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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 31.01 2018 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 18- Dato: 25.01.2018  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset i Trondheim 

Tidsrom: Fredag 01. desember 2017 kl 1300-1600 

Innkalt: Anne Kathrine Slungård, Carl Jakob Midttun, Morten Wolden, Svein Henry Berdal, Kjetil 
Mjøsund, Jan Yngvar Kiel, Kathrine Lereggen, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Odd Inge Mjøen. 

Kopi Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund Knutsen, Astrid Haugslett, Ola By Rise. 
 
RF 01/18 Referat fra møte 01.12 2017 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 01.12.2017 

Forslag til vedtak: 
Referat/protokoll rådmannsforum 01.12.2017 godkjennes. 

 

RF 02/18 Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen. 
Sak: Prosjektleder IKAP har lagt fram hovedfunn, konklusjoner og anbefalinger i Rådmannsforum 1. 

desember 2017. Det har ikke vært innholdsmessige endringer etter det Rådmannsforum fikk 
presentert, men dokumentet redigeres fortløpende, og siste versjon ettersendes i morgen etter 
justering fra innspill fra Trondheim kommune.  I og med at Trondheim er bestiller på en slik 
strategi sammen med Regionrådet så jobbes det tett sammen med Trondheim kommune om 
dette.  
 

 Høringsutkastet sendes på ekstern høring etter formannskapet i Trondheim sitt møte 6. mars, 
med høringsfirst 17. april. Deretter kan den behandles i kommunene i Trondheimsregionen i 
mai, med vedtak i Trondheimsregionen-Regionrådet 15. Juni og Bystyret i Trondheim 21. Juni. 

 Forslag til framdriftsplan for prosess til vedtak i juni 2018 ligger i vedlegg. 

 

Vedlegg 2: Strategi for næringsarealutvikling – ettersendes. 

Vedlegg 3: Tidslinje prosess. 

 
Forslag til vedtak:  

Rådmannsforum slutter seg til forslag til framdriftsplan og ber Regionrådet å slutte seg til å 
sende Strategi for næringsarealutvikling ut på høring etter Formannskapsmøte i Trondheim 
kommune 6. mars 

 
 

RF 03/18 Høringsuttalelse om Byutredningen. 
Sak: Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet byutredninger i 8 

byregioner. Byutredningene er gjennomført i samarbeid med Jernbanedirektoratet, berørte 
fylkeskommuner og kommuner. Byutredningen for Trondheimsområdet ble presentert i 
Regionrådet 15. desember, og deretter sendt til uttalelse til de berørte kommuner og 
fylkeskommunen. Dette er trinn 1 i Byutredningen, som skal gi det faglige grunnlaget for 
forhandlingene om Byvekstavtaler. Trinn 2 skal danne et grunnlag for arbeidet med ny Nasjonal 
Transportplan for perioden 2022-2033.  
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Trondheimsregionen er ikke tilskrevet som uttalepart, men i og med at Trondheimsregionen har 
vært referansegruppe underveis i prosessen er det naturlig at vi sender inn en uttalelse. Statens 
Vegvesen ønsker å få kommentarer på det faglige innholdet og innspill på det videre arbeidet i 
trinn 2. I dette arbeidet er det naturlig at Trondheim kommune sitter i førersetet, og vi foreslår 
derfor omtrent den samme høringsuttalelsen som legges fram for politisk behandling i 
Trondheim kommune 
 
Forslag til høringsuttalelse Byutredning for Trondheimsområdet 

 1.   Det er positivt at det foreligger et nytt kunnskapsgrunnlag for Trondheim og 
Trondheimsregionen om virkninger av arealutvikling og bruk av virkemidler for å nå 
nullvekstmålet for personbiltrafikk. 

 2.   Trondheimsregionen er opptatt av å ivareta transportbehovet i regionen, og legge til 
rette for regionforstørring. Målet er å opprettholde eller forbedre mobiliteten, men med en 
økning av reiser i form av gange, sykkel og kollektiv. 

 3.   Trondheimsregionen påpeker at resultatene i de ulike byutredningene ikke er 
sammenlignbare på tvers av byområdene. Det er gjort ulike valg i utredningene som påvirker 
sluttresultatet. Dette gjelder spesielt i de samfunnsøkonomiske vurderingene. Det er viktig at 
dette kommer klart fram, dersom byutredningene skal benyttes som sammenligningsgrunnlag 
mellom byområdene. 

 4.   Trondheimsregionen mener at befolkningsprognosen som er lagt til grunn fra SSB 
ikke gir et riktig bilde av befolkningsveksten i Trondheimsregionen. Beregninger gjort for 
Trondheimsregionen gjør at man antar at veksten vil kunne skje raskere. En sterkere vekst vil 
kreve kraftigere virkemidler enn hva utredningen viser, dersom man skal nå nullvekstmålet for 
personbiltrafikken. Byutredningen må suppleres med de lokale prognosene som er utarbeidet for 
Trondheimsregionen. 

 5.   Begrunnet med punktene ovenfor mener Trondheimsregionen at Statens vegvesen må 
supplere kunnskapsgrunnlaget til forhandlingene om byvekstavtale med følgende tre punkter: 

  a.   Gjennomføre analyser basert på lokal prognose for befolkningsvekst, 
samt gjennomføre sensitivitetstester med høyere befolkningsvekst enn antatt. 

  b.   Tiltakspakker må beregnes med 0-alternativet som utgangspunkt, med en 
arealbruk som er i tråd med gjeldende kommuneplan. 

  c.    Utføre videre beregninger av enkelttiltak og virkemiddelpakker som 
defineres senere i arbeidet. 

  

 6.   I trinn 2 av byutredningen må Statens vegvesen: 

  a.   Se på effektene av bane og strategisk byutvikling langs banen. 

  b.   Utrede mulighet for, og bruk av parkeringsrestriksjoner som virkemiddel. 

  c.    Se på mulighet for vegprising og se på effekten av tids- og 
miljødifferensierte bompenger. 

  d.   Utrede hvordan man kan regulere vare- og godstransport i en tett by, og 
hvordan det vil innvirke på totalt trafikkvolum. 
e. Vurdere på nytt om det er andre samfunnsmål i tillegg til  nullvekstmålet 
som skal legges til grunn. 
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Forslag til vedtak:  
Rådmannsforum ber Regionrådet vedta forslaget til uttalelse til Byutredningen for 
Trondheimsområdet. 

 

 

RF 04/18 Arbeidet med Byvekstavtaler: Forslag til program felles formannskap og gjensidig 
oppdatering på prosessen.  

Sak:   Det felles formannsmøtet 22.-23. mars blir svært viktig for å forberede forhandlingsprosessen 
mellom kommunene, fylkeskommunen og staten, ikke minst for å komme nærmest mulig en 
felles forhandlingsposisjon. Programmet er ikke på noen måte låst, men en skisse legges fram 
nedenfor. Vi setter også av tid på møtet til nødvendig diskusjon om hvordan prosessen i den 
enkelte kommune legges opp. 
 
