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INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 14.12. 2018 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 18/ Dato 07. desember 2018  
 

Sted: Klæbu kommune, Kommunestyresalen. 

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

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

Kopi: Varamedlemmer 

 

 TR 39/18 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 28.09. 2018 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 28.09. 2018 

Forslag til vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 28.09. 2018 tas til etterretning. 

 

 

Orienteringssaker: 

 

 TR 40/18 Mineraler, grus, pukk, deponi: Utfordringer og muligheter i Trondheimsregionen. 

Sak: Som kjent er det flere av aktørene innen grus og pukk som har utfordringer med framtidig drift. 

Dette er helt sentrale næringer, spesielt i en tid med såpass stort utbyggingspress som vi har nå, 

men det er også krevende næringer å ha i nabolaget. Disse bedriftene er regionale i sin karakter, 

viktig utover den enkelte kommune, og det er også viktig i en klimasammenheng at ikke 

transportbehovet for masse blir større enn nødvendig. Trøndelag fylkeskommune har startet 

arbeidet med en regional plan for arealbruk i Trøndelag som vil bli viktig, men der har ikke 

arbeidet kommet langt nok til at det kan bli et eget tema. Når det gjelder vårt eget arbeid med 

deponi blir det en oppdatering på det på det neste Regionrådsmøtet. 

 

Regionrådet er ikke en arena for å diskutere enkeltsaker om bedrifters rammevilkår, derfor løfter 

vi spørsmålet mer generelt til å diskutere mineralnæringens utfordringer og muligheter. Til å 

innlede om disse spørsmålene har vi invitert Maria Lauritzen, seksjonsleder i Direktoratet for 

mineralforvaltning, Lars Roan, fagsjef i Maskinentreprenørenes forbund, og Hans Petter Øien 

Kvam fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen.  

 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 
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 TR 41/18 Jernbaneutbygging og –utvikling i Trondheimsregionen.  

Sak: Jernbane er et hett og viktig politisk tema i Trondheimsregionen og Trøndelag, og også et 

sentralt spørsmål i Byvekstavtaleforhandlingene. Terje Sivertsvoll fra Jernbanedirektoratet vil gi 

Regionrådet en oppdatering på disse områdene: 

 Status utbygging Trondheim – Stjørdal. 

 Status logistikknutepunkt Torgård. 

 Status konkurransepakke Nord – jernbanedrift. 

  

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 

 

 TR 42/18 Presentasjon av Byutredningen del 2. 

Sak: Byutredningen er tidligere presentert i Regionrådet, nå er også del 2 klar. Joar Nordtug fra 

Statens Vegvesen vil presentere resultatene. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

 

 TR 43/18 Oppdatering fra Byvekstavtaleforhandlingene. 

Sak: Selv om ikke alle kommunene i Trondheimsregionen ble part i disse forhandlingene vil 

resultatet være viktig for alle. Derfor vil Regionrådet fortsatt bli brukt til å orientere om 

framdrift og diskusjonstema i forhandlingene, selvfølgelig innen de rammer som at 

forhandlingene er lukket setter. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

 

Beslutningssaker: 

 

 TR 44/18 Evaluering av profileringsarbeidet. 

Sak:  Profilering av Trondheimsregionen er ett av hovedarbeidsområdene for Trondheimsregionen 

som organisasjon. Regionrådet har løpende blitt orientert om arbeidet, enten som muntlig 

orientering, og sist som egen sak i Regionrådet i juni 2015 (TR 27/15). De økonomiske 

rammene og de overordnete faglige føringene har vært vedtatt gjennom de årlige 

utviklingsplanene. Det har vært budsjettert med 2-3 mill kr pr år i årene 2015-2018, mens det 

reelle forbruket har vært noe lavere. Utgiftene innbefatter også arbeidstiden til 

profileringsarbeidet til sekretariatet. 

 

   Arbeidet som har vært gjort de siste par årene har tatt utgangspunkt i å fortelle suksesshistoriene 

fra FoU og næringsliv i regionen gjennom å produsere korte videoer som har vært spredd 
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gjennom betalt distribusjon på Facebook og YouTube. Teknologihovedstaden.no har vært brukt 

som landingsside for videoene, og et bredt utvalg av leverandører har produsert dem.  Til 

sammen har det vært produsert 28. Det har også vært forsøkt å få videregående skoler og høyere 

studietilbud til å produsere videoer, men det viste seg vanskelig å få til noe med tilstrekkelig 

kvalitet. I tillegg har det vært annonsert i diverse papirmedia, der et eget innstikk i DN og 

Adressa i juni 2015 og april 2017 var den desidert største satsingen.  

 

   Profileringsarbeidet har vært forankret i et bredere fellesskap, med aktører både fra det 

offentlige, FoU og næringsliv. Det har vært positive tilbakemeldinger på det arbeidet 

Trondheimsregionen har gjort, men uten at det har vært forsøkt å få til felles finansiering og et 

forpliktende fellesskap rundt dette arbeidet i denne omgang. Bakgrunnen for det har vært er at 

dette er et område med mange sterke meninger, uten klart eierskap og klare vedtak om hva som 

skal profileres. For å få til det kreves det en lang og krevende forankringsprosess, og vi 

prioriterte heller å prøve ut nye profileringsmetoder, med korte og effektive beslutningslinjer. 

 

   Hva som skal profileres er et krevende og komplekst tema. For det første er det slik at en såpass 

stor byregion har mange identiteter, en søking på Adressa etter prefikser på – Trondheim vil gi 

et klart bilde på det. For det andre er det slik at forskjellige mål og målgrupper vil gi et 

differensiert behov for hva som skal brandes; det er ikke nødvendigvis slik at reiselivsbransjen 

og rekruttering av ansatte eller studenter har behov for den samme historien å fortelle. Samtidig 

er det god latin innen branding at et klart og tydelig budskap er det enkleste å selge. 

 

   Vi valgte å ta utgangspunkt i Trondheim som teknologihovedstad, ut fra at det er den identiteten 

som er tydeligst for byen og regionen, og vårt sterkeste konkurransefortrinn. Vi gjennomførte 

også en meningsmåling gjennom Norfakta om hvilken by som regnes som teknologihovedstad i 

Norge, og resultatet var veldig tydelig: I landsutvalget sa 64% at det var Trondheim, på neste 

plass kom Stavanger med 13% - mens 5% mente at det var Oslo. Så eierskapet i folks bevissthet 

er veldig sterkt, og et usedvanlig godt utgangspunkt for profilering. Det er ikke minst interessant 

når framtredende Oslo-politikere ønsker at Oslo skal ta rollen som teknologihovedstad. 

 

   Rent praktisk har vi kjørt ut en film i en måned, med markedsføringsselskapet Utbrudd som har 

spesialkompetanse på digital markedsføring, som operatør i første del av perioden. Etter en 

anbudsprosess gikk vi over til HK Link. Målgruppa har i første omgang vært regionalt for å 

styrke kjennskap og stolthet om Trondheimsregionen som teknologihovedstad, med kriterier 

knyttet til teknologiinteresse i tillegg. Etter hver måned får vi en rapport over hvor mange som 

har sett og hvor lenge de har sett videoen, hvor mange som har likt og delt, og hvor stor 

følgerskare vi etter hvert har opparbeidet oss. Vedlagt er rapporten som viser resultatene på 

Facebook og YouTube i detalj. 

 

   Rent umiddelbart ser tallene imponerende ut, men utfordringen er å bestemme hvilken 

målestokk man legger til grunn. Er 20000 som ser mer enn tre sekunder på Facebook bra eller 

ikke? Og hvorfor er det ganske stor forskjell på hvor godt de forskjellige filmene går på 

henholdsvis YouTube og Facebook?  

 

   Det som er entydig er at vi underveis har fått en større og større gruppe som følger 

teknologihovedstaden på Facebook, og at målrettet arbeid over tid gir resultater. Som tallene 

viser har vi hatt over 1,3 million avspillingen på Facebook, 437 000 på YouTube, vi har en 

remarketingliste på ca 100 000 (personer som har vist interesse for filmene), og 4400 som liker 

teknologihovedstaden på Facebook. 

