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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 15.12.2017 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 17/ Dato 08. desember 2017  
 

Sted: Midtre Gauldal kommune, Rådhuset. 

Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 – 1400. Lunsj kl 1130-1200  

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

Kopi: Varamedlemmer 
 
 TR 37/17 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 22.09.2017 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 22.09.2017 

Forslag til vedtak:  
Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 22.09.2017 tas til etterretning. 

 
 
 TR 38/17 Presentasjon av Byutredningen for Trondheimsregionen – videre arbeid med 

Byvekstavtaler. 
Sak: Byutredningen for Trondheimsregionen ferdigstilles innen 15/12, og vil bli presentert av 

prosjektleder Joar Nordtug. Regionrådet er referansegruppe for arbeidet. Som det tidligere er 
informert om skal Byutredningen være det faglige grunnlaget for de kommende forhandlingene 
om byvekstavtaler og et grunnlag for arbeidet med neste Nasjonal Transportplan. Utredningen 
skal gi et samlet bilde av utfordringene i regionen, og belyse hvilke tiltak som er nødvendig for 
å nå nullvekstmålet. 
 
Knyttet til diskusjonen om utredningen er det viktig at Regionrådet også diskuterer den videre 
prosessen med Byvekstavtaler. Dette er krevende prosesser, nedenfor har vi forsøkt å foreslå en 
felles begrepsbruk og forslag til videre prosess. 
 
 
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. 

 Alle kommunene bør være i gang med 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. 

 

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.  

 

 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. 
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3. Fra ca 1. april til årsskiftet. 

 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. 
Det har vært orientert i flere omganger om disse temaene, og det vil bli et tema på stort sett alle 
møter fram til Byvekstavtalene er endelig avklart.  
 
Når det gjelder Byvekstavtalene er det i liten grad laget en detaljert prosess, og det er til sjuende 
og sist Kontaktutvalget for Miljøpakken som må eie hvordan den skal legges opp. Men 
Trondheimsregionen vil nok ha stor innflytelse på det. I det vedlagte forslaget er endelige 
vedtak skjøvet fra vår 2018 til høst 2018, ikke realistisk at prosessen kan sluttføres vår 2018. 
 
 

Forslag til vedtak: 
Regionrådet vedtar å legge forslaget til prosess og begrepsbruk til grunn for det videre 
arbeidet med Byvekstavtaler/Byutredning. 

 
 
 TR 39/17 Utarbeidelsen av Trøndelagsplanen.  

Sak: Den nye Trøndelag fylkeskommune skal utarbeide sin første fylkesplan – Trøndelagsplanen.  
Det gjennomføres nå møter med regioner og ulike partnerskap. Basert på arbeidet og etter 
innspill fra de ulike samlingene, er det utarbeidet retningsmål innenfor de 3 temaområdene 
planen omfatter. Disse skal gi en retning på hvordan man ønsker at Trøndelag skal utvikle seg 
fram mot 2030. Retningsmålene gjengis nedenfor: 
 
Fylkeskommunen ønsker å presentere og få tilbakemelding på retningsmålene i Regionrådet. 
Fra fylkeskommunen vil Fylkesdirektør for Plan og næring Trude Marian Nøst møte, sammen 
med ”Trøndelagsgruppa”: Anne Caroline Haugan, Karen Havdal og Leif Harald Hanssen.  
 
RETNINGSMÅL I TRØNDELAGSPLANEN 

Å bo og leve: 

I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag 
Det betyr: 
• at samfunnet legger til rette for god helse, sosial utjevning og trygt oppvekstmiljø. 
• at flere har jobb, flere fullfører videregående opplæring og flere tar høyere utdanning. 
• at nærmiljøet og møteplasser gjør det mulig med opplevelser og aktivitet. 
• Innovative offentlige tjenester med bred dekning, høy kvalitet og effektiv drift. 

 
I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag 
Det betyr: 
• en solid kulturell grunnmur og et mangfoldig og skapende kulturliv 
• profesjonelle kulturtilbud tilgjengelig for alle. 
• en aktiv og inkluderende frivilligsektor. 
• et velutviklet kulturbasert næringsliv. 

  
Kompetanse, verdiskaping og naturressurser: 
I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv 
Det betyr: 
• grunnopplæring som stimulerer til lærelyst, nysgjerrighet og kreativitet. 
• et fleksibelt opplærings- og utdanningssystem i nært samarbeid med arbeidslivet. 
• tilgang på relevant kompetanse, kapital og sterke innovasjonsmiljø. 
 
I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi 
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Det betyr: 
• et godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og forskningsmiljø. 
• at vi utnytter ressurser effektivt og tar miljøhensyn. 
• at vi er internasjonalt ledende leverandør av teknologi og kompetanse til verdikjedene jord, 

skog og hav. 
 

 
I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff 
Det betyr: 
• økt produksjon av ren og trygg mat. 
• høyere sysselsetting og økt verdiskaping knyttet til naturressurser. 
• komplette verdikjeder innen blå og grønn sektor. 
• at vi er ledende på industriell foredling av bioråstoff. 
 
Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner 
I 2030 har Trøndelag et bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster 
Det betyr: 
• livskraftige regioner og distrikter med identitet og særpreg; småbyer og regionale tyngdepunkt 

med varierte funksjoner og tjenester og en attraktiv og konkurransedyktig storby. 
• helhetlig areal- og transportplanlegging på tvers av kommunegrensene. 
• arealbruk som tar hensyn til klimautfordringer og jordvern. 
 
I 2030 har Trøndelag et sammenhengende og koordinert transport- og samferdselssystem 
Det betyr: 
• et funksjonelt og klimanøytralt transporttilbud i hele regionen. 
• framtidsretta strategier for by- og stedsutvikling. 
• løsninger for kommunikasjon (transportnett og datanett) som er tilpasset lokale og regionale 

behov. 
 
Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar denne uttalelsen til de foreslåtte retningsmålene: 
”Regionrådet er enig i behovet for en Trøndelagsplan som retningsgiver for det nye 
Trøndelag. Retningsmålene gir en bred og konstruktiv inngang til Trøndelagsplanen, men 
Regionrådet vil gi disse innspillene til hva som bør endres i forslaget: 
• Verdiskapingsperspektivet som en grunnleggende forutsetning for de andre målsettingene 

kommer ikke tydelig nok fram i målene. Verdikjedene knyttet til jord, skog og hav er 
viktig, men det må være et bredere perspektiv hvis Trøndelag skal ha en nødvendig 
styrking av verdiskapingen i Trøndelag. 

• De to viktigste fortrinnene i Trøndelag: Hjernekraftverkene og Trondheim som 
landsdelssenter, teknologihovedstad og motor for utvikling i regionen, blir for lite tydelig i 
retningsmålene. Det er gjennom samspill mellom landsdelshovedstaden og distriktene at 
regionen/fylket kan utnytte sine styrker/fortrinn. 

• Nærheten til spesielt NTNU og fortrinnet det gir med tilgang til verdensledende 
kompetanse burde kommet tydeligere fram.  

• Under kulturmålet er kunstperspektivet fraværende, og dermed mindre relevant for de 
store institusjonene som ligger i Trondheim. En endring til ” profesjonelle kunst- og 
kulturtilbud tilgjengelig for alle” vil tydeliggjøre at også kunst spiller en viktig rolle.” 

 

 
 TR 40/17 Arbeidet med kommunedelplan dobbeltspor Trondheim - Stjørdal.  

Sak: Regionrådet er tidligere informert om dette arbeidet, og det er naturlig at Regionrådet får en 
statusoppdatering. Selv om beslutningen om dobbeltspor er skjøvet langt fram i tid er det viktig 
at det er lagt til rette for gjennomføring regionalt når/om beslutningen blir tatt.  
 
Jernbaneinvesteringene er der Trondheimsregionens samferdselsprioriteringer har fått minst 
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gjennomslag, og det er ingen tvil om at de andre storbyregionene har blitt prioritert foran 
Trondheimsregionen.  
Prosjektleder Torunn Hellen vil orientere. 

 
Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 
 

 
 TR 41/17 Utviklingsplan 2018 med budsjett.. 

Sak: I tråd med årshjulet legges Utviklingsplan med budsjett 2018 fram for endelig vedtak i 
Regionrådet. 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 2:  Forslag til Utviklingsplan 2018. 

Forslag til vedtak: 
Regionrådet vedtar Utviklingsplan 2018. 

 

 

 TR 42/17 Nytt åremål daglig leder. 
Sak:  Saksframlegg ligger som eget vedlegg. Forslag til vedtak framgår av vedlegget 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

 
 

 TR 43/17 Orienteringer 
- Diverse næringssaker. 
- Seminar om byggesaksbehandling. 
- Temautredning idretts- og friluftsanlegg Trondheimsfjorden 
-  
 
 

 TR 44/17 Eventuelt 
 

 

Jon P Husby Bård Eidet 
Leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 22.09.2017  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 17/ Dato 29. september 2017  
 

Sted: Trondheim kommune, Rådhuset. 

Tidsrom: Kl 0900-1500. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Joar Håve, Leif Roar Skogmo. 
Malvik kommune: Ingrid Aune, Torgeir Anda, Carl Jakob Midttun. 
Trondheim kommune: Geir Waage, Morten Wolden. 

 Klæbu kommune: Kirsti Tømmervold. 
Melhus kommune: Gunnar Krogstad, Jorid Jagtøien, Katrine Lereggen.  
Skaun kommune: Jon P Husby, Erik Fenstad, Jan Yngvar Kiel. 
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Steinar Gaustad. 

 Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Knut Dukane. 
Rissa kommune: Ove Vollan, Per Kristian Skjærvik, Bjørn Ståle Aalberg. 
Leksvik kommune: Steinar Saghaug, Knut Ola Vang. 
Sør-Trøndelag fylkeskommune: Stig Klomsten. 

