyser i Trondheimsregionen 

Strategi: 3.4, 2.4, 4.4, 5.4, 5.5 

Trondheimsregionen vil bidra til gjennomføring av relevante kartlegginger og analyser av 

næringslivet i regionen. Det er en forutsetning av at flere partnere er med på finansiering. 

Herunder Impello-analysen med fokus på teknologiselskapene, bransjeanalysen for 

havbruk og bransjekartlegging av finnans- og IT-næringen.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: Varierer ut fra bransje 

Indikator:   Antall analyser  

 

  

        3.8  Førstelinjetjeneste 

Strategi: 3.4, 5.5 

       Det er stor forskjell på hvordan førstelinjetjenesten for etablerere er organisert i 

kommunene. Trondheim kommune vil ta ansvar for en prosess for å sjekke ut mulig 

samordning for å få en bedre og mer effektiv førstelinjetjeneste. 

Ansvarlig:  Trondheim kommune Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

Kommunene 

Indikator:    Bedre og mer effektiv førstelinjetjeneste 
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       3.9   Ferdigstille strategi for næringsareal 

Strategi: 3.1 

Trondheimsregionen har over tid jobbet sammen med kommunene og næringsaktørene 

med å kartlegge behov og tilgang på forskjellige typer næringsareal. Det tas sikte på 

endelig vedtak av strategien medio 2018.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: NiTR 

Kommunene 

Indikator: Strategi vedtatt og implementert 

 

 

 3.10 Forsvarskoordinator - økt næringsutvikling av forsvarets innkjøp og aktiviteter 

Strategi: 1.2, 1.3, 3.3, 4.4 

Trondheim kommune vil, sammen med Stjørdal kommune og Trøndelag 
fylkeskommune, finansiere en forsvarskoordinator over fire år. Koordinatoren skal 
jobbe med næringsutvikling knyttet til innkjøp fra Forsvaret.  

Ansvarlig: Trondheim kommune 

Stjørdal kommune 

Trøndelag Fylkeskommune 

Samarbeidspartnere:  

Indikator: Økt innkjøp fra Trondheimsregionen 
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Delmål 4: 

I 2025 skal Trondheimsregionen ha 1000 teknologibedrifter og 20 000 ansatte. 
 

Delmål 4 har 4 strategier knyttet til seg. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. Utviklingen i teknologiselskapene som dokumenteres årlig gjennom Impello- 

analysen. 

  

 

4.1  Deltakelse og tett dialog med fagråd for kommersialisering av teknologi 

Strategi: 4.1, 4.2, 5.4, 5.5 

Ved å samle aktører fra ulike deler av økosystemet rundt kommersialisering av teknologi 

ønsker man å sikre gjensidig forsterkning gjennom å virke samtidig, og i samme retning. 

Fagrådet vil være en viktig samarbeidspartner for å nå delmål 4.  

Ansvarlig: NiT Samarbeidspartnere: NTNU TTO 

Sinvent AS 

Innovasjon Norge 

ProVenture 

Investinor 

Kongsberg Seatex 

SIVA 

SINTEF 

Innovasjon Norge 

Trondheimsregionen 

DIGS 

Technoport 

 

Indikator:   Nye tiltak og aktiviteter 

Etablering av klynge 

 

 

 

        4.2  Styrke Trondheim som Teknologihovedstad gjennom medlemskap i Technoport 

Strategi:  3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.4, 5.5 

Trondheimsregionen er medlem i Technoport fra og med 2016 for å bidra til at 

Technoport sitt mandat, å styrke Trondheimsregionen som teknologihovedstad, 

gjennomføres.  Med utgangspunkt i teknologimiljøene i Trondheim og Trøndelag skal 

Technoport bidra til synliggjøring, utvikling og kommersialisering av teknologi i et 

nasjonalt og internasjonalt perspektiv gjennom ulike aktiviteter og arrangement. 

Ansvarlig: Technoport 

  

Samarbeidspartnere: SpareBank 1 SMN 

 NTNU 

Trondheimsregionen 

Statoil 

SINTEF 

STFK 

Enova 

Trondheim Kommune 

NiT 
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Indikator:   Gjennomføring av årlig konferanse, med stadig økende antall deltakere, høy 

relevans og gode tilbakemeldinger. 