 

   I tilegg til tallenes tale går det også an å gjøre mer subjektive kvalitative vurderinger av hvordan 

teknologihovedstaden er forankret regionalt. Uten å gjøre mye mer enn svogerforskning så er 

inntrykket mitt at flere nå bruker begrepet teknologihovedstaden når de snakker om Trondheim 

og Trondheimsregionen, og at det blant sentrale meningsbærere nå er en større aksept for å 

bruke begrepet som merkelapp. 
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   Denne måten å profilere en region har vi vært tidlig ute med, det gjør også at vi lærer underveis 

og justerer kursen kontinuerlig. Det medfører at det er viktig med raske beslutninger og korte 

beslutningslinjer. Ut fra der vi står nå, de resultatene vi har oppnådd, og tilbakemeldingene fra 

det bredere partnerskapet, er det naturlig å fortsette denne satsningen ennå i et par år til, men der 

det nasjonale og internasjonale ”markedet” i større grad prøves ut. Internasjonalt vil det ikke 

bare dreie seg om disse filmene, men også tilstedeværelse på internasjonale arrangement for å 

vise fram oss som innovasjonsregionen og teknologihovedstad, og spre nyheter på relevante 

kanaler om det samme. Dette vil skje i samarbeid med Technoport, og primært med dem som 

utøvende organisasjon.   

 

   I neste periode bør man også komme nærmere en mer omforent enighet om hvordan 

Trondheimsregionen skal profileres i årene framover, og Trondheimsregionen kan ta ansvar for 

å bringe den prosessen framover. Vi foreslår at disse prinsippene legges til grunn for det videre 

arbeidet: 

• Formålet spisses mer mot rekruttering av ”gode hoder”. 

• Profileringsarbeidet får en tydeligere nasjonal og internasjonal innretning. 

• Trondheimsregionen tar ansvar for en prosess med sikte på å få en omforent 

regional holdning til hva som skal profileres og hvordan.  

• De økonomiske rammene for arbeidet avklares i de årlige utviklingsplanene. 

 

Vedlegg 2: Resultater profileringsarbeidet. 

Forslag til vedtak: 

 Regionrådet vedtar de foreslåtte prinsippene for profileringsarbeidet i Trondheimsregionen. 

 

 

 

 

 TR 45/18 Ny avtale med Ungt Entreprenørskap. 

Sak: Trondheimsregionen har hatt 2-årige avtaler løpende med UE siden 2012. Disse har vært 

fornyet, uten store endringer. Det har vært ytret ønske om nye elementer i avtalen, de ønsker, 

problemstillinger og tanker som har kommet underveis er blitt kommunisert til UE, som har 

fanget opp mye av dette.  Som dere vil se har også UE bedt om at den årlige summen økes fra 

1,1 mill til 1,4 mill. Dette er fullt forståelig ut fra at beløpet ikke er indeksregulert siden 2012, 

men en årlig økning på 300’ er samtidig en relativt stor økning. Fordelingsnøkkelen av 

tilskuddet er at 2/3 dekkes av Trondheimsregionen og 1/3 av kommunale egenandeler, dvs 

økningen vil innebære en økning for TRR til ca 1,08 mill, og 100’ fordelt på 9 kommuner. Det 

vil si at det økonomisk først og fremst må gjøres vurderingen knyttet til TRR sin økonomiske 

bærekraft og handlingsrom, dette vil utgjøre over 20% av næringsbudsjettet. Rådmannsforum 

sluttet seg til den foreslåtte økningen, og anser den som uproblematisk for kommunene.  

 

I etterkant av Rådmannsforum har det dukket opp et nytt element som har betydning. 

Posisjonspartiene i Trondheim kommune foreslår å sette av NOK 800 000,- til UE i 2019, 

økende til 1,6 mill i 2020. Dette må sees i sammenheng med avtalen mellom 

Trondheimsregionen og UE. AU diskuterte saken og kom fram til at det enkleste er å prolongere 

avtalen vår med UE med det samme beløpet også i 2019, dvs rammen blir som før 1,1 mill. Så 

vil det være naturlig å diskutere videre konsekvensene av Trondheim kommune sitt økte 

tilskudd i 2019, og på nytt ta stiling til de økonomiske rammene for avtalen gjennom budsjettet 

for 2020. 

 

Vedlegg 3: Forslag til ny avtale med UE. 

Vedlegg 4:  Statistikk over bruken av UE i kommunene. 
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Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar den foreslåtte samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap, med en 

økonomisk ramme på 1,1 mill i 2019.  

 

 

 TR 46/18 Utviklingsplan 2019 med budsjett. 

 

Sak:  I tråd med årshjulet legges Utviklingsplan med budsjett 2019 fram for endelig vedtak i 

Regionrådet i desember. Dette er det viktigste styringsinstrumentet for arbeidet i 

Trondheimsregionen. Budsjettet er tatt ned til 10 mill i året, som en tilpasning til et langsiktig 

fornuftig driftsnivå. Det er fortsatt uklart hva Trøndelag fylkeskommune sitt bidrag vil være og 

hvor stor fondsavsetningen blir i 2018, bli det lavere enn forutsatt så må budsjettet justeres ned. 
 

Vedlegg 5:  Forslag Utviklingsplan 2019. 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar Utviklingsplan 2019 med budsjett. 

 

 

 

 TR 47/18 Omdømmeundersøkelse om Trondheimsregionen – ny oppdatert utgave. 

 

Sak: Trondheimsregionen har siden 2011 gjennomført omdømmemålinger, i snitt hvert andre år. De 

første årene var det i samarbeid med de andre storbyregionene, men etter målingen i 2013 trakk 

de seg. Fra 2016 har vi gjort det på egenhånd med det samme utvalget og de samme 

sammenligningene, fordi vi har god bruk for resultatene. Tidligere var det firmaet Ordkraft som 

gjennomførte undersøkelsen, nå heter de Fundament.  

 

Undersøkelsen er nå ved utsending såpass fersk at vi ikke har hatt tid til å gå gjennom den i 

detalj, derfor gjør vi det såpass enkelt at vi sakser sammendraget i sin helhet inn her: 

 

”NORGES SUVERENE TEKNOLOGIHOVEDSTAD 

Resultatet av denne undersøkelsen understreker Trondheimsregionens suverene posisjon som 

Norges teknologihovedstad, en posisjon det synes svært vanskelig å utfordre for andre. 

Regionen scorer svært høyt på alle påstander under temaområdet utdanning og forskning, og 

dette synes å henge tett sammen med regionens posisjon som teknologihovedstad. Hele 91% av 

respondentene anser Trondheimsregionen som et bra sted å ta høyere utdanning og er i stor grad 

enig i at høyskoler/universiteter har stor betydning for regionen. I tillegg anser 80% av 

respondentene at regionen har gode forskningsmiljøer. Når vi også tar med at  

Trondheimsregionen først og fremst også assosieres med teknologibedrifter, kunnskapsbedrifter  

og informasjons og kommunikasjonsteknologi, sementeres posisjonen som teknologihovedstad  

ytterligere. 

 

Innenfor temaområdet næringsliv og marked er det i det store bildet ikke så mye som skiller de 

Fire regionene som er målt i denne undersøkelsen, men som i 2016 kommer Osloregionen  

 sterkest ut på dette temaområdet også i 2018. Dette gjelder ikke minst på påstandene om at  

Osloregionen har interessante jobber for folk med høyere utdanning og at det er lett å finne   

jobb til begge når et par flytter til regionen. Her ligger Trondheimsregionen sammen med de  

andre et godt stykke bak hovedstaden. Sett i forhold til Trondheimsregionenes sterke posisjoner  

på andre områder relatert til arbeidsmarkedet (som utdanning, assosiasjoner til næringsliv og at  

det er Trondheimsregionen flest respondenter sier de kan tenke seg å bo og arbeide), kan det   

kanskje være en naturlig utfordring å sette seg felles mål om å kappe ned på hovedstadens  

forsprang på dette feltet i tiden som kommer? 
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Trondheimsregionen skiller seg forøvrig ikke ut ovenfor de andre regionene utenom   

Osloregionen i spørsmål knyttet til samferdsel, men innen spørsmål knyttet til levekår finner vi   

Igjen Trondheimsregionen på topp flere steder. Svært mange anser for eksempel  

Trondheimsregionen som en trygg plass og bo og som et trygt sted å vokse opp for barn og  

unge. Sammenlignet med de andre regionene scorer også Trondheimsregionen bra på spørsmål  

om tjenestetilbud til sine egne innbyggere og at regionen er preget av åpenhet og toleranse. Alt  

kjent som viktige drivere i konkurransen om fremtidens arbeidstakere (ref. tidligere utgaver av  

Omdømmebarometeret). 