 Observatører:  
 Fylkesmannen: Merete Gynnild, Harald Høydal. 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Berit Rian, Kaare Hagerup, Hans Petter Øien Kvam. 
Nord-Trøndelag fylkeskommune:  

 Statens Vegvesen: Eva Solvi, Ada Myhren 
 Jernbanedirektoratet: Anne Skolmli 
 Trondheim Havn:  
 Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo 

 Trondheim kommune:  
 Sekretariat: Bård Eidet, Esther Balvers. 
  
 
 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

  
Innkalling/saksliste godkjent. Jon P Husby ledet møtet. 
 
 

 TR 28/17 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 16.16.2017 
Vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 16.16.2017 tas til etterretning. 

 

 

 TR 29/17 Eventuell utvidelse av Visit Trondheim sitt virkeområde til å gjelde hele 
Trondheimsregionen. 
May Britt Hansen reiselivsdirektør Visit Trondheim orienterte. Presentasjonen er lagt ut på vår 
hjemmeside. 
 
 

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

 Regionrådet bevilger NOK 200 000,- til gjennomføring av en prosess med næringslivet og 
kommunene med sikte på en avklaring av deltakelse i Visit Trondheim. 

 

 

 TR 30/17 Orientering fra Nye Veier. 
   Johan Arnt Vatnan Nye Veier orienterte, presentasjonen er lagt ut på vår hjemmeside. 

 

 Vedtak: 

 Regionrådet tar saken til orientering. 

  
 

 TR 31/17 Prosess Byutredning/Byvekstavtale. 
  Jon P Husby orienterte. Arbeidet med Byutredning munner ikke ut i forslag til vedtak, 

men mulige scenarier. Viktig at Regionrådet blir jevnlig informert.  
 

Vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 

 
 TR 32/17 IKAP – status areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. 
  Esther Balvers orienterte, orienteringen er lagt ut på vår hjemmeside. 

 
Vedtak: 

 Regionrådet tar saken til orientering. 

 
 

 TR 33/17 Møteplan 2018. 
 

Vedtak: 
Regionrådet vedtar møteplanen for 2018. 

 
 

 TR 34/17 Høring ”Samferdsel i Trøndelag – strategi og organisering av samferdselsområdet i 
Trøndelag, og Ny takst og sonestruktur.”. 
Erlend Solem orienterte.  
 

Vedtak: 
Regionrådet vedtar denne høringsuttalelsen: 
”Regionrådet for Trondheimsregionen støtter hovedgrepene i den foreslåtte 
samferdselsstrategien for Trøndelag. Utarbeidelsen av en prioritert ”Trøndelagspakke 1” 
støttes, der jernbane må bli et sentralt område. Det er positivt at fylkeskommunen vil ta initiativ 
til å utforme en regional godsstrategi. Målene og strategiene må støtte opp under målene i 
Miljøpakken og de nye Byvekstavtalene. 
 
Når det gjelder rutestrukturen støtter Regionrådet en forenkling av takstsystemet, men er ikke 
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enig i den foreslåtte avgrensningen av takstsonene. Takstsystemet må bygge opp under 
næringspolitikken gjennom å stimulere til regionforstørring, og det ligger ikke til grunn for 
takstsonene slik de er foreslått. Trondheimsregionen er en sterkt integrert bo- og 
arbeidsmarkedsregion med en høy grad av pendling, som med de foreslåtte 
samferdselsutbyggingene bare vil forsterke seg. Hvis kollektivtrafikken skal være 
konkurransedyktig i en slik situasjon med økt transportbehov, må takstsonene gjenspeile det. 
Det vil også være helt nødvendig at rutestruktur og takstsoner støtter opp under målene i 
Miljøpakken, og ikke minst ved en eventuell utvidelse av de nye Byvekstavtalene til å gjelde hele 
Trondheimsregionen. Derfor ber Regionrådet om at den foreslåtte takstsonen for Stor-
Trondheim utvides til å omfatte kommune-/regionsentrene i de relevante kommunene. 
Regionrådet vil også understreke viktigheten av at takstene på buss og tog samkjøres. 
 
Regionrådet ber om at ordningen med fri periodelengde opprettholdes. Det er viktig for at 
Trondheim og regionen oppfattes som en attraktiv studieby. Regionrådet vil også understreke at 
det er viktig framover å se på hvordan regionbussene skal korrespondere med Metrobussene, 
gode løsninger her er nødvendig for å få et trendbrudd i transportbruken.” 

 
 
 

 TR 35/17 Orienteringer 
- Leverandørutviklingsprosjektet: Styrkingen av prosjektet som Trondheimsregionen har gått 

inn med avsluttes ved nyttår. 
 

 
 

 TR 36/17 Eventuelt 
  Ingen saker. 

 
 

 

Jon P Husby Bård Eidet 
Leder Daglig leder 
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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. 

 

Foto: Carl Erik Erikson 
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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. 

Foto: Carl Erik Erikson 



 

 

 

 

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.  
  
 
 

Foto: Carl Erson 



 

 

 

 

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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