  Gjennomføring av arrangementer, aktiviteter og møteplasser gjennom hele året, 

herunder workshops, frokostmøter, innovasjonsfester, maker faire med mer, som 

setter teknologi og Teknologihovedstaden på kartet. 

  Trondheimsregionen etablert som Teknologihovedstaden nasjonalt og 

internasjonalt. 

  Etablering av nye nettverk og communities nasjonalt og internasjonalt. 

  

 

        4.3 Løfte Trondheimsregionen som utprøvingsarena for ny teknologi 

Strategi: 3.4, 4.1, 4.3, 4.4, 5.5 

a) Trondheim:Only skal være en arena for sluttesting av produkter og tjenester mot 

involverte og krevende sluttbrukere.  

b) Åpne data vil gjøres tilgjengelig innen kommunalteknikk, med påfølgende idèmyldring 

og utlysning av midler for gjennomføring av mulighetsstudier. Et slikt studie kan 

munne ut i innovasjonspartnerskap.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Trondheim kommune 

Samarbeidspartnere: Trondheim Only 

Work Work 

 

Indikator:   Antall produkter/tjenester testet 

 

 

 4.4  Styrke tilgangen på vekstkapital 

Strategi: 4.3, 5.5 

a) Gjennom å støtte DIGS, Work Work, NTNU Accel, LEN, Connect  og Technoport og 

deres arbeide, skapes det flere møteplasser og arena for matchmaking mellom 

investorer og oppstartsbedrifter. 

b)  Etableringen av Tequty Cluster i Trondheimsregionen er tenkt å bidra positivt. 

Ansvarlig: Flere  Samarbeidspartnere:  Flere 

Indikator:   Etablering av flere oppstartsbedrifter. 

Flere bedrifter får tilgang på vekstkapital. 
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4.5 Bidra til internasjonalisering av regionens næringsliv 

Strategi: 4.2, 5.5 

a) Trondheimsregionen vil ta en mer aktiv rolle i å bidra til internasjonalisering, i 

samarbeid med nasjonale aktører som UD og Innovasjon Norge.  

b) Klyngeaktørene og nyskapingsmiljøet er også viktige aktører på dette området, og 

potensielle samarbeidspartnere.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: UD 

Innovasjon Norge 

Klyngene 

NiT 

Indikator:   Antall bedrifter som knytter internasjonale kontakter. 

 

 

        4.6 Medlemskap i Climate Kic - grønn næringsutvikling 

Strategi: 1.1, 1.3, 3.3, 4.4 

Trondheim kommune og NTNU er begge medlem i Climate Kic, som er EUs største initiativ 

knyttet til klima og innovasjon. Programmet kan brukes både til å akselerere, 

demonstrere og skalere innovasjoner. Sammenlignet med andre EU-program er 

søknadsprosessen mindre komplisert. 

Ansvarlig: Trondheim kommune 

NTNU 

Samarbeidspartnere:  NTNU 

Trondheimsregionen 

Indikator:   Aktivt medlemskap og aktiviteter knyttet til grønn næringsutvikling 
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 Delmål 5: 

Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge. 
 

Delmål 5 har 5 strategier knyttet til seg. 

  

Indikatorer / overvåkning: 

A. Omdømmemåling.  Gjennomføring av omdømmebarometer i storbyregionene 

med hensiktsmessig frekvens. 

  

  

         5.1  Trøndelagsdagen 

Strategi: 5.2 

Trøndelagsdagen er et arrangement hvor regionens næringsliv og kommunene møter 

studenter og arbeidssøkende.  Gjennom møteplassen kan det både etableres bedre 

kontakt mellom studenter og næringsliv, men også synliggjøre yrkes- og 

karrieremulighetene i Trondheimsregionen. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

  

Samarbeidspartnere: NiT 

Næringsalliansen 

NTNU 

HiST 

Kommunene 

Indikator:   Deltakelse fra alle kommunene. 

  Opplevd relevans for studenter og utstillere. 