 

Trondheimsregionen scorer lavt på spørsmål om regionen prioriterer hensyn til miljøet og om 

regionen har et godt klima. Den eneste påstanden på temaområdet «miljø og fritid» som 

Trondheimsregionen scorer høyt på er at regionen har muligheter for et variert uteliv, hvor 63%  

i stor grad er enige. Sammenlignet med tidligere års målinger registrerer vi at de mest «positive»  

og «svært positive» assosiasjonene til Trondheimsregionen har holdt seg godt over tid. 

 

Som en naturlig avrunding på denne oppsummeringen vil vi fastslå at Trondheimsregionen har  

et svært godt omdømme!” 

 

Vedlegg 6: Omdømmeanalyse 2018. 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar undersøkelsen til orientering, og ber sekretariatet følge opp resultatene av 

undersøkelsen både i næringsutviklingsarbeidet og i profileringsarbeidet. 

 

 

 

 TR 48/18 Orienteringer 

  Diverse næringssaker. 

  

 

 TR 49/18 Eventuelt 

 

 

Jon P Husby Bård Eidet 

Leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 28/09 2018  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 18/ Dato 05. oktober 2018  
 

Sted: Malvik kommune, Bruket kulturhus Hommelvik. 

Tidsrom: Kl 0900-1400. 

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

 Klæbu kommune: Kirsti Tømmervold. 
Melhus kommune: Gunnar Krogstad, Katrine Lereggen.  
Skaun kommune: Jon P Husby, Bjørn Hammer, Jan Yngvar Kiel. 
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Trude Tevik Gulbrandsen, Steinar Gaustad. 

 Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Aina Bogen, Knut Dukane. 
Indre Fosen kommune: Liv Darrel, Per Kristian Skjærvik. 
Trøndelag fylkeskommune: Jan Inge Kaspersen, Henrik Kierulf. 

 Observatører:  
 Fylkesmannen: . 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Berit Rian, Børge Beisvåg. 
Statens Vegvesen: Rannveig Skansen. 

 Jernbanedirektoratet:  
 Trondheim Havn: Knut Thomas Kusslid 
 Stjørdal kommune:  
 Trøndelag fylkeskommune: Egil Utseth. 

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

  
Innkalling/saksliste godkjent. Jon P Husby ledet møtet. Ingrid Aune ønsket velkommen til Malvik 

kommune. 

 

 

 TR 28/18 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 15.06. 2018 

 

Vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 15.06. 2018 tas til etterretning. 

 

 TR 29/18 Trondheim Havn – orientering om status. 
 

Trondheim havn sin direktør Knut Thomas Kusslid presenterte status og utfordringer. Se 

presentasjon for nærmere detaljer. 

 

 Vedtak: 

 Regionrådet tar saken til orientering. 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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 TR 30/18 Nye Veier – oppdatering om status, samarbeid og framdrift.  

   

Johan Arnt Vatnan innledet. Se presentasjon for nærmere detaljer. 

 

   

 Vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

  

 TR 31/18 Oppdatering fra Byvekstavtaleforhandlingene. 

  Rita Ottervik orienterte. 

Fortsatt usikkert om hvordan midler kan brukes utenfor avtaleområdet (vestaksen).  

Prinsipiell utfordring på kravet om at riksveimidler til gang- og sykkelvei kun skal brukes i 

tilknytning til riksvei. 

IKAP: Kommunene avviser statlig/fylkeskommunal arealplan.  

Skal være ferdig til 17 desember. Jernbane viktig tema.  

Ikke bare nullvekstmålet, men også samfunnsmål skal inn i avtalen.  

Styringsmodell i gjennomføringen tema. 

Ønsker å ha by- /samfunnsutviklingen inn i avtalen; vil gi tilgang på utredningsmidler.  

Seminar i november om nye teknologiske løsninger.  

Politisk verksted om mål i november.   

 

Vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 32/18 Framtidig finansiering av Trondheimsregionen 
 

 

Vedtak: 

 Regionrådet vedtar de foreslåtte medlemsavgiftene for 2019, med en videre opptrapping for 

2020. Indre Fosen betaler medlemsavgift som én kommune fra 2019. 

 

 TR 33/18 Strategi for næringsareal for arealkrevende virksomhet. 

  Esther Balvers innledet.  

  

 

Fra møtet: 

Nødvendig at det skal jobbes videre med arealene. Kommet noen signaler om at ikke alle 

arealene er like brukbare som forutsatt. Omforent holdning om at det må jobbes med 

tilrettelegging.  

  Advarer mot at Trondheimsregionen svekker statusen til IKAP, kommunene må stå sammen.  

 

Vedtak:  

 Regionrådet vedtar strategi for næringsareal for plasskrevende virksomhet slik den er 

framlagt og korrigert etter innspill fra kommunene.  

 Det settes av ressurser til å følge opp strategien gjennom å styrke samspillet mellom 

næringsutvikling og arealutvikling i et 2/3 års perspektiv. Trondheimsregionen vil jobbe 

aktivt videre for et styrket tilbud for næringsareal ut over det som framgår av oversikten 

slik den foreligger i dag 
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 Det er satt av mye næringsareal i regionen i et langsiktig perspektiv, mens det på kort og 

mellomlang sikt er et mer begrenset utvalg med byggeklare tomter. Regionrådet 

oppfordrer derfor til at kommunene i Trondheimsregionen er bevisst på å identifisere 

byggeklare tomter til næringsformål i sine behandlinger av kommuneplanens arealdel. 

 Regionrådet forutsetter at utvikling av strategi for næringsareal skal skje i tett dialog og 

samarbeid med næringslivet. 

 

 

 TR 34/18 Luftfartsforum - framlegging av ny strategi. 

  Berit Rian, leder AU Luftfartsforum, presenterte strategien. 

 

Vedtak:  

Regionrådet slutter seg til Luftfartsforum sin strategiplan 
 

 TR 35/18 Studenters oppfatning av Trondheimsregionen 
 Eirik Aurøen, Junior Consulting, presenterte rapporten.  

 

 

Vedtak:  

Regionrådet tar undersøkelsen til orientering, og ber sekretariatet følge opp resultatene av 

undersøkelsen både i næringsutviklingsarbeidet og i profileringsarbeidet. 

 

 

 TR 36/18 Møteplan 2019. 

 

Vedtak:  

Regionrådet vedtar møteplanen for 2019. 

 
 

 TR 37/18 Orienteringer 

- Ingen orienteringer. 

 

  

 TR 38/18 Eventuelt 

   Ingen saker. 