Skisse til program. 
22.mars:  
1130-1230: Lunsj. 
1230-1240: Velkommen, hensikten med dagen, Jon P Husby. 
1240-1310: Byvekstavtalenes hensikt og innhold, og prosessen framover, v/ Lars  

     Aksenes, Statens Vegvesen. 
1310-1325: Summing rundt bordene: Hva hørte vi, hva betyr det for egen  

     kommune? 
1325-1345: Kortversjon av Byutredningen v/ Joar Nordtug: Hva må til at  

     nullvekstmålet skal nås? 
1345-1400: Summing rundt bordene. 
1415-1430: Beinstrekk. 
1430-1450: Hva er de økonomiske rammene i dagens Miljøpakke, og hva er det 

     økonomiske handlingsrommet framover? Henning Lervåg, leder  
     Miljøpakkens sekretariat. 

1450-1505: Summing rundt bordene: Hva slags konsekvenser får det vi hørte? 
     Hvordan kan inntektssiden økes? 

1505-1600: Fem minutter fra hver ordfører: Hva ønsker min kommune å få ut  
     av Byvekstavtaleforhandlingene? Hva kan vi forplikte oss til innen  
     arealpolitikk/økte inntekter til Miljøpakken/parkering? 

1600-1620: Pause med pausemat. 
1620-1730: Gruppearbeid: Hva er de tre viktigste nye tiltakene å få inn i  

     Miljøpakke 4? Hva er de tre viktigste tiltakene for å få bedre  
     økonomi  i Miljøpakke 4? 

1730-1800: Framleggelse av gruppene i plenum. 
 
23. mars: 
0900-0915: Oppsummering av gårsdagen, hvor går veien videre? Hva er  

     kommunene enig om? Hvem? 
0915-0945: Framlegging av strategi for næringsarealutvikling v/ Esther  

     Balvers. 
0945-1000: Summing rundt bordene. 
1000-1030:  Plenumsdiskusjon. 
1030-1050: Arbeidet med å inkludere hele Trondheimsregionen inn i Visit  

     Trondheim, v/ NiT og Visit Trondheim. 
1050-1110: Plenumsdiskusjon. 
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1110-1130: Beinstrekk. 
1130-1200: Digitalisering av byggesakshandling – et felles løft i Trondheims- 

     regionen? Presentasjon v/ NiT. 
1200-1230: Felles diskusjon 
1230-1300:  Avslutning, vel hjem 
1300-  Lunsj 
 
Et annet aktuelt tema for dag 2 kan være det nye Trøndelag og betydningen for 
interkommunalt samarbeid, og hva slags konsekvenser det kan får for 
Trondheimsregionen.  

 
      
Forslag til vedtak: 

Saken legges fram for diskusjon. 
 
 

RF 05/18 Toårig handlingsplan for næringsutvikling. 
Sak: Strategisk Næringsplan (SNP) har hatt toårige handlingsplaner (HP) for å konkretisere 

aktiviteter, og for å nå målene innenfor Strategisk Næringsplan. Handlingsplan for 2018-2019 
tar utgangspunkt i ny rullert SNP og følger mål og fokusområder gitt av denne. 
 

                     Sekretariatet hatt tatt en ekstra runde for å samkjøre flere tiltak, skifte enkelte overskrifter og 
vise til andre strategier og handlingsplaner gjeldende i regionen, herunder særlig 
Fylkeskommunen sin strategi for innovasjon og verdiskaping. Det har blitt jobbet videre i 
samarbeid med blant annet Study Trondheim, NiT og Trondheim kommune. Det dokumentet 
dere får nå viser endringene som er gjort, og Rådmannsforum kan fortsatt komem emd 
endringsforslag, før Regionrådet vedtar det endelige dokumentet.  Det er viktig å understreke at 
planen hele tiden vil være dynamisk, slik at nye tiltak kan inkluderes også etter vedtak.  

 

Vedlegg 4: Forslag til handlingsplan 2018-2019. 

Forslag til vedtak:  
Saken legges fram for diskusjon. 

 

 

 

RF 06/18 Digitalisering av byggesaksbehandling – felles utviklingsprosjekt i 
Trondheimsregionen? 

Sak: Trondheim kommune sin løsning for digital byggesaksbehandling har blitt presentert for 
Rådmannsforum tidligere. Og det har blitt avholdt et eget seminar for saksbehandlere. Dette har 
vakt stor interesse, og Næringsforeningen i Trondheimsregionen, som hele tiden har vært 
pådriver i saken, har laget et prosjektforslag for å se på muligheten for innføring av 
digitalisering av søknadsprosess for byggesak i alle kommunene i Trondheimsregionen. 
 
Prosjektet vil være et viktig næringsutviklingstiltak for å nå målsettingene i Strategisk 
næringsplan, men et positivt resultat er helt avhengig av at dere som rådmenn er positive og eier 
prosessen i egen kommune. Dette er ikke noe som kan innføres utenfra.  Derfor er det viktig at 
vi har en åpen diskusjon om dette i Rådmannsforum, og at en positiv innstilling også medfører 
nødvendig forpliktelse til å prioritere prosessen i etterkant 
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Vedlegg 5: Forslag til prosjektbeskrivelse fra NiT. 

Forslag til vedtak: 

 Rådmannsforum ber Regionrådet bevilge NOK 200 000,- til gjennomføring av et prosjekt om 
digitalisering av byggesaksbehandling i Trondheimsregionen i tråd med prosjektforslaget fra 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen. 

 

RF 07/18 Kompetansemegling/Forsker i bedrift: Veien videre. 
Sak:  Forsker i bedrift (FiB) har vært et langvarig prosjekt i Trondheimsregionen med fokus på 

kompetansemegling, og som spesielt Næringsrådet har diskutert i flere omganger. Kort om 
tiltaket: 
 

 Det er et tiltak som dekker hele geografien vår, og som er blitt et viktig verktøy for å senke 
barrieren mellom bedrifter og forskere/konsulenter. Det geografiske nedslagsfeltet og 
virkeområdet har blitt mer viktig nå som mange av kommunene i Trondheimsregionen (TRR) 
ikke er en del av DISTRIKSTFORSK, som er arvtageren til VRI. DISTRIKTSFORSK er 
forankret i Forskningsrådets nye program FORREGION - Forskningsbasert innovasjon i 
regionene, og er Trøndelag fylkeskommune sin regionale satsning for å styrke og utvikle 
distriktsnæringslivet i fylket. Et annet moment er at det er få av våre kommuner som har 
næringshage og det vil være uheldig for bedriftene i de sentrale delene av TRR å stå uten en 
regional ordning med mål om å mobilisere og stimulere til mer forskning og innovasjon i 
bedriftene. 

