Utviklingsplan 2016-19, Trondheimsregionen
1 Mål for Trondheimsregionen
Alle kommunene gjorde likelydende vedtak i sak om Trondheimsregionen 2011:
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og MidtNorge.
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Politikerne i Trondheimsregionen på besøk til NTNU og SINTEF.

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.
Det vil være naturlig å diskutere arbeidsområdene i 2016 i lys av hva som skjer/ikke skjer i saken
om kommunereform.

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. Strategisk næringsplan vil bli
rullert i 2016. I påvente av det videreføres mye av arbeidet. I tillegg til workshops og innspillsmøter
vil alle formannskapene bli samlet til en felles diskusjon om mål og strategier innen
næringsutvikling.
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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. I 2016 vil det jobbes med å
samordne næringsutviklingsarbeidet i regionen enda bedre, med spesiell vekt på forholdet til
Trondheim kommune som vertskommune.

Tiltak som pågår:
- Forsker ut i bedrift: Kostnadsfri bistand til
bedriftene, med sikte på nye FoU-prosjekt.
Videreføring ut i 2016.
- Student ut i bedrift: Støtter studentenes
reiseutgifter til kommunene utenfor
Trondheim, avtaler inngått med NTNU, HiST
og BI.
- Tilrettelegging for næringsklynger.
- Ny toårsavtale avtale inngått med Ungt
Entreprenørskap i 2014, må forhandles i
2016.
- Følge opp samferdselspolitisk fundament for
Trondheimsregionen.
- Realisering av næringsareal i IKAP, prosjekt
med gjennomgang av hva som er funksjonelt
areal sammen med NiT.
- Støtte opp under gründer-/
innovasjonsarbeidet i regionen.
- Gjennomføre frokostmøter mellom
forskningsmiljø og relevant næringsliv i
samarbeid med Technoport.
- Støtte arbeidet til Trondheim Makers, sørge
for deltakelse fra kommunene utenfor
Trondheim.
- Videreutvikle satsingen på innovative
offentlige anskaffelser i samarbeid med
Leverandørutviklingsprosjektet.
- Støtte til Impello-analysen og driften av
Trondheim Tech Guide.

Nye oppgaver/prioriteringer i 2016:
- Vurdere å gå inn som partner i et nytt
revitalisert Technoport.
- Nye tiltak innen kommersialisering av
teknologi (tidligfasefinansiering, Business
angels).
- Forum med næringsmedarbeidere i
kommunene skal utvikles videre.
- Etablere et godt mottaksapparat for
internasjonale eksperter til våre bedrifter i
samarbeid med Næringsforeningen.
- Styrke det internasjonale samarbeidet både
gjennom å utrede deltakelse på
internasjonale bransjetreff, deltakelse i
internasjonale prosjekt, og vurdere å gå inn
som partner i Trøndelag sitt Europakontor..
-
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NTNU

Budsjett for strategisk næringsutvikling 2016: 6,0 mill kr.
Det settes av fondsmidler i tillegg til løpende inntekter i budsjettet.

2.2 P2: IKAP og andre oppgaver innen arealplanlegging.
Mål:
Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur,
tilpasset morgendagens behov og utfordringer. Det skal skje ved at bruk av retningslinjene i IKAP
legges til grunn for arealpolitikken. Trondheimsregionen skal være rollemodell for et attraktivt og
bærekraftig regionalt utbyggingsmønster.
Utdyping:
IKAPs utgangspunkt er å gjøre regionen attraktiv gjennom å gi konkurransedyktige tilbud til
næringsetableringer og framtidig bosetting. Formålet med interkommunal arealplan for
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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 nasjonal mål. Analysene gjennomført i forbindelse med rullering av IKAP,
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 i 2016. 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. IKAP har tatt initiativ
til å samle alle parter for få på plass en felles strategi for gjennomføring. Forankring av dobbeltspor
Trondheim - Stjørdal i NTP 2018-2029 blir et vesentlig ledd i styrkning av jernbanen i
Trondheimsregionen. Samarbeid med NiT om utvikling av næringsareal skal videreføres.
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.
Rapport om areal- og investeringsbehov for offentlige tjenester i 2040, ble ferdigstilt juni 2015 og
presentert for kommunene.
Når de sørtrønderske kommunene i Trondheimsregionen er ferdig med sin kartlegging og
verdisetting av friområder, vil det regionale prosjektet om friluftsliv startes. Målet er å synliggjøre
regionale sammenhenger og verdier, ved å kartlegge regionale friområder og utpeke viktige
korridorer for friluftsliv.
Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen.
Trondheimsregionen bidrar aktivt i påvirkningsprosesser mot sentrale organ.
.
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Sveberg i Malvik

Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2016: 3,0 mill kr.
IKAP finansieres gjennom tildelinger fra KMD og kommunale bidrag, i tillegg blir skjønnsmidler for
deponiarbeidet overført fra 2015 til 2016.. Tildelingen fra KMD er ikke klar ennå, men vi legger til
grunn at den blir på samme nivå som i 2015. Tildelingen fra KMD brukes til å styrke
bemanning/ressursbruk innen statistikk/analyse, registreringsarbeid og bruk av GIS/databaser.
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2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region
Mål:
Trondheimsregionen skal bli mer kjent nasjonalt og internasjonalt som teknologihovedstad.
For 2016 prioriteres:
- Spredning av suksesshistorier fra Trondheimsregionen.
- Å gjøre Trondheimsregionen bedre kjent og mer akseptert blant medlemmene.
Utdyping
Trondheimsregionen scorer høyt i nasjonale omdømmekåringer. Dette er den regionen flest sier
de kan tenke seg å bo og jobbe hvis de skal flytte. Særlig innen utdanning og FoU er omdømmet
godt. Vi blir oppfattet som den ubestridte teknologihovedstaden i Norge, men har ikke like høy
score på vurdering av karrieremuligheter.
Trondheimsregionen må bli bedre til 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.
Hovedgrepet er videre produksjon og målrettet distribusjon av korte filmer fra bedrifter og
forskningsmiljøer i regionen. Filmene forteller primært om teknologiske suksesser og
forskningsmessige gjennombrudd. Hver historie er spennende. Sammen skal de styrke
Trondheimsregionens profil som et tyngdepunkt for kunnskap og kommersialisering av teknologi –
altså fremme regionens attraktivitet. Filmene kan brukes fritt av kommunene og andre interesserte.
I tillegg blir de spredt mot utvalgte grupper via betalte tjenester på internett.
Vi vil også annonsere mer tradisjonelt i papirmedier og på internett, først og fremst med
utgangspunkt i to konkrete historier:
• Profilering av forskningsmiljøene med utgangspunkt i Moser-ekteparet.
• Synliggjøring av nyskaping og teknologi via gründerfellesskapet Work-work som utvikler
digitale spill.
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Pendlerparkering Melhus.
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Sjøgangen, ny regional adkomst til Fosen.

Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2016: 3,0 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
kommunenes stemmerett i Regionrådet. At Trondheimsregionen er organisert som politisk organ,
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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 2016: 1,0 mill kr.
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Regionale busser – en suksesshistorie

.
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Trondheimsregionen-regionrådet i Råkvåg.

3 Ressurser, budsjett og styringssystem
3.1 Ressurstilgang i 2016:
•
•
•
•
•
•

Trondheim kommune:
Øvrige kommuner:
STFK:
Fylkesmannen ST
Andel tilskudd fra KMD
SUM

2,0 mill kr
2,4 mill kr
1,7 mill kr
0,3 mill kr
1,6 mill kr
8,0 mill kr

Sum kommuner 4,4 mill kr.
Som 2015
Overføring skjønnsmidler oppfølging deponi
Gis til STFK, fordeles videre til Trondheimsregion

Tilskudd fra kommunene i 2016 er uendret fra tidligere år og fordeles som fastsatt i 2010.

Rissa sentrum
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Orkdal, Grønøra

Ressurstilgang 2016 fordelt på programområdene:
P1 Næringsutvikling

P2 IKAP

P3
Profilering

Kommunene

3.000.000

900.000

2.000.000

STFK

3.000.000

200.000

1.000.000

KMD

SUM

1.000.000

1.600.000

Fylkesmannen

0

300.000

6.000.000

3.000.000

Sum

P4 Ledelse/
samarbeid

Netto
sum

6.900.000

2.500.000

4.400.000

4.200.000

2.500.000

1.700.000

1.600.000

1.600.000

300.000

300.000

0
3.000.000

Herav fond

1.000.000 13.000.000

5.000.000

8.000.000

Selv om verken bidraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD), Sør-Trøndelag
fylkeskommune eller skjønnsmidlene fra fylkesmannen er endelig bekreftet ennå legges denne
ressurstilgangen til grunn.
Budsjettrammen for 2016 blir 13,0 mill kr, mot 12,7 mill kr i 2015.
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Orkanger.

Stjørdal sentrum

3.2 Fond
Trondheimsregionen har etablert et fond for å realisere prosjekt i henhold til næringsplanen.
Fondet bygger dels på etterslep på fylkeskommunal tildeling i forhold til forbruk, dels at det har tatt
tid å komme opp på et aktivitetsnivå som forutsatt. Denne utviklingsplanen foreslår en bruk av
fondet som innebærer en reduksjon med til sammen 5,0 mill. kr.
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.
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