 

 

 

Jon P Husby Bård Eidet 

Leder Daglig leder 



Oversikt filmer 

Tema Laget av Avspill FB Avspill YouTube 100 % YouTub
Fugro Oceanor Headspin 67.000 19.000 20 %
Rørmiljøet Orkanger Bennet/Gammaglimt 64.000 2.000
Ultralyd Ablemagic 55.000 27.000 ?
Nanolabben Klipp og Lim 11.000 14.000 ?
GSM TibeT 40.000 35.000 ?
Alf Egil Bogen News On Request 60.000 19.000 ?
Alf Inge Wang Mali Finborid Nøren 89.000 14.000 10 %
Kavli Helmet 90.000 20.000 ?
Devico Spætt 46.000 12.000 14 %
Work Work Klapp 35.000 32.000 ?
4 x 4 Gammaglimt 116.000 5.000 ?
Made in Trondheim, mikrobrSpætt 114.000 40.000 ?
Starmus Helmet   ?
Erik Ianssen TYD 121.000 9.000 15 %
NTNU AMOS Helmet   ?
Zedge Headspin 47.000 20.000  8 %
Nordic Semiconductor News On Request 71.000 24.000
Maker Faire/Playground Spætt 71.000 24.000 21 %
Orkel Gammaglimt 89.000 39.000 23 %
Siemens REC Film 75.000 13.006 24 %
Borger Ljosland To Sølvmynter 75.000 35.000 38 %
Kavli2, bare YouTube Kavli 2, bare YouTube 34.500 12 %
Filmen om Trondheim Spætt ute i november 2018
Entreprenørskolen Spætt levert november 2018

IKKE SPONSET PÅ SOME
Ecotone Kunnskapsløypa
Glucoset Nils Heldal
Ultralyd Berre 1.336.000 437.506
Barn og teknologi Fotofagskolen
Intra Berre

KOMMER
Seram Coatings TYD film
Reza Hezari Helmet
Gründerjenter Bennett



  be
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Samarbeidsavtale mellom 

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 
Kjøpmannsgata 51 

7011 Trondheim  

Organisasjonsnummer:  

995.556.480 

og 

Trondheimsregionen 
  Gjeldende fra 1.januar 2019 

 

Ungt Entreprenørskap Trøndelag er et fylkeslag i Ungt Entreprenørskap Norge og bygger 

arbeidet på deres mål og strategier. Ungt Entreprenørskap Trøndelag er en ideell organisasjon 

og skal ikke drive kommersiell virksomhet. Formålet er – i samspill med skoleverket, 

næringslivet og andre aktører – å: 

    * Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv 

    * Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet 

    * Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet 

    * Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet 

    * Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene 

    * Stimulere til samarbeid over landegrensene 

    * Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng 

 

 

1.1 Formål 

 

Denne samarbeidsavtalen har som formål å bidra til økt bevisstgjøring, satsing og struktur på 

entreprenørskap i utdanning for alle grunnskolene i kommunene i Trondheimregionen. 

 

 

1.2 Samarbeidsforpliktelser for UE Trøndelag 

UE Trøndelag er innholdsleverandør og forplikter seg til å levere opplæring/kompetanseheving 

for ansatte i entreprenørskap som læringsstrategi. 
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UE Trøndelag skal årlig utforme en plan for kurs i bruk av våre metoder/verktøy for lærere og 

ledere som sendes ut til alle skoler i medlemskommunene i Trondheimregionene.  

 

UE Trøndelag forplikter seg til å implementere samarbeidet med kommunene i 

Trondheimregionen i UE Trøndelags handlingsplaner og strategiplanarbeid. 

 

UE Trøndelag vil ikke belaste for arbeidstid/reisekostnader knyttet til arrangementer i den 

enkelte kommune dersom annet ikke er avtalt på forhånd. 

 

UE Trøndelag vil invitere til årlige, lokale dialogmøter for kommunene i Trondheimregionen. 

 

UE Trøndelag sørger for gratis programmateriell til skoler som melder seg på programmene. 

 

UE Trøndelag skal knytte sitt arbeide ut i grunnskolen med Trondheimsregionens 

handlingsplan. For inneværende periode er det spesielt fokus på: 

 Nye tiltak innen kommersialisering av teknologi, inklusive å knytte Trondheimsregionen 
som utprøvingsarena for ny teknologi. 

 Være med på prosjekter som bidrar til det grønne skiftet. 

 Støtte opp under gründer/innovasjonsarbeidet i regionen. 

 Satsning på reiseliv i regionen. 
 

UE Trøndelag har i dag et samarbeid med flere næringslivsaktører i regionen. UE Trøndelag vil 

søke å utvikle dette og knytte seg til nye, relevante aktører i regionens arbeidsliv slik at de kan 

være bidragsytere til opplæringen i grunnskolen. 

 

UE Trøndelag vil ha et årlig arrangement hvor elevbedrifter i regionen blir samlet og 

synliggjort.  

 

UE Trøndelag vil årlig arrangere en regionsfinale med de mest innovative elevene i regionen. 

 

 

1.3 Samarbeidsforpliktelser for kommunene i Trondheimregionen 
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Kommunene i Trondheimregionen forplikter seg til å jobbe aktivt for at egne skoler blir aktive 

brukere av UE Trøndelags programmer, kurs og aktiviteter. 

 

Kommunene i Trondheimregionen har ansvar for at skoler og lærere registrerer aktivitet og gir 

tilbakemelding til UE Trøndelag innenfor de rammer og tidsfrister som til enhver tid er 

gjeldende. 

 

Kommunene i Trondheimregionen forplikter seg til å betale årlig samarbeidsbidrag etter 

gjeldende satser. 

 

Kommunene i Trondheimregionen dekker materiellkostnader i forbindelse med andre 

entreprenørielle tiltak i samarbeid med UE Trøndelag utover det eksisterende programtilbudet.  

 

Kommunene i Trondheimregionen deltar i dialogmøter med representanter for rådmann, 

næring, oppvekst og politisk ledelse. 

 

Kommunene i Trondheimregionen utnevner entreprenørskapsansvarlig i kommunene i 

Trondheimregionen og på den enkelte skole. 

 

 

1.4 Samarbeidsbidrag og fakturering 

 

Trondheimregionen forplikter seg til å yte et årlig samarbeidsbidrag på NOK 1.400.000,-  

Dette samarbeidsbeløpet blir årlig lønnsindeksregulert. 

 

UE Trøndelag sender årlig ut faktura pålydende regulert samarbeidsbidrag.  

 

 
1.5 Rapportering og evaluering 

UE Trøndelag blir årlig invitert til et dialog- ograpporteringsmøte med Trondheimsregionens 

næringsråd. 

 



 

 

 

                                                                                       Signatur:  www.ue.no 

Copyright © UE Forlag 

UE Trøndelag sender årsrapport med aktivitetstall til den enkelte kommune i 

Trondheimregionens. 

 

Som vedlegg til avtalen skal det ligge oversikt over kontaktpersoner med telefonnummer og e-

postadresse for både UE Trøndelag og kommunene i Trondheimregionen, samt 

fakturaadresse. 

 

 

1.7 Avtalens lengde/oppsigelse av avtalen 

 

Samarbeidsavtalen er løpende og gjelder fra januar 2019, med en gjensidig oppsigelsestid på 6 

måneder.  

 

Om Trondheimregionen sier opp samarbeidsavtalen vil stemmeretten til første påfølgende 

årsmøte beholdes.  

 

Ved oppsigelse avregnes bidraget i forhold sluttdato for avtalen inklusiv oppsigelsestid. 

 

 

 

Denne avtalen finnes i 2 eksemplarer, en hos hver av partene. 

 

 

Dato : ___ / ___ - 2019 

 

 

 

__________________________  ________________________________ 

Frank Norbeck, daglig leder    

Ungt Entreprenørskap Trøndelag  Trondheimsregionen 
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Kontaktopplysninger i Ungt Entreprenørskap Trøndelag:                  Vedlegg 1 

 

Frank Norbeck 
Daglig leder 
frank.norbeck@ue.no 
Tlf.: 90 12 16 12 
 
Dea Fostad Klinkby 
Merkantilt ansvarlig/Fagkoordinator 
dea.klinkby@ue.no 
Tlf.: 40 22 72 95 
 
Ungt Entreprenørskap Trøndelag 
Kjøpmannsgata 51  

7011 Trondheim  

trondelag@ue.no 

www.ue.no/trondelag 

Organisasjonsnummer: 995.556.480 

Kontonummer: 4202.27.90794 

 

 

 

Kontaktopplysninger i Trondheimsregionen: 

 

Kontaktpersoner i Trondheimsregionen: 

 

 

 

 

 

 

Fakturaadresse: 

 

 

mailto:frank.norbeck@ue.no
mailto:dea.klinkby@ue.no
mailto:trondelag@ue.no
http://www.ue.no/trondelag


Frank Norbeck, daglig leder i Ungt Entreprenørskap 

Trøndelag

Trondheimsregionens samarbeid 

med Ungt Entreprenørskap



Innhold i samarbeidet

 Tilby våre programmet til alle 

grunnskolene i regionen.