 
 FiB kjenner til og spiller på alle virkemiddelordningene som finnes regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt. De har plastisiteten til å tilpasse seg bedriftens behov og kan dekke relasjoner og 
bestillerkompetansen til bedriftene De kan også bidra til å mobilisere forprosjekter til 
DISTRIKTSFORSK fra Trondheimsregionen. I dialog med SINTEF framkom det at Norges 
Forskningsråd ønsker at SINTEF skal bidra til å rekruttere flere bedrifter som ikke har erfaring 
fra arbeid med forskningsprosjekter, samtidig som det er viktig for NFR å få flere kvalifiserte 
søknader med relevante bedrifter. Forsker i Bedrift har bidratt til at det er blitt levert og 
innvilget søknader til NFR fra bedrifter som ikke har hatt erfaring med FoU arbeid tidligere. 

 

 I Næringsråd 15/3 2017 ble det åpnet for at FiB fikk et utvidet mandat til å kunne jobbe med 
studentmobilisering, gjennom hjelp til hjelp til å identifisere mulige oppgaver, bidra til å finne 
fagmiljø/veileder, oppgaveformulering og ”akademisering” av problemstillinger for 
studentoppgaver.  Det ble også åpnet for at FiB kunne ta kontakt med bedrifter som har vært i 
kontakt med FoU-miljøene før. Gode søkerløp tar gjerne rundt 2 år fra første kontakt til 
forskbare problemstillinger, og det vil være bedrifter som er nærmere i ”tidsforløpet” enn de 
FiB i utgangspunktet skulle fokusere på (mandatet har vært bedrifter som ikke har vært i kontakt 
med FoU-miljø tidligere).  
 

 Som en tilleggsopplysning kan det nevnes at SINTEF er engasjert av Innovasjon Norge for  å 
lage det faglige grunnlaget for deres nye konsept Næringsvennlig region. Trondheimsregionen 
vil kanskje kunne bli en god pilot eller case i en næringsvennlig region. 

 
 SINTEF har blitt bedt om å lage et notat hvor de skisserer hvordan de vil løse ”nye” FiB dersom 

Trondheimsregionen utvider mandat og budsjett. Se vedlegg 6.  
 

 I samtaler med Fylkeskommunen har det kommet fram at de har cirka NOK 650 000,- i 
restmidler fra VRI som de kan bruke hele, eller deler av, på et 2-årig samarbeidsprosjekt med 
Trondheimsregionen. Partene vil da skrive en kravspesifikasjon/anbudsdokument sammen, og 



 

Rådmannsforum  31.01 2018 
 
 
 

 Side 6 av 8 

 

kjøre en forenklet anbudsprosess, hvor SINTEF vil være en av flere naturlige deltakere. Det 
foreslås en finansiering med at Trondheimsregionen bidrar med NOK 500 000,-/år og 
Fylkeskommunen NOK 250 000,- pr år i en toårsperiode.   

 

 Næringsrådet ble bedt om å ta stilling til disse to alternativene og komme med en anbefalning til 
Regionrådet basert på det:  

 

 a) Trondheimsregionen fortsetter å bruke SINTEF som operatør for prosjektet Forsker i 
bedrift slik det er skissert i saken for en periode på to nye år. 

 b) Trondheimsregionen går sammen med Fylkeskommunen om et nytt prosjekt, hvor 
innhold vil defineres sammen, og operatør velges gjennom en forenklet anbudsprosess.  

 

 Fordelen med alternativ a) er at vi kan iverksette umiddelbart, og ikke må bruke tid på en 
anbudsprosess. Ulempen er at vi går glipp av Fylkeskommunen sitt bidrag og muligheten til å 
redefinere tiltaket. Fordelen med alternativ b) er at vi blir samkjørt med Fylkeskommunen og 
kan definere form og innhold på et nytt prosjekt. Ulempen er at det tar mer tid.   

 

 Næringsrådet fattet vedtak i tråd med sekretariatets innstilling på at alternativ b) velges. På 
denne måten får man mulighet til å rydde opp og redefinere innhold og bestilling til 
leverandøren. Vi vil også få bidrag fra Fylkeskommunen, og kan samkjøre tiltak slik at vi 
styrker hverandre og regionen. SINTEF vil også være en av flere mottakere av anbudet. 

 
 

Vedlegg 6: SINTEF sitt forslag til videreføring av tiltaket Forsker i bedrift. 

Forslag til vedtak: 

 Rådmannsforum ber Regionrådet vedta at Trondheimsregionen går sammen med Trøndelag 
fylkeskommune om å legge ut på anbud et tiltak om kompetanseutvikling/bedriftsutvikling, innen 
de rammer som er skissert i saken. Tiltaket skal ha en ramme på to år i første omgang, og innen 
en budsjettramme på NOK 500 000,- pr år for Trondheimsregionen. Det forutsettes en 
samfinansiering fra Trøndelag fylkeskommune på NOK 250 000,- pr år. 

 

RF 08/18 Framtidig rolle og budsjett i Trondheimsregionen. 
Sak: Rådmannsforum har så vidt startet denne diskusjonen, og AU har diskutert den i ro omganger, 

uten å fatte noen vedtak. Saken som presentert for AU legges fram for diskusjon i 
Rådmannsforum uten forslag til vedtak, dette må tas i flere omganger. Men det er viktig å starte 
diskusjonen nå, som det tidligere er orientert om så er det dekning for dagens driftsnivå bare et 
stykke ut i 2019.  
 
Det som har skjedd det siste året er at Trondheim Sør har blitt opprettet, og det gjør at av 
Trondheimsregionens medlemskommuner er det nå bare Trondheim og Klæbu som ikke har 
doble medlemskap i regionråd. Den grunnleggende faren framover kan være en sort 
gratispassasjer-logikk: Man vil være med på alt fordi man er redd for å gå glipp av 
innflytelsesmulighet, men vil ikke forplikte seg i vesentlig grad med ressurser. Det gjør at man 
ikke får kraft, og at prioriteringen av samarbeidet blir laber, og for eksempel at prioriteringen av 
møtene blir lavere enn det har vært fram til nå. 
 
AU fattet vedtak om at Daglig leder skal legge fram forskjellige finansieringsmodeller. 
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Egenfinansieringen framgår av denne tabellen, basert på 50% som flatt bidrag og 50% etter 
folketall. Trondheim betaler 2 mill flatt. Ingen av disse summene har vært endret siden 2010.  