  

  

         5.2 Luftfartsforum 

Strategi: 5.1 

For at Trondheimsregionen skal være en attraktiv destinasjon i et næringsperspektiv, 

både nasjonalt og internasjonalt, er det viktig å ha tilstrekkelig med direkteflyavganger til 

relevante destinasjoner. Luftfartsforum jobber for å sikre opprettholdelse og etableringer 

av internasjonale og nasjonale flydistanser av betydning for næringslivet i 

Trondheimsregionen. 

Ansvarlig: Luftfartsforum Samarbeidspartnere: NHO 

NiT 

Innovasjon Norge 

Stjørdal Næringsforum 

Trondheim kommune 

Stjørdal kommune 

STFK 

NTFK 

Statoil 

Region Jämtland Herjedalen 
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Avinor 

Visit Trondheim 

Trøndelag Reiseliv 

Indikator:   At eksisterende ruter og frekvens opprettholdes. 

  At nye ruter etableres der det er behov. 

  

 

        5.3  The List 

Strategi: 5.2, 5.3, 5.5 

For å bidra til engelskspråklig informasjon om Trondheimsregionen, teknologimiljøet og 

særskilte aktiviteter knyttet til dette, samarbeider Trondheimsregionen med The List. The 

List har fokus på teknologi og kultur, og er det eneste engelskspråklige magasinet i 

regionen. Dette bidrar til å sikre relevant informasjon til ikke- norskspråklige i 

Trondheimsregionen. 

Ansvarlig: The List Samarbeidspartnere: The List 

Technoport 

Trondheimsregionen 

Indikator:   At relevante treffpunkter og aktiviteter omhandlende teknologi, oppstart og 

innovasjon er gjort kjent hos ikke – norskspråklige i regionen som har interesse av 

dette. 

  At deltakelsen på relevante arrangementer øker, både hos den norskspråklige og 

den ikke-norskspråklige befolkningen i Trondheimsregionen. 

  

   

        5.4  Nordens beste studieby, Study Trondheim 

Strategi: 1.1, 1.3, 5.1, 5.2 

Flere parter samarbeider for å nå visjonen om å gjøre Trondheim til Nordens beste 

studieby. Et av arbeidsområdene er koblingen mellom studenter og næringsliv. Dette 

arbeidet støtter Trondheimsregionen gjennom å delta i arbeidsgruppe med innspill og 

ideer. I tillegg  justerer Trondheimsregionen tiltak og aktiviteter i samsvar med andre 

aktører.  

Ansvarlig: Trondheim kommune  

NTNU 

DMMH 

BI 

SINTEF 

SiT 

STFK 

NiT 

NHO 

LO 

Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

Næringsliv 

  

Indikator:   At Trondheim blir Nordens beste studieby 

  At nye aktiviteter og tiltak har sitt utspring fra samarbeidet. 
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 5.5 Trainee-ordning 

Strategi: 1.1, 1.3, 5.1, 5.2 

       For å kunne tilby nyutdannede kandidater breddeeksponering og en attraktiv 

introduksjon til arbeidslivet i Trondheimsregionen jobber UT Energi med å etablere 

trainee-ordningen ”Study & Stay” for fornybar energi, i samarbeid med Fagråd Energi i 

NiT. Dette er en ordning som kan utvides til å gjelde flere bransjer på sikt, og 

Trondheimsregionen finansierer forprosjektet. Dette bidrar til å tilrettelegge for å 

beholde nyutdannede og deres kompetanse i regionen. 

Ansvarlig:  UT Prosjektet 

  

Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

NiT 

Indikator:   At Study and Stay blir etablert. 

  At trainee-ordningen er selvfinansierende og består etter oppstartsfasen. 

  At flere nyutdannede får relevante jobber og bosetter seg i regionen. 

 

 

        5.6  Internasjonal skole 

Strategi: 5.1, 5.3 

For å kunne tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft er det viktig å ha tilstrekkelig tilgang på 

internasjonale barnehage- og skoleplasser til familiemedlemmer.  