 Tilby lærerkurs årlig

 Avvikle elevbedriftsmesse årlig (Ung & 

Kreativ)

 Tilby alt av materiell kostnadsfritt for 

skolene



Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogrammer

ELEVBEDRIFT på ungdomsskolen.

- øvelse gjør mester

UNGDOMSBEDRIFT på videregående.

- fra idé til virkelighet

STUDENTBEDRIFT i høyere utdanning.

- med næringslivet som læringsarena 









Ny generell del av læreplanverket.
• Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få 

erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. (Ingress 1.4 Skaperglede, 

engasjement og utforskertrang)

• Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid 
inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan 
omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende 
virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse 
problemer og stille nye spørsmål. (fra 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang)

• I et større perspektiv er skapende læringsprosesser også en 
forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling. Skolen skal 
verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og elevene 
skal få bruke sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen. 
(fra 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang)



Ny generell del av læreplanverket.

• Vi behøver kunnskap, etisk bevissthet og teknologisk innovasjon for 

å finne løsninger og gjøre nødvendige endringer i levesettet vårt for å 

ta vare på livet på jorda. (fra 1.5 Respekt for naturen og 

miljøbevissthet)

• Ved å bruke varierte læringsarenaer kan skolen gi elevene praktiske 

og livsnære erfaringer som fremmer motivasjon og innsikt. 

Lokalmiljøets og samfunnets engasjement kan bidra positivt til skolens 

og elevenes utvikling. (Fra 3.1 Et inkluderende læringsmiljø)

• https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolens-nye-grunnlov-er-

fastsett/id2569170/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolens-nye-grunnlov-er-fastsett/id2569170/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolens-nye-grunnlov-er-fastsett/id2569170/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolens-nye-grunnlov-er-fastsett/id2569170/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolens-nye-grunnlov-er-fastsett/id2569170/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolens-nye-grunnlov-er-fastsett/id2569170/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolens-nye-grunnlov-er-fastsett/id2569170/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolens-nye-grunnlov-er-fastsett/id2569170/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolens-nye-grunnlov-er-fastsett/id2569170/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolens-nye-grunnlov-er-fastsett/id2569170/


Hva sier næringslivet?

Vi kan slutte å pugge 

svar og begynne å 

løse problem. Vi må 

bruke alle våre 

empatiske evner til å 

forsøke å sette oss 

inn i andres kontekst.



Gangs og dugelege mennesker



Hva sier EB-lærerne?
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Erfaringsutbytte for elevene - Elevbedrift 

Veldig Enig Enig Uenig Veldig uenig



Oversikt grunnskole 2016/2017:
Innovasjonscamp Elevbedrift

11/12 15/16 16/17 17/18 11/12 15/16 16/17 17/18

Trondheim 996 1141 926 1493 286 757 1046 869

Stjørdal 341 276 101 100 45 41 49 68

Malvik 0 0 0 0 84 91 122 86

Orkdal 0 185 201 132 0 45 120 200

Skaun 0 0 0 0 85 55 90 75

Melhus 0 0 0 129 10 31 86 14

Klæbu 0 0 0 0 0 65 0 0

Midtre Gauldal 0 0 0 50 0 34 31 35

Rissa (Indre Fosen) 0 50 0 0 140 31 16 14

Leksvik (Indre Fosen) 0 0 0 0 0 14 0 0

Totalt 1337 1652 1228 1904 650 1164 1560 1361



Trondheim

2011 / 2012 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018

Innovasjonscamp for ungdomsskolen 996 1141 926 1493

SMART 90 225 192

SikkSakk Europa 61 50 164 128

Sjef i eget liv 25 378

Våre familier 296 408 146

Vårt lokalsamfunn 223 372 526 309

Økonomi og karrierevalg 235 906 1238 1124

Elevbedrift 286 752 1032 864

TOTAL 1891 3542 4519 4634



Stjørdal

2011 / 2012 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018

Innovasjonscamp for ungdomsskolen 341 276 101 100

SMART 0

SikkSakk Europa 38

Sjef i eget liv 0

Våre familier 0

Vårt lokalsamfunn 48 38

Økonomi og karrierevalg 142 195 214 363

Elevbedrift 45 39 48 68

Total 528 558 363 607



Malvik

2011 / 2012 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018

Innovasjonscamp for ungdomsskolen

SMART

SikkSakk Europa

Sjef i eget liv

Våre familier

Vårt lokalsamfunn

Økonomi og karrierevalg 100 100 217 177

Elevbedrift 84 88 116 86

total 184 188 333 263



Orkdal

2011 / 2012 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018

Innovasjonscamp for ungdomsskolen 185 201 132

SMART 49

SikkSakk Europa

Sjef i eget liv

Våre familier 41

Vårt lokalsamfunn 45 91 48

Økonomi og karrierevalg 60 217 90

Elevbedrift 46 121 200

Total 0 336 671 519



Skaun

2011 / 2012 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018

Innovasjonscamp for ungdomsskolen

SMART

SikkSakk Europa 59

Sjef i eget liv

Våre familier

Vårt lokalsamfunn 70 55

Økonomi og karrierevalg

Elevbedrift 85 59 89 76

Total 85 129 144 135



Melhus

2011 / 2012 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018

Innovasjonscamp for ungdomsskolen 129

SMART

SikkSakk Europa 32

Sjef i eget liv 191 57

Våre familier 30

Vårt lokalsamfunn 30 34

Økonomi og karrierevalg 150 120 190

Elevbedrift 10 30 85 14

total 10 240 462 390



Klæbu

2011 / 2012 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018

Innovasjonscamp for ungdomsskolen

SMART

SikkSakk Europa

Sjef i eget liv

Våre familier

Vårt lokalsamfunn 64 54 62

Økonomi og karrierevalg 85 88 90

Elevbedrift 66

Total 0 215 142 152



Midtre Gauldal

2011 / 2012 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018

Innovasjonscamp for ungdomsskolen 50

SMART

SikkSakk Europa

Sjef i eget liv

Våre familier

Vårt lokalsamfunn

Økonomi og karrierevalg 81 80 90

Elevbedrift 1 33 33 36

total 1 114 113 176



Indre Fosen (Leksvik/Rissa)

2011 / 2012 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018

Innovasjonscamp for ungdomsskolen 50

SMART

SikkSakk Europa

Sjef i eget liv

Våre familier

Vårt lokalsamfunn

Økonomi og karrierevalg 82 82

Elevbedrift 141 46 16 13

total 141 96 98 95



 

 

 
 

 

Side 1 

 

Utviklingsplan 2019-22, 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: 

Trondheimsregionen har fire programområder: 

 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, mer spisset og tydeligere i sine prioriteringer. Den har fem 
målområder: 1. Kobling FoU og næringsliv. 2. Næringsfremmende kommuner. 3. Innovasjon og 
gründerskap.   4. Kommersialisering av teknologi. 5. Attraktiv region.  
Ny Strategisk næringsplan er konkretisert i en toårig handlingsplan, som ble vedtatt i desember 
2017.  

Politikerne i Trondheimsregionen på besøk til NTNU og SINTEF. 

 

Foto: Carl Erik Erikson 



 

 

 

 

Side 2 

Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til drakraften i Trondheim som 
landsdelshovedstad. 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 har en tydelig 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 har gitt 
et mer kraftfullt næringsutviklingsarbeid i regionen.  
 
 
Tiltak som pågår: 

- Utviding av Visit Trondheim sitt virkeområde 
til hele Trondheimsregionen. 

- Innføring av digital byggesaksbehandling i 
alle kommunene. 