 

  Folketall 2015  Flatt bidrag  
 50% etter 

folketall  SUM  

 Trondheim     185.537      2.000.000 

 Stjørdal       23.032  142.857 271.316 414.173 

 Malvik       13.527  142.857 161.249 304.107 

 Klæbu         5.995  142.857 72.929 215.786 

 Melhus       15.901  142.857 189.701 332.559 

 Skaun         7.691  142.857 83.324 226.181 

 Orkdal       11.721  142.857 144.460 287.318 

 Midtre Gauldal         6.323  142.857 77.020 219.877 

 Rissa         6.641  142.857 82.702 225.559 

 Leksvik         3.514  142.857 45.526 188.383 

 SUM  279.882 1.285.714 1.128.228 2.413.942 
 
 
 

Den eksterne finansieringen har variert i perioden, for fylkeskommunen har den gått ned fra 3,2 
mill i 2010 til kr 0 i 2017. Om det settes av midler til regionale næringsfond i Trøndelag 
fylkeskommune er fortsatt uavklart. Finansieringen fra KMD av IKAP-arbeidet har ligget stabilt 
på 1,5-1,8 mill de siste årene, men det er prosjektmidler avhengig av årlige tildelinger, og nyt av 
året er at det stilles konkrete  krav om 50% medfinansiering fra oss, som gjør at det direkte 
bidraget mest sannsynlig mindre framover. For 2018 betyr det at bidraget fra KMD legges til 1 
mill, og 1 mill fra kommunene selv, til sammen 2 mill til IKAP. 
 
Budsjettrammen for de 2016 var på 13 mill, mens den for 2017 er på 11,3 mill, og i 2018 10 
mill. Av dette går rett i overkant av 4 mill til lønn og timebasert kjøp av tjenester fra Trondheim 
kommune, spesielt innen statistikk og prognoser. På IKAP-området er det meste av utgiftene 
lønn, men noe midler til eksterne utredninger må påregnes. På næringsfeltet og profilering 
skapes merverdien av de ressursene som settes av utover lønn, verken næringsarbeidet eller 
profilering kan drives uten frie midler og et reelt handlingsrom. Det betyr at med en ramme på 
under 10 mill i året så bør man vurdere å kutte ut for eksempel næringsarbeidet. En ramme på 
10 mill i året vil bety en betydelig nedskjæring fra rammen for 2016 på 13 mill, men vil likevel 
gi en mulighet til å utgjøre en forskjell. 
 
Til sammenligning har de organisasjonene som er mest sammenlignbar, Greater Stavanger og 
Oslo Business Region, en ramme på henholdsvis ca 27 mill og ca 19 mill.  
 
Hvis det er enighet om at en ramme på ca 10 mill er fornuftig så må det diskuteres hva slags 
ambisjoner man skal ha for å få inn ekstern finansiering. En øksning fra KMD vil bare medføre 
økt bruk av egne midler. Når det gjelder fylkeskommunen så har det vært forståelig at støtten 
har vært kuttet når regionale utviklingsmidlene har vært kuttet så mye som de har vært gjort, 
men nå har de frie midler til rådighet, og vi bør ha ambisjoner om å få en bevilgning i form av 
regionale næringsfond. Med tanke på at vi dekker 60% av fylkets befolkning, og at mange av 
virkemidlene til fylkeskommunen er knyttet til det distrikspolitiske virkeområdet, så vil det 
være rimelig og viktig for fylkeskommunens legitimitet på dette feltet. 
 
Det betyr at ut fra de foreslåtte premissene så er det et internt finansieringsbehov på 7,3 mill. 
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Uansett modell vil det innebære en god del større medlemsavgifter enn i dag. Nedenfor er det 
skissert modeller både basert på rene kronebeløp pr innbygger og en variant av faste beløp og 
etter folketall. Folketallet er framskrevet til omtrent forventet nivå i 2019/2020, og de kjente 
kommuneslåingene er innarbeidet.  
 

 
 

   Folketall 2019  Flatt bidrag  
 50% etter 

folketall  SUM  25 kr pr innbygger 

 Trondheim     200.000      3.800.000                   5.000.000  

 Stjørdal       25.000  250.000 450.000 700.000                       625.000  

 Malvik       14.000  250.000 252.000 502.000                       350.000  

 Melhus       17.000  250.000 306.000 556.000                       425.000  

 Skaun         8.500  250.000 153.000 403.000                       212.500  

 Orkland       18.000  250.000 324.000 574.000                       450.000  

 Midtre Gauldal         6.300  250.000 113.400 363.400                       157.500  

Indre Fosen       10.000  250.000 180.000 430.000                       250.000  

 SUM Nabokommuner 298.800 1.750.000 1.778.400 7.328.400                   7.470.000  
 
 

 
Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 

 

RF 09/18 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 16.02. 2018 
 Møtet vil være i Stadsbygda, Museet Kystens Arv. Aktuelle saker i tillegg til det som står på 

Rådmannsforums sakliste: 
• Konkurransepakke Nord på jernbanedrift. 
• Parkeringspolitikk Trondheim kommune. 

 
 

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 
 

RF 10/18 Orienteringer. 
 
 

 

RF 11/18 Åpen post/eventuelt. 
  

 

Bård Eidet 
Daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 01.12.2017 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 17/- Dato: 07. desember 2017  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Fredag 12. desember 2017 kl 1300-1600 

Til stede: Carl Jakob Midttun, Elin Rognes Solbu, Jan Yngvar Kiel, Knut Dukane, Anne Kathrine 
Slungård, Steinar Gaustad, Ørjan Dahl, Bård Eidet, Sigmund Knutsen, Esther Balvers.  

Forfall: Katrine Lereggen, Kjetil Mjøsund, Knut Aspås. 
 
 
RF 40/17 Referat fra møte 08.09.2017 

 

Vedtak: Referat rådmannsforum 08.09.2017 godkjent. 

 

 
RF 41/17 Forskningsrådets nye programområde FORKOMMUNE – oppfølgingssak fra forrige 

møte i Rådmannsforum. 
  

Vedtak: Sekretariatet tar kontakt med Velferdsteknologiprogrammet for å se på muligheten av et 
felles FORKOMMUNE-prosjekt. 
  

 
RF 42/17 Arbeidet med Byutredning/Byvekstavtaler. 
  
 Fra møtet: Kommunal egenandeler ikke aktuelt før tidligst 2019.  

Det beste må ikke det godes fiende – arbeidsmarkedsregionen må kunne utvikles.  
Parkeringsrestriksjoner og arealbruk vil være utfordrende. 
 

Vedtak: Rådmannsforum slutter seg til forslaget til begrepsbruk og prosess. 

 
 
 
RF 43/17 Strategi for næringsareal – utkast ut på høring. 

 
  Innledning: Esther Balvers innledet.  

Fra møtet: Forslaget til vedtak bør utvides med dette: ”Støren næringsområde Sør sin regionale betydning 
for utvikling av korridoren E6 sør og Trøndelag sør skal vektlegges”  
Ikke nok med regulering, også andre virkemidler må inn.  
Viktig å ha areal som er klar, næringsaktører kan ikke bli bedt om å vente noen år.  