 

Ansvarlig: Trondheim kommune 

  

Samarbeidspartnere: NTNU 

SINTEF 

NIT 

Indikator:   At Trondheimsregionen har tilstrekkelig med internasjonale skole- og 

barnehageplasser. 

  

  

       5.7  Omdømmebarometeret 

Strategi: 5.1 

For å måle temperaturen internt i regionen og eksternt, samt sammenligne 

Trondheimsregionen med andre storbyregioner, er det viktig å gjøre opp status med jevne 

mellomrom. Ved å benytte samme metodikk som ved tidligere undersøkelser får man også en 

tidsserie, og indikatorer på hva som fungerer og hva man eventuelt kan/bør forbedre.  

 

Ansvarlig:  Trondheimsregionen 

  

Samarbeidspartnere: Ordkraft 

Indikator:    Jevnlige kartlegginger og rapporter  
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          5.8 Bidra til styrking av reiselivsnæringen i Trondheimsregionen 

Strategi: 5.1 

Et bedre og mer forpliktende samarbeid om utvikling av reiselivet gjennom Visit 

Trondheim vil kunne bidra til bedre resultater for aktørene og en mer effektiv offentlig 

ressursbruk. 

Ansvarlig: Visit Trondheim Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

Kommunene  

Indikator:   Antall kommuner som er med i Visit Trondheim. 

Antall pakker tilbudt av Visit Trondheim som dekker flere kommuner enn 

Trondheim. 

 

 

        5.9  Styrke Trondheim som teknologihovedstad gjennom å fortelle suksesshistoriene om 

kommersialisering av teknologi i Trondheimsregionen 

Strategi: 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 

Ved å få frem de gode historiene fra regionen ønsker man å skape engasjement og glød 

rundt det å virke og bo i regionen, inspirere andre til å satse på ideene sine, og skape et 

positivt omdømme.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Næringsrådet 

Samarbeidspartnere: FoU-miljøene 

Næringsalliansen 

NiT 

Indikator:   15-20 suksesshistorier på norsk og engelsk. 

  Filmene deles og brukes på flere plattformer. 

  Trondheimsregionen framstår som en attraktiv region. 

  

 

  5.10  Styrke initiativ som bidrar til å oppnå mål og strategier i Trondheimsregionen 

Strategi:  

Ved å være enten samarbeidspartner, katalysator eller koblingspunkt for relevante 

aktiviteter og arrangement vil Trondheimsregionen kunne bidra til å opprettholde både 

kvalitet, relevans, aktivitetsnivå og mangfold i tilbud. Herunder Teknologikonferansen 

under UKA og kobling mellom oppstartsbedrifter og marked.  

Ansvarlig: Vil variere 

 

Samarbeidspartnere: Vil variere 

Indikator:   Høyt aktivitetsnivå i regionen. 

Opplevd relevans og kvalitet. 
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Side 1 

 

Utviklingsplan 2018-21, 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 
ble vedtatt i desember 2016, den er vesentlig spisset og tydeligere i sine prioriteringer. De fire 
målområdene: 1. Kobling FoU og næringsliv. 2. Næringsfremmende kommuner. 3. 
Kommersialisering av teknologi. 4. Attraktiv region.  
Ny Strategisk næringsplan vil følges av en toårig handlingsplan, som vedtas nå i desember 2017.  

Politikerne i Trondheimsregionen på besøk til NTNU og SINTEF. 
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Side 2 

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 
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 ble næringsarbeidet i Trondheim kommune og Trondheimsregionen 
slått sammen, ut fra en erkjennelse av at kommunegrensene er lite viktig i en så tett sammenvevd 
bo- og arbeidsmarked som Trondheimsregionen. Dette vil gi et mer kraftfullt 
næringsutviklingsarbeid i regionen.  
 
 
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 2018. 

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

- Støtte arbeidet til Maker Faire, 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 2018: 
- Øke digitale konkurransekraften i 

næringslivet, i samarbeid NTNU, SINTEF og 
fylkeskommunen. 

- Gjennomføre undersøkelse av studentenes 
oppfatning av de ulike kommunene i 
Trondheimsregionen. 

- Bidra til digitalisering av 
byggesaksbehandling i alle kommunene. 