- Støtte til prosjekt for oppretting av Interactive 
Digital Center (IDC) i regionen.  

- 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 med Ungt Entreprenørskap 
legges fram for godkjenning desember 2018. 

- Medlemskap i Technoport følges opp. 
- Arrangerer 4 innovasjonsfrokoster i året 

sammen med NiT og Technoport for å koble 
forskning og næringsliv. 

- Følge opp samferdselspolitisk fundament for 
Trondheimsregionen. 

- Realisering av næringsareal i IKAP. 
- Støtte arbeidet til Maker Faire, sørge for 

deltakelse fra kommunene utenfor 
Trondheim. 

- Styrke engelskspråklig informasjon gjennom 
samarbeidsavtale med The List. 

- Støtte til Impello-analysen og andre 
relevante analyser. 

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

 

 

 

 

 

Nye oppgaver/prioriteringer i 2019: 

- Øke den digitale konkurransekraften i 
næringslivet, gjennom mulig deltakelse i 
prosjektet Digital Innovation Hub sammen 
med fylkeskommunen. 

- Styrke samarbeidet med de utenlandskeide 
bedriftene, for å sikre arbeidsplasser og 
legge til rette for ytterligere vekst. 

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

- Bruke campus-utbyggingen som en 
brekkstang for å flagge inn internasjonale 
bedrifter gjennom FDI-samarbeid (Foreign 
Direct Investment) med Innovasjon Norge. 

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

- 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. 

- Forsøke å innlemme de andre kommunene i 
Trondheim kommune sin Smarte Byer 
satsing. 
 

 
NTNU

Budsjett for strategisk næringsutvikling 2019: 4,5 mill kr. 

Foto: Carl Erik Erikson 



 

 

 

 

Side 3 

2.2 P2: IKAP og andre oppgaver innen arealplanlegging. 

Mål: 

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 målt mot retningslinjene i IKAP. 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 2019. Kunnskapsgrunnlag om areal- og transport i Trondheimsregionen skal 
videreutvikles og tilgjengeliggjøres, både via rapporteringer, presentasjoner og via kartportalen. 
 
Jernbaneutvikling og fortetting rundt knutepunkt er et viktig satsingsområde i IKAP. Melhus, Malvik, 
Stjørdal og Trondheim er i forhandling med staten om en byvekstavtale. Jernbane- og 
knutepunktutvikling er et viktig tema i forhandlingen. I Byutredning trinn 2 for Trondheimsområdet 
er det blant annet gjennomført beregninger av trafikale og prissatte konsekvenser for jernbanetiltak 
i Trondheimsområdet (økt frekvens og redusert reisetid Melhus - Stjørdal) med konsentrert 
arealbruk i utvalgte knutepunkter for jernbanen. Beregningene viser en positiv nettonytte på 0,07. 
Resultatet bekrefter at det er viktig og nyttig å prioritere jernbane- og stasjonsutvikling i 
Trondheimsregionen. 
 
To tema prioriteres i 2019:  
- Fortetting med kvalitet rundt knutepunkt og i sentrumsområder. 
- Potensial og tiltak for å øke andel gang-, sykkel- og kollektivreiser. 
 
Samarbeid med NiT om utvikling av næringsareal videreføres. Strategi for næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen ble vedtatt 28. september 2018. Status på utvikling av næringsarealer skal 
oppdateres jevnlig og være tilgjengelig via kartportalen på Trondheimsregionen sine nettsider. 
Samspill mellom næringsutvikling og arealutvikling skal styrkes. 
 
Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen. 
Trondheimsregionen bidrar aktivt i påvirkningsprosesser mot sentrale organ.  
  
 

Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2019: 3,0 mill kr.  

IKAP finansieres gjennom tildelinger fra KMD og kommunale bidrag. Tildelingen fra KMD er på 1,5 
mill kr, som må matches av et tilsvarende bidrag fra Trondheimsregionen Tildelingen fra KMD 
brukes til å styrke bemanning/ressursbruk innen statistikk/analyse, utredninger og bruk av 
GIS/databaser, pluss oppfølging av strategien for næringsareal.  
  
 

2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 

Mål: 
Trondheimsregionen skal bli mer kjent nasjonalt og internasjonalt som teknologihovedstad.  
For 2019 prioriteres: 

- Spredning av suksesshistorier fra Trondheimsregionen. 
- Konkretisere nærmere hvilken rolle vi skal ha i internasjonal profilering av Trondheimsregionen. 
 

Foto: Carl Erson 



 

 

 

 

Side 4 

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 regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fram til nå har vi lagt mest vekt på å bygge intern 
stolthet og økt forståelse for betydningen de nyskapende miljøene har for hele regionen, neste år 
vil vi også prøve ut mer nasjonale og internasjonal markedsføring. 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.  

 
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: 1,5 mill kr. 

 

 

 

2.4 P4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid 

Mål: 
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret i 
kommunens politiske og administrative ledelse, og i samspill med andre samfunnsutviklere. 

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, 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

 

Side 5 

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 2019: 1,0 mill kr. 

               
                            Regionale busser – en suksesshistorie   
 
 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 

3.1 Ressurstilgang i 2019:  

 Trondheim kommune: 2,4 mill kr 

 Øvrige kommuner: 2,7 mill kr Sum kommuner 5,1 mill kr. 

 Trøndelag fylkeskommune: 1,0 mill kr Ikke avgjort ennå. 

 Andel tilskudd fra KMD 1,5 mill kr Avh. av årlig tildeling, krever 50% medfinansiering. 

 SUM 7,6 mill kr  
 

Tilskudd fra kommunene i 2019 er justert for første gang siden 2010. Beløpet er justert etter pris- 
og lønnsvekst og befolkningsvekst, der økningen fordeles over 2019 og 2020. 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 og nødvendig framtidig driftsnivå. Støtten fra Trøndelag fylkeskommune gjennom 
regionale næringsfond er ikke klar ennå, men det gjøres et anslag på 1 mill kr, som bør være 
minimum hvis fylkeskommunen skal fordele penger på denne potten. I tillegg legges det opp til å 
bruke 2,4 mill fra fond. Det er heller ikke klart hvor mye som vil være tilgjengelig for fond pr i dag, 
men hvis inntektene blir lavere enn stipulert så vil også utgiftene tas ned. 

   

Rissa sentrum       Orkdal, Grønøra 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

 

Side 6 

Ressurstilgang 2019 fordelt på programområdene: 

  P1 
Nærings-
utvikling 

P2 IKAP P3 
Profilering 

P4 Ledelse/  
samarbeid 

Sum Herav 
fond 

Netto 
sum 

Kommunene 3.500.000 1.500.000 1 500.000 1.000.000 7.500.000 2.400.000 5.100.000 

KMD   1.500.000     1.500.000   1.500.000 

Fylkeskommunen 1.000.000      0 1.000.000   1.000.000 

SUM 4.500.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000 10.000.000 2.400.000 7.600.000 

 

 

 

    
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 
med 2,4 mill. kr, mot 4,6 mill kr 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 



 
 

OMDØMMEANALYSE 2018  

Stavangerregionen 

Bergensregionen 

Osloregionen 



 
 



 
 

Oppsummering  
 

NORGES SUVERENE TEKNOLOGIHOVEDSTAD 

Resultatet av denne undersøkelsen understreker Trondheimsregionens suverene posisjon som 
Norges teknologihovedstad, en posisjon det synes svært vanskelig å utfordre for andre. 

Regionen scorer svært høyt på alle påstander under temaområdet utdanning og forskning, og dette 
synes å henge tett sammen med regionens posisjon som teknologihovedstad. Hele 91% av 
respondentene anser Trondheimsregionen som et bra sted å ta høyere utdanning og er i stor grad 
enig i at høyskoler/universiteter har stor betydning for regionen. I tillegg anser 80% av 
respondentene at regionen har gode forskningsmiljøer. Når vi også tar med at Trondheimsregionen 
først og fremst også assosieres med teknologibedrifter, kunnskapsbedrifter og informasjons og 
kommunikasjonsteknologi, sementeres posisjonen som «teknologihovedstad» ytterligere.  
 