 

Vedtak: Saken diskutert, innspill innarbeides i strategien. 
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RF 44/17 Toårig handlingsplan for næringsutvikling. 
  

Vedtak: Saken diskutert. 

 
 

RF 45/17 Utviklingsplan 2018 med budsjett. 
 

 Fra møtet: Viktig diskusjon framover: Hvilken rolle skal vi ha i det nye Trøndelag?  
Stor tro på prosjektorganisering, viktig å ikke ha for mange langsiktige bindinger.  
 

Vedtak: Rådmannsforum ber Regionrådet vedta Utviklingsplan 2018. 
 
 
 

RF 46/17 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 22.09.2017 
 

Vedtak: Møteagendaen gjennomgått. 

 
 

RF 47/17 Orienteringer. 

• Seminar om byggesaksbehandling. 
• Temautredning idretts- og friluftsanlegg Trondheimsfjorden 
• Saker fra Næringsrådet. 

 

 
 

RF 48/17 Åpen post/eventuelt. 
Sigmund Knutsen: Trondheim ser på sine interkommunale samarbeid: Økonomi, samarbeid, 
organisering. Det jobbes med politisk sak. 
Innspill i møtet: 
Det vil bety endringer, viktig å informere samarbeidspartnere.  
Ny kommunelov hjemler nye samarbeidsformer, viktig å være oppmerksom på.  
 

 
 

 

 

Bård Eidet 
Daglig leder  
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 Handlingsplan for Strategisk Næringsplan  
                  Trondheimsregionen 

              2018-2019 
Bakgrunn: 
Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, 

Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal og Indre Fosen kommuner. I tillegg er 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 2018-2019, 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. Denne handlingsplanen sees også 

i sammenheng med andre relevante strategier og handlingsplaner i Trondheimsregionen.  
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Andre viktige strategier:  

Trøndelag Fylke med strategi for innovasjon og verdiskaping, Et Verdiskapende Trøndelag 

Study Trondheim 

Luftfartsforum  

Regional Transportplan 

IKAP 

NTNU sin politikk for samhandling med arbeidslivet 

Fra Trondheim kommune: 

FoUI strategi, med blant annet Universitetskommune avtale 

Gründerstrategi 

Helhetlig studentpolitikk 

 

Tiltakene i handlingsplanen for Strategisk Næringsplan skal virke sammen med, og forsterke 

mål for regionen. Både Trøndelag fylkeskommune og Trondheimsregionen ser på våre sterke 

kunnskaps- og teknologimiljø som et av regionens største komparative fortrinn, og har som 

mål å øke verdiskapingen. Det er god dialog mellom Trondheimsregionen,fylket, Trondheim 

kommune, NiT, NTNU med flere, og dette er avgjørende for å ha kjennskap til, og kunne 

samarbeide om egne og andre sine prosjekter for å maksimere synergieffekten.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisk Næringsplan 
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Handlingsplan 2018-2019 

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.A  Koble FoU og næringsliv   

Strategi:  
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).  
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens            
satsingsområde. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 

a) Forsker ut i bedrift.  For å styrke kontakten mellom næringslivet og FoU-miljøene vil 

Trondheimsregionen og Trøndelag fylkeskommune samarbeide om et prosjekt. med 

innledningsvis 2 års varighet, med fokus på FoU i bedrift.  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 

Trøndelag Fylkeskommune 

  

Samarbeidspartnere: FoU-institusjonene 

Klyngene 

Næringshagene 

Distriktforsk 

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

etablering FoU-prosjekter. 

  Fire nye avtaler om langsiktig samarbeid mellom FoU-miljøer og 

bedrifter/næringsmiljøer er etablert . 

  

 

 

1.B   Koble student med nærings- og arbeidsliv 

Strategi:  
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene. 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige 
myndigheter (Triple Helix). 
5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste studieby. 
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a) For å styrke kontakten mellom studenter /akademia og nærings arbeidsliv holder 

Trondheimsregionen tett kontakt med Study Trondheim, NiT, NTNU, BI med flere, og 

kan være prosjektmottaker og -utfører etter innspill og dialog med disse.   er 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 offentlig sektor.  

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

2018/2019 med fokus på studenter og arbeids- og næringsliv i Trondheimsregionen.  

d) Få på plass og støtte traineeordninger i Trondheimsregionen og Trøndelag.  

e) Synliggjøre de gode historiene- samarbeidstiltak mellom student og arbeidsliv. 

f) Study Trondheim skal ha gjennomgang av Karrieredager og Trøndelagsdagen. Dette 

for å  vurdere hvordan trøndersk arbeidsliv på best mulig måte blir synlig for 

studentene i Trondheim. Trondheimsregionen vil bidra i dette arbeidet.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Study Trondheim 

NTNU Bridge 

  

Samarbeidspartnere: Study Trondheim 

NiT 

NTNU Bridge 

NTNU 

BI 

Kommunene 

Indikatorer:   Økt oppgavesamarbeid mellom studenter og arbeidsliv i Trondheimsregionen.  

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. 

Bærekraftige traineeordninger i regionen.  

Etablert møteplass mellom studenter og arbeidsliv i Trondheimsregionen. 

 

 

 

  

 

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 
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  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. 

 

  

 

1.C   Styrke klyngeetablering i Trondheimsregionen 

Strategi:  
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. 
1.4. 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. 
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. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

       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.D   Sikre og bruke felles møteplasser for og mellom offentlig sektor, FoU og arbeidsliv i 

Trondheimsregionen  

1.3: Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlig 
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.  

a) Næringsapparatet i kommunen. 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. 

b) Technoportkonferansen. Trondheimsregionen jobber for å gjøre tilbudet kjent 

rådmenn, ordførere  og næringsapparat i kommunene våre, gjennom å forhåndsbetale 

billetter for deltakelse på konferansen.  
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c) Innovasjonsfrokoster. I samarbeid med Technoport og NiT  arrangeres det 

frokostmøter mellom relevant akademia og næringsliv, hvor forskere presenterer 

forskningsfronten. Tanken er at økt kontakt vil gi økt innovasjon. 

d) Næringsråd for Trondheimsregionen.  

e) Strategisk samarbeidsforum for kunnskapsbyen Trondheim.  

f) Campus 

g) Universitetskommune 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Kommunene i TRR 

NiT 

Technoport 

FoU-miljøene 

Samarbeidspartnere: Kommunene i TRR 

NiT 

Technoport 

FoU-miljøene 

Indikator:  God dialog mellom partene som styrker regionen i nasjonal og internasjonal 

konkurranse 

gjennomførte møter per år. 

  Samkjøring av oppgaver og tiltak der dette er mulig. 