- Nye tiltak innen kommersialisering av 
teknologi, inkl å løfte TRR som 
utprøvingsarena for ny teknologi. 

- Styrke det internasjonale samarbeidet både 
gjennom deltakelse på internasjonale 
bransjetreff, deltakelse i internasjonale 
prosjekt og vurdere innflagging.  

- Styrke næringsutviklingen knyttet til 
investeringene i Forsvaret gjennom 
ansettelse av en forsvarskoordinator. 

- Være med på prosjekter som bidrar til det 
grønne skiftet. 

- Støtte opp under gründer-/ 
innovasjonsarbeidet i regionen. 

- Utrede grunnlaget for en felles 
førstelinjetjeneste. 

- Gjennomføre prosjekt om en felles og 
spisset satsing på reiseliv gjennom Visit 
Trondheim. 
 

 
NTNU

Budsjett for strategisk næringsutvikling 2018: 5 mill kr. 
Det settes av fondsmidler i tillegg til løpende inntekter i budsjettet. 
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Side 3 

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 
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 2018. 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.  
  
 
Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2018: 2,0 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 2017. Tildelingen fra KMD 
brukes til å styrke bemanning/ressursbruk innen statistikk/analyse, utredninger og bruk av 
GIS/databaser.  
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Side 4 

2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 
Mål: 
Trondheimsregionen skal bli mer kjent nasjonalt og internasjonalt som teknologihovedstad.  
For 2018 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 i 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 2018 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 2018: 2,0 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. 

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Vedtektene for 
Trondheimsregionen er forankret i kommuneloven (§27). Ordførerne i regionrådet forvalter 

oto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

 

Side 5 

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 2018: 1,0 mill kr. 

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

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 
3.1 Ressurstilgang i 2018:  

• Trondheim kommune: 2,0 mill kr 
• Øvrige kommuner: 2,4 mill kr Sum kommuner 4,4 mill kr. 
• Trøndelag fylkeskommune: 0,0 mill kr  
• Andel tilskudd fra KMD 1,0 mill kr Avhengig av årlig tildeling. 
• SUM 5,4 mill kr  

 
Tilskudd fra kommunene i 2018 er uendret fra tidligere år og fordeles som fastsatt i 2010. Fra og 
med 2019 må det besluttes ny finansiering av samarbeidet i Trondheimsregionen, da vil 
fondsmidlene være brukt opp. Driftsnivået har de siste årene vært tatt ned fra over 13 mill til 
dagens nivå på 10 mill, som er en tilpasning til et realistisk framtidig driftsnivå. Fra 1.1 2018 er 
Rissa og Leksvik slått sammen til Indre Fosen kommune, men det foreslås ingen endring i 
medlemsavgiftene fra kommunene før det blir tatt en gjennomgang for 2019. Fra og med 2018 er 
tilskuddet fra KMD gitt med en forutsetning om 50% medfinansiering.

   
Rissa sentrum       Orkdal, Grønøra 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

 

Side 6 

 
Ressurstilgang 2018 fordelt på programområdene: 
  P1 Nærings-

utvikling 
P2 IKAP P3 

Profilering 
P4 Ledelse/  
samarbeid 

Sum Herav 
fond 

Netto 
sum 

Kommunene 5.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 9.000.000 4.600.000 4.400.000 

KMD   1.000.000     1.000.000   1.000.000 

Fylkesmannen 0      0 0   0 

SUM 5.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 10.000.000 4.600.000 5.400.000 

 

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

Budsjettrammen for 2018 blir 10,0 mill kr, mot 11,3 mill kr i 2017.  

 

    
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 tok tid å 
komme opp på et aktivitetsnivå som forutsatt. Denne utviklingsplanen foreslår en bruk av fondet 
som innebærer en reduksjon med til sammen 4,6 mill. kr. Det betyr at aktivitetsnivået er en god del 
høyere enn de løpende inntektene. Det kan vi fortsette med ut 2018, men med en nulling av 
tilskuddet fra fylkeskommunen og fondsmidlene på det nærmeste oppbrukt så må den langsiktige 
finansieringen av Trondheimsregionen besluttes i 2018. 

 

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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