Innenfor temaområdet næringsliv og marked er det i det store bildet ikke så mye som skiller de fire 
regionene som er målt i denne undersøkelsen, men som i 2016 kommer Osloregionen sterkest ut på 
dette temaområdet også i 2018. Dette gjelder ikke minst på påstandene om at Osloregionen har 
interessante jobber for folk med høyrere utdanning og at det er lett å finne jobb til begge når et par 
flytter til regionen. Her ligger Trondheimsregionen sammen med de andre et godt stykke bak 
hovedstaden. Sett i forhold til Trondheimsregionenes sterke posisjoner på andre områder relatert til 
arbeidsmarkedet (som utdanning, assosiasjoner til næringsliv og at det er Trondheimsregionen flest 
respondenter sier de kan tenke seg å bo og arbeide), kan det kanskje være en naturlig utfordring å 
sette seg felles mål om å kappe ned på hovedstadens forsprang på dette feltet i tiden som kommer?  
 
Trondheimsregionen skiller seg forøvrig ikke ut ovenfor de andre regionene utenom Osloregionen i 
spørsmål knyttet til samferdsel, men innen spørsmål knyttet til levekår finner vi igjen 
Trondheimsregionen på topp flere steder. Svært mange anser for eksempel Trondheimsregionen 
som en trygg plass og bo og som et trygt sted å vokse opp for barn og unge. Sammenlignet med de 
andre regionene scorer også Trondheimsregionen bra på spørsmål om tjenestetilbud til sine egne 
innbyggere og at regionen er preget av åpenhet og toleranse. Alt kjent som viktige drivere i 
konkurransen om fremtidens arbeidstakere (ref. tidligere utgaver av Omdømmebarometeret).  

Trondheimsregionen scorer lavt på spørsmål om regionen prioriterer hensyn til miljøet og om 
regionen har et godt klima. Den eneste påstanden på temaområdet «miljø og fritid» som 
Trondheimsregionen scorer høyt på er at regionen har muligheter for et variert uteliv, hvor 63% i stor 
grad er enige. 
 
Sammenlignet med tidligere års målinger registrerer vi at de mest «positive» og «svært positive» 
assosiasjonene til Trondheimsregionen har holdt seg godt over tid.  

Som en naturlig avrunding på denne oppsummeringen vil vi fastslå at Trondheimsregionen har et 
svært godt omdømme! 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1. Bakgrunn 
	
Kommunikasjonshuset Fundament (tidligere Ordkraft) har siden 2013 levert omdømmemålinger for 
Trondheimsregionen. Disse har blitt gjennomført i 2013, 2016 og i senest i 2018. 
 
Omdømmemålingene er basert på Omdømmebarometeret som tidligere er utgitt av Ordkraft i 2007, 
2009, 2011 og 2013. Da det ble bestemt at Omdømmebarometeret ikke skulle videreføres i den 
formen dette var kjent for, henvendte samarbeidsorganet Trondheimsregionen seg til Ordkraft for å 
gjennomføre en egen omdømmeundersøkelse etter modell fra Omdømmebarometeret. 
 
Omdømmebarometeret var en måling av regioners omdømme og posisjon innen viktige 
samfunnsområder. Hensikten med undersøkelsen var å måle eget omdømme i befolkningen, 
sammenligne eget omdømme med andre regioners omdømme samt studere utviklingen fra tidligere 
målinger. 
 
I årets omdømmemåling for Trondheimsregionen har Osloregionen, Stavangerregionen og 
Bergensregionen også blitt undersøkt. For alle fire regioner er det samlet inn data fra 
eksterne respondenter. For Trondheimsregionen har det i tillegg blitt samlet inn data fra interne 
respondenter.  
 
Denne rapporten presenterer et utvalg av resultatene fra 2018-undersøkelsen med 
fokus på Trondheimsregionen. I tillegg til 2018-resultatene er det foretatt sammenligninger mot 
tidligere gjennomføringer av undersøkelsen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

2. Metode 
 

For de fire regionene; Trondheimsregionen, Osloregionen, Stavangerregionen og 
Bergensregionen, er det i denne undersøkelsen innhentet svar fra omlag 400 eksterne respondenter 
for hver region. I Trondheimsregionen er det i tillegg innhentet svar fra over 1000 interne 
respondenter.  Interne respondenter er bosatt i regionen, mens eksterne er bosatt utenfor. Det 
samlede respondenttallet for årets undersøkelse er 2271. 
 
Datainnsamlingen er gjennomført av Respons Analyse i perioden 12. oktober til 12. november 
2018 som en webundersøkelse. Utvalget er kvotebasert på regioner, og trukket tilfeldig fra 
Responspanelet og en samarbeidspartners panel. Respondentene ble invitert til å delta i 
undersøkelsen via en e-post med en unik link. Hver respondent svarte for to regioner som de 
oppga å ha kjennskap til. 
 
Data som ble samlet inn av Respons Analyse har blitt fremstilt i Excel-tabeller med 
markering av signifikante funn. Resultatene er ikke vektet. Grafiske fremstillinger, ytterligere 
analyser i denne rapporten og kommentarer er utarbeidet i samarbeid mellom Respons Analyse ved 
Marius A. Flaget og Kommunikasjonshuset Fundament ved Rune Røiseland.  

Ved gjengivelse av analyser eller funn fra denne undersøkelsen skal det henvises til Respons Analyse 
og Kommunikasjonshuset Fundament. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

 

 



 
 

3. Rapportens oppbygning 
 

Undersøkelsen har et omfattende datagrunnlag, som igjen gir mulighet for svært mange 
fremstillinger av data og analyser. I denne rapporten har vi forsøkt å presentere de resultatene som 
har størst interesse i forhold til undersøkelsens formål. Vi har også langt på vei benyttet 
oppbygningen av rapporter fra tidligere runder med omdømmeundersøkelser som mal, for å gjøre 
det enklere å sammenligne rapporter tilbake i tid. 
	

Forklaring	av	begreper	som	benyttes	i	rapporten:	

	

Signifikant:	

Et resultat betegnes som statistisk signifikant dersom det er lite sannsynlig at det har oppstått 
tilfeldig. I denne rapporten benyttes begrepet særlig om endringer mellom de to målepunktene 2016 
og 2018, og mellom de ulike regionene i 2018-undersøkelsen. 
	

Gjennomsnittsverdi:	

For å sammenligne endringer mellom de to målepunktene 2016 og 2018, og mellom de ulike 
regionene i 2018-undersøkelsen, benytter vi gjennomsnittsverdien. Gjennomsnittsverdien er snittet 
av svaralternativene omregnet til en nummerert rangering (eks. 1–6). 
	

Eksterne	og	interne	respondenter:	

Hver region har om lag 400 eksterne respondenter og Trondheimsregionen har i tillegg om lag 1000 
interne respondenter. De eksterne er bosatt utenfor regionen, mens de interne er bosatt i regionen. 
Trondhjemsregionen består av kommunene: Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, 
Orkdal, Midtre Gauldal og Indre Fosen. 
 
Siden hver respondent har svart for to regioner, betyr det at de eksterne respondentene ikke er 
unike for den enkelte region. 
	

Målepunkter:	

Begrepet målepunkt viser til ett eller flere av Omdømmebarometerets utgaver (2007, 2009, 2011 og 
2013). Målepunktet for 2018 er undersøkelsen bestilt av Trondheimsregionen. 
 

 

  



 
 

Del 1 Teknologihovedstaden 
 

Det første spørsmålet i undersøkelsen har blitt stilt til alle respondentene (N=2270) og dreier seg om 
hvilke region i Norge respondenten forbinder med «Teknologihovedstaden». Spørsmålet ble stilt 
både i 2016 og 2018-undersøkelsen.  