 

2-3 gjennomførte frokostmøter årlig 

  1-2 konkrete prosjekter avledet fra kontakten opprettet gjennom frokostmøtene. 

 

 

1.E   Fremme digitaliseringen i næringslivet gjennom samarbeid med NTNU Digital og SINTEF 

Digital Ruste næringslivet for fremtiden 

Strategi:  
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).  
1.5. Trondheimsregionen skal aktivt utnytte mulighetene for næringsutvikling gjennom klynger. 
5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste studieby. 

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

SINTEF innen SINTEF 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. Sekretariatet vil, 

sammen med styreleder og andre relevante partnere jobbe for å få frem prosjekter.  

 

        Få inn de andre delene av SINTEF og NTNU, det er ikke bare det digitale 

 

         Innovasjonssenter plassert her? 

 

 

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: SINTEF 

NTNU 

Trøndelag fylkeskommune 

NiT 
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Indikatorer:   Økning i antall nye forretningsplaner som er utarbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

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.A    Politisk påvirkningsarbeid for å styrke Trondheimsregionen i  nasjonal og internasjonal 

konkurranse 

Strategi:  
2.5. Regionen skal arbeide for et bedre tverrpolitisk samarbeid som sikrer større kraft på regionens 
lobbyvirksomhet mot sentrale myndigheter. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

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 sa 

Indikator:  
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      2.B    Arena for å drøfte næringsrelaterte problemstillinger, kunnskapsdeling/best practice og 

adressere aktuelle saker relevant for Trondheimsregionen 

Strategi:  
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. 

a) Regionrådet i Trondheimsregionen 

b) Rådmannsforum i Trondheimsregionen.  

c) Felles formannskapsmøte for Trondheimsregionen.  

d) Møte for næringsapparatet i kommunene.  

e) Kommunens politikere og administrasjoner besøker næringslivet.  (utdypes til å inkl. at 

næringslivet inviteres inn i møter for politikkutforming) 

f) Næringsforeningene  sine frokostmøter, seminarer og konferanser i 

Trondheimsregionen.  

g) Møter mellom NIT og Trondheim kommune.  (omformuleres) 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

NiT 

Kommunene 

Samarbeidspartnere:  Kommunene 

Indikator: God samhandling og merkbare synergieffekter av arbeidet som gjøres i regionen 
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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.A   Styrke “Makerkulturen”  (annet ord?) og sikre entreprenørskapstilbud til elever og 

studenter,  

Strategi:  
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt. 

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 finansierer 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. 

e) Regionkonkurranse i regi av UE. Et samarbeid mellom UE, NiT, Trondheimsregionen og 

felles formannskapsmøte.  

f) Etablert entreprenørskapsforum i kommunene med behov for dette. 

g) Vitenskapsfestival 2019 (NTNU - jobbe med) 

h) Science Camp Trondheimsregionen (felles formannskapsmøte?) 

Ansvarlig: Kommunene 

Ungt Entreprenørskap 

Trondheimsregionen 

Utdanningstilbyderne 

Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

Trøndelag Fylkeskommune 

Technoport 

Representanter fra Næringslivet 

Indikatorer:   Alle skolene i Trondheimsregionen er kjent med UE-tilbudet. 

  Antall elever som får tilbudet i skolen 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 Maker Faire 

  Antall besøkende på Maker Faire øker. 

  Antall kommuner som gjennomfører Maker camp øker. 

  Formannskapene i Trondheimsregionen bidrar med gode problemstillinger til UE, 

og verdien av UE blir kjent for medlemmene. 
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 3.B  Støtte økosystemet for nyskaping 

Strategi:  
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

a) Bruke og formidle mulighetene og aktivitetene på DIGS, Work Work, NTNU Accel og de 

andre delene av økosystemet. 

b) Finansiere fellestiltak for gruppen av oppstartsbedrifter. Aktiviteten  forvaltes og 

rapporteres av partnerskapet NTNU Accel, DIGS og Work-Work. 

c) Innovasjonssenter - mulighetene for regionen 

d) Campus 

e) Bidra til opprettholdelse av en webportal med relevant informasjon for 

oppstartsbedrifter., bidrar Trondheimsregionen  til et dynamisk, kreativt og 

gründervennlig miljø i regionen.  

f)  

 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Innovasjon Norge 

Trondheim kommune 

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. 

 

 

       3.2   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.C  Innovasjon gjennom innkjøp i offentlige sektor  

Strategi:  
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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. 
3.3. 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. 
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens 
satsingsområde. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

a) Alle kommuner i Trondheimsregionen er kjent med og bruker metodikken i 

Leverandørutviklingsprogrammet for å sikre innovasjon gjennom offentlige (IOA) 

anskaffelser. I samarbeid med Trøndelag fylke, NiT og NHO skal det sees på hvordan 

dette kan ivaretas på best mulig måte . Trondheimsregionen har samarbeidet med 

NHO for å få på plass en egen ressurs på IOA Trondheimsregionen f.o.m. 2017 til og 

med 2019. 

b) Undersøke muligheten for en kunnskapsdatabase over gjennomførte prosjekter hvor 

kommuner, som har benyttet leverandørutviklingsprogrammet i offentlige 

anskaffelser, tilgjengeliggjøres for å gjøre synlig “best practice”.  

c) Økt innovasjon  og næringsutvikling gjennom forsvarets innkjøp og aktiviteter i 

Trondheimsregionen.  

d) Utforske muligheten for å åpne opp offentlige markeder for 

oppstartsbedrifter/prosjektforslag 

e) Leverandørsafari 

f) Tillitsvalgte ut i innovasjonsmiljøet 

Ansvarlig: NHO 

Kommunene 

Trondheim kommune 

Stjørdal kommune 

Trøndelag Fylkeskommune 

Trondheimsregionen 

Samarbeidspartnere: NiT 

NHO 

Kommunene 

Trondheim kommune 

Stjørdal kommune 

Trøndelag 

Fylkeskommune 

Trondheimsregionen 

Indikator:   Større bruk av IOA-metodikken i offentlig sektor Trondheimsregionen. 

  Flere innovative innkjøp i kommunene i Trondheimsregionen. 

 Økt innkjøp fra forsvaret i Trondheimsregionen.   

  

 

 3.D            Min Veileder og førstelinjetjeneste 

Strategi:  
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

       Trondheimsregionen, NiT og Trondheim kommune ønsker å se på hvordan, og om det er 

mulig med samordning av førstelinjetjenesten gjennom Min Veileder.     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. 
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Workshop 

Ansvarlig:  Trondheim kommune Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

NiT 

Kommunene 

Indikator:    Bedre og mer effektiv førstelinjetjeneste 

  Samordnet førstelinjetjeneste 

 

 

 

 

 

3.E  Forbedre kvaliteten og saksbehandlingstiden på bygge- og reguleringssaker Digital 

byggesaksbehandling 

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

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. I samarbeid med NiT vil Trondheimsregionen jobbe for at alle kommunene 

våre har en enhetlig, forutsigbar og digital byggesaksbehandling.  

Ansvarlig:  NiT 

Trondheimsregionen 

Samarbeidspartnere: Kommunene  

Indikator:    Saksbehandlingstid og kvalitet kartlagt gjennom omforent undersøkelse. 

  Alle kommunene i Trondheimsregionen har digitalisert byggesaksbehandling.  

 

  

 

 

       3.F   Ferdigstille s Strategi for næringsareal 

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

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 
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3.  Bidra til g Gjennomføring av relevante næringsanalyser i Trondheimsregionen 

Strategi: 
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av regionen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

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  

 

 

 

 

 

 3.10 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.A  Deltakelse og tett dialog med fagråd for kommersialisering av teknologi  Styrke 

kompetansen og økosystemet innen kommersialisering av teknologi 

Strategi:  
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. 
5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av regionen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

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 
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        4.B  Styrke Trondheim som Teknologihovedstad gjennom medlemskap i Technoport 

Internasjonal profilering av Trondheimsregionen  

Strategi: 
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
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. 
5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av regionen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

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 

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.C Løfte Trondheimsregionen som utprøvingsarena for ny teknologi 

Strategi: 
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
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. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  
 
 

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

involverte og krevende sluttbrukere.  
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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.  

c) Jobbe for at åpne data fra flere kommuner i Trondheimsregionen gjøres tilgjengelig. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Trondheim kommune 

Samarbeidspartnere: Trondheim Only 

Work Work 

Kommunene 

 

Indikator:   Antall produkter/tjenester testet 

 

 

 4.D  Styrke tilgangen på vekstrisikokapital 

Strategi: 
4.3. Trondheimsregionen skal arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig kapital i alle faser.  
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

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. 

 

 

        4.E Medlemskap i Climate Kic - grønn næringsutvikling 

Strategi: 
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).  
3.3. 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. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
 

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.A Bidra til i 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.  

c) Utgivelse av The List.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: UD 

Innovasjon Norge 

Klyngene 

NiT 

Indikator:   Antall bedrifter som knytter internasjonale kontakter. 

 At relevante treffpunkter og aktiviteter omhandlende teknologi, oppstart og 

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

av dette. 

 

 

 

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. 

19 



 

  Opplevd relevans for studenter og utstillere. 

  

 

 

  

         5.B 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 

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 
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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.C  Nordens beste studieby, Study Trondheim 

Strategi: 5.1, 5.2 
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige 
myndigheter (Triple Helix).  
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. 

a) Tett samarbeid og dialog med Study Trondheim. 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.  

b) Gjennomgang av traineeordninger i regionen i regi av Study Trondheim for 

identifisering av ”best practice”. 

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. 

  

 

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

 

 

 

 

 

        5.D  Internasjonal skole 

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

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.E  Omdømmebarometeret 

Strategi:  
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. 

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  

  

 

 

          5.F Bidra til styrking Styrke av reiselivsnæringen i Trondheimsregionen 

Strategi: 
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. 

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. 
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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.G  Styrke Trondheim som teknologihovedstad gjennom å fortelle sSuksesshistoriene om 

kommersialisering av teknologi i Trondheimsregionen 

Strategi:  
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. 
5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av regionen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  
 

Ved å få frem de gode historiene fra regionen ønsker man å skapes 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.H  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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PROSJEKT BYGGESAK TRONDHEIMSREGIONEN 2018 
Prosjektforslag 
25.01.2018 



Referanse til Strategisk næringsplan 

• Delmål 2:  
• Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikere og 

kommuneadministrasjonene i Norge 
• Strategi 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 
 

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

utvikle eksisterende og starte nye bedrifter 
• Strategi 3.2; Saksbehandlingstiden for bygge- og reguleringssaker skal 

være blant de korteste i Norge målt hhv fra første innsendte søknad og 
fra komplett sak 
 

 
 

 
 
 



Bygg- og anleggsbransjen i regionen 
. 

Kommune Private foretak Bygg/anlegg %-andel Ansatte 
Rissa  829 100 12,1 % 278 
Orkdal 1 109 133 12,0 % 387 
Midtre Gauldal 879 139 15,8 % 338 
Melhus 1 500 256 17,1 % 487 
Skaun 567 94 16,6 % 172 
Klæbu 405 70 17,3 % 113 
Malvik 819 132 16,1 % 201 
Stjørdal 2 272 273 12,0 % 727 
Leksvik 393 43 10,9 % 38 

Total 8 773 1 240 14,1 % 2 741 
Trondheim 16 634 1 577 9,5 % 8 050 
Hitra 197 38 19,3 % 
Frøya 174 29 16,7 % 



Anbefalte aktiviteter for 2018 

• Være pådriver for implementering av digitalisering av søknadsprosess for Byggesak, med 
mal fra Trondheim, i alle kommuner i Trondheimsregionen  

• Status (motivasjon, kunnskap/infobehov) 
• Erfaring og kunnskapsoverføring fra Trondheim kommune 
• Standardisert fremdriftsplan 
 

• Seminar for bransjen med «opplæring» i søknadsprosess. Bidrag til innhold fra 
kommunene og næringen selv (1 – 2 stk.) 
 

• Fasilitere etablering av kommunevise dialogmøter. Møteplass mellom kommune og 
næring, med generelle tema (ikke spesifikke saker) 
 

• «Kopi» av seminar fra høsten 2017, hvor både enhet for Byggesak og bransjen inviteres. 
Program settes i dialog både med kommune og bransjen. Hente inn «Best-practise», 
innovasjon, etc. 
 

• Oppdatering av KOSTRA-tall, ref. NiTs undersøkelse om Byggesak i Trondheimsregionen 



Prosjektmål 

• Trondheimsregionen skal oppfattes mer enhetlig, også innen byggesaksbehandling 
 

• Større grad av forutsigbarhet for næringslivet 
 

• Bedre samarbeid/dialog mellom kommune og næringsliv 
 

• Attraktiv og næringsfremmende region 
 

• Flest mulig kommuner skal digitalisere byggesaksbehandlingen 



NiTs rolle, og omfang av prosjektet 

• NiT tar ansvar for gjennomføring av skisserte aktiviteter 
 

• Sørger for fremdrift, koordinering, innhold, og grunnlag for kommunale 
beslutninger/vedtak 
 

• Ansvarlige i NiT: Christian Haugen og Hans Petter Øien Kvam 
 

• Arbeidets omfang er estimert til 30 timer per mnd, og aktivitet i totalt 11 mnd for 
2018. Noe som tilsvarer en arbeidskostnad for NiT på ca. kr 280.500,- (330 timer à 
kr 850)  
 

• Trondheimsregionen dekker kr 200.000 av det skisserte arbeid for 2018. Resten er 
NiTs egeninnsats 
 

• I tillegg kommer evt. kostnader i forbindelse med arrangement av møter/seminar 
som dekkes av Trondheimsregionen 



Fremdrift - forslag 

• Januar:  Vedtak i Trondheimsregionen 
• Februar - april:  Statuskartlegging kommuner 
• Mars:   Felles formannskap i Tr.reg 
• April:   Oppdatering av KOSTRA, samt «publisering» av disse 
• April - juli:  Erfaring og kunnskapsoverføring fra Trondheim kommune 
• Mai:  Seminar for bransjen med opplæring i søknadsprosess  
• Oktober:  Standardisert fremdriftsplan 
• Oktober:  Seminar for kommune og næringsliv 
• November:  Seminar for bransjen med opplæring i søknadsprosess  

 
 





 

Dette notatet inneholder prosjektinformasjon og foreløpige resultater som underlag for endelig prosjektrapport. 
SINTEF hefter ikke for innholdet, og tar forbehold mot gjengivelse. 
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PROSJEKTNR / SAK NR 
Skriv Prosjektnr / sak nr 

DATO 
2018-01-15 

GRADERING  
Fortrolig 

 
Bakgrunn: 
SINTEF har lang erfaring i å jobbe tett med små og mellomstore bedrifter (SMB). Det er et prioritert 
område for SINTEF å bli enda mer tilgjengelig for SMB og for å rekruttere flere SMB fra ulike regioner. 
Vårt samarbeid med Trondheimsregionen er ett viktig område for SINTEF. Norges Forskningsråd ønsker 
at vi skal bidra til å rekruttere flere bedrifter som ikke har erfaring fra arbeid med forskningsprosjekter, 
samtidig som det er viktig for NFR å få flere kvalifiserte søknader med relevante bedrifter. Forsker i 
Bedrift har bidratt til at det er blitt levert og innvilget søknader til NFR fra bedrifter som ikke har hatt 
erfaring med FoU arbeid tidligere. I tillegg har bedrifter fra Trondheimsregionen blitt satt i kontakt med 
andre bedriftskonstellasjoner som har ledet til samarbeid og gjensidig utvikling. Læring mellom 
kompetente bedrifter er vel så viktig for bedrifters utvikling som forskningsprosjekter sammen med 
forskningsinstitutter.  
 
 
Samarbeid NTNU og studentoppgaver. 
I vårt virke er det å bygge prosjekter for- og sammen med- våre oppdragsgivere, helt sentralt. Vi er et 
anvendt forskningsinstitutt som skal bistå våre oppdragsgivere med å bevare deres konkrete utfordringer, 
enten det er noen av våre forskere som er best egnet eller om det er andre forskere eller andre miljøer 
som egner seg best. Vi kjenner virkemiddelapparatet godt og ønsker å være en viktig partner for 
Trondheimsregionens bedrifter og hjelpe dem videre i sitt kunnskaps- og kompetanse-arbeid. Veldig ofte 
omfatter vårt arbeid ett tett samarbeid med NTNU og involvering av studentoppgaver. Vår erfaring er at 
det modenhetsgraden kan variere i ulike prosjekter og bedrifter. Noen er modne for å gå i gang med 
forskningsprosjekter, mens andre har behov for å få studenter til å se på de aktuelle problemstillingene de 
vil ha belyst. Dette kan erfaringsmessig være starten på en prosess som bidrar til et tettere samarbeid på 
sikt.  



 

PROSJEKTNR / SAK NR 
Skriv inn prosjektnr / saksnummer 
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Å bidra til studentoppgaver er ett uttalt mål for prosjektet og vil være viktig for oss da flere av våre 
forskere har stillinger både i SINTEF og som veiledere ved NTNU. Vi har tett samarbeid med NTNU 
også i andre prosjekter i regionen og dette vil bidra til å styrke vårt felles arbeid i vår i nærregionen. 
 
Organisering og arbeidsmetodikk 
Vår tilnærming til dette arbeidet har i stor grad basert seg på en lang tradisjon med utgangspunkt i 
teknologi attache ordningen, og den senere kompetansemegler ordningen. Vi har nå utviklet dette 
arbeidet gjennom Forskere i bedrift og etablerer en taskforce på tvers av flere SINTEF institutter. 
Historisk har prosjektet bidratt til teknologiske løsninger og involvering fra flere institutter, men med den 
dreiningen som prosjektet nå tar så gir det større forutsigbarhet og en innretning som gjør det lettere og 
mer relevant og levere tjenester fra Ett SINTEF allerede tidlig i prosjektets faser, de første møtene.  
 
I det videre arbeidet vil vi basere oss på kompetanse fra kompetansemegler Terje Bakken. Terje Bakken 
vil være en viktig rådgiver i prosjektet. I tillegg vil institutter som SINTEF Materialer og kjemi, SINTEF 
Digital, SINTEF Ocean og SINTEF Teknologi og Samfunn bidra med dedikert personell utfra behov. 
Forskningsdirektør Jack Ødegård vil være involvert fra SINTEF INDUSTRI og Sverre Konrad Nilsen vil 
være ansvarlig fra SINTEF Teknologi og Samfunn og ha et overordnet ansvar for prosjektet. 
 
Erfaringene så langt fra prosjektet tilsier at vi strammer opp organiseringen av prosjektet med tanke på 
hvordan det rekrutteres inn til prosjektet. Vårt forslag er at det arrangeres Workshoper med bedrifter i de 
ulike kommunene. I samarbeid med næringsansvarlig i kommunene rekrutterer vi bedrifter inn til felles 
samlinger i hver kommune. I tillegg vil vi foreslå at bedriftene inviteres til SINTEF for å få innsikt i og 
besøke aktuelle laboratorier og aktuelle fagmiljø.   
 
Målsetting 
Prosjektets målsetting er å være et effektivt verktøy for kommunene i deres arbeid med å hjelpe lokale 
bedrifter videre i deres kunnskaps og kompetanse arbeid. Prosjektet skal sørge for at de bedriftene som 
ønsker hjelp til å bli koblet opp til de rette instanser skal få innspil og veiledning som gjør det mulig å 
komme et steg videre i sitt utviklingsarbeid. I tillegg er det en målsetting at Trondheimsregionen 
gjennom dette skal øke sin andel deltakelse i forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd 
eller H2020 
 
Mulighet for å styrke Trondheimsregionen? 
Vi er engasjert av innovasjon Norge til å lage det faglige grunnlaget for deres nye konsept 
Næringsvennlig region. Trondheimsregionen vil kanskje kunne bli en god pilot eller case i en 
næringsvennlig region? Dette er en mulighet som kan utforskes videre i det videre arbeidet. 
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