 

 

 

Som det fremgår av figur 1 forbinder 70% av respondentene «Teknologihovedstaden» med 
Trondheimsregionen i årets undersøkelse. Dette er tilnærmet likt resultatene fra 2016 hvor andelen 
som gjorde det samme utgjorde 71%. Dette er etterfulgt av Stavangerregionen og Osloregionen med 
henholdsvis 14% og 11%. Resultatet i 2018-undersøkelsen understreker Trondheims suverene 
posisjon som Norges teknologihovedstad og denne posisjonen synes det svært vanskelig å utfordre 
for andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Del 2 Sammenligning av regionens omdømme  
 

I denne delen vil det presenteres en sammenligning av eksterne respondenter for alle regioner i 
2018-undersøkelsen. Det vil si at respondenter som ikke er hjemhørende i den respektive regionen 
har svar på spørsmål knyttet til regionen.  
 
I den følgende seksjonen blir regionene sammenlignet på grunnlag av respondentene som har stilt 
seg positive til påstandene som blir fremmet. Dette fungerer ved at de som har svart «i stor grad» og 
«i svært stor grad» på de forskjellige påstandene har blitt slått sammen til kategorien «i stor grad». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  



 
 

2.1 Næringsliv og marked 
 

 
 
 
Det er stor grad av enighet i at alle fire regioner har interessante jobber for folk med høyere 
utdanning. Oslo skiller seg ut som regionen respondentene er mest positive til for alle påstander 
unntatt regionens evne til å omstille seg hvor Stavanger kommer soleklart best ut. Sammenlignet 
med tilsvarende undersøkelse i 2016 er det også Stavangerregionen som har en markert endret sin 
posisjon på dette feltet. I 2016 var det 31% av respondentene som mente at landets 
«Oljehovedstad» hadde et omstillingsdyktig næringsliv. I 2018 sier 42% det samme. 
Resultatforbedringen må med stor sannsynlighet knyttes til den faktiske omstillingen som 
næringslivet i Stavangerregionen har stått for de senere årene etter nedgangsperioden innen olje- og 
gassrelatert virksomhet som rammet særlig hardt langs kysten. Respondentenes svar på de øvrige 
påstandene er forøvrig generelt preget av mer positivitet i 2018 sammenlignet med 2016. Denne 
positiviteten treffer stort sett alle de fire regionene likt, men vi noterer oss at Trondhjemsregionen 
har en litt større vekst i andelene respondenter som i 2018 mener det er lett å finne jobb til begge 
når et par flytter til regionen (5% flere mener dette i 2018 kontra 2016). 
 
 
 



 
 

2.2 Utdanning og forskning  

 

 

Respondentene er mer positive i spørsmål rundt utdanning og forskning når det gjelder 
Trondheimsregionen enn de er mot de andre regionene. I spørsmål om regionen er et bra sted å ta 
høyrere utdanning og om høyskoler/universitet har stor betydning for regionen er 91% av 
respondentene enig eller helt enig. Trondheimsregionen kommer også godt ut i spørsmål om 
forskning og om studenter preger regionen på en positiv måte. Dette kan antas å ha sammenheng 
med Trondheim sin høye posisjon innen høyere utdanning. Det er også sannsynlig at 
forskingsmiljøene og utdanningsinstitusjonene bidrar til Trondheimsregionen sin posisjon som 
landets Teknologihovedstad. 

 

  



 
 

2.3  Samferdsel  
 

 

 

Av de fire regionene kommer blir Oslo vurdert mest positivt av respondentene når det gjelder 
samferdsel. Osloregionen scorer klart best på veistandard, transportforbindelser til inn- og utland og 
på kollektivtransporttilbudet sitt. Osloregionen scorer også høyest på om hvorvidt regionen er lagt til 
rette for gående og syklende, men ledelsen på dette punktet er betraktelig mindre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

2.4 Levekår 
 

 

 

I spørsmålene knyttet til levekår er Trondheim den regionen som rangeres høyest når det gjelder 
spørsmål om hvorvidt det er trygt å bo i regionen og om regionen er et trygt sted å vokse opp for 
barn og unge. Sammenlignet med de andre regionene scorer også Trondheimsregionen høyt på 
spørsmål om tjenestetilbud til sine egne innbyggere og at regionen er preget av åpenhet og 
toleranse.  

Osloregionen skiller seg negativt ut i spørsmålet om det er trygt å bo i regionen hvor kun 22% av 
respondentene sier seg enig. Osloregionen scorer også lavt på spørsmålet om man får mye for 
pengene i boligmarkedet – 6% og om hvorvidt det er lite kriminalitet i regionen – 8%.  

 

 

 

  



 
 

2.5 Miljø og fritid 
 

 

 

I spørsmål knyttet til miljø og fritid scorer Osloregionen klart høyest på spørsmål om hvorvidt 
regionen har et attraktivt kulturtilbud  og om regionen har muligheter for et variert uteliv.  

Trondheimsregionen scorer lavt på spørsmål om regionen prioriterer hensyn til miljøet og om 
regionen har et godt klima. Den eneste påstanden innen miljø og fritid Trondheimsregionen scorer 
høyt på er at regionen har muligheter for et variert uteliv hvor 63% i stor grad er enige.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Del 3 Assosiasjoner til Trondheimsregionen 
Både eksterne og interne respondenter har en stor grad av positive assosiasjoner til 
Trondheimsregionen. Ikke overraskende har de interne respondentene et svært positivt syn på sin 
egen region til tross for at andelen som svarer «svært positiv» har sunket fra 45% i 2016 til 33% i 
årets måling. De eksterne respondentene er ikke like entusiastiske, men der er en klar overvekt som 
oppgir å ha «positiv» og «svært positiv» assosiasjon til regionen. Dette har også holdt seg over tid og 
for både interne og eksterne respondenter har gjennomsnittet ligget på ca. 4 siden 2013 på en 5-delt 
skala.  

Respondentene ble også spurt om hvilke type næringsliv de assosierte med mest med 
Trondheimsregionen. For både eksterne og interne respondenter er de tre mest oppgitte næringene 
teknologibedrifter, kunnskapsbedrifter og informasjons og kommunikasjonsteknologi. Disse har også 
vært de mest oppgitte ved tidligere utførte undersøkelser. Teknologibedrifter var ikke ett alternativ i 
tidligere før i 2013, men har siden da vært en av næringene både interne og eksterne respondenter 
assosierer med regionen.  

Det har vært liten forandring i hvilke næringer som i aller høyest grad blir assosiert med 
Trondheimsregionen over perioden målingene har blitt gjennomført. Ved tidligere undersøkelser har 
eksterne respondenter i mye større grad assosiert Trondheimsregionen med reiseliv og turisme, 
handelsvirksomhet, offentlige tjenester, skipsfart og bygg og anlegg, men andelen som har hatt disse 
assosiasjonene har falt kraftig siden 2013. 

  



 
 

 
3.1 Interne respondenter: Hvilken umiddelbar assosiasjon får du når du hører navnet 
"Trondheimsregionen"?  
 

Respondentene ble spurt om de har negative eller positive assosiasjoner når de hører navnet til 
de ulike regionene, og hvilke næringer de forbinder med regionene. Tilsvarende spørsmål har også 
blitt stilt tidligere, noe som gjør det mulig å studere utviklingen over tid 
 

 

 
 
Figuren over viser hvordan innbyggerne i Trondheimsregionen ser på egen region. Tallene er ikke 
uventet svært positive, men vi ser også en forskyvning mot den positive delen av skalaen til tross for 
at andelen som er «svært positiv» har sett en nedgang fra 45% til 33% fra 2016 til 2018.  
 
Bryter man tallene ned på gjennomsnitt er tallene er fortsatt svært positive og viser en relativt flat 
utvikling hvor snittet har beveget seg fra 4,1 i 2013 til 4,2 i 2018:  
 

 
 
 



 
 

3.2 Eksterne respondenter: Hvilken umiddelbar assosiasjon får du når du hører 
navnet "Trondheimsregionen"? 

 

 

Figuren over viser hvordan de eksterne respondentene for Trondheimsregionen har besvart 
spørsmålet for undersøkelsene i 2009, 2011, 2013, 2016 og 2018. De tre første undersøkelsene var 
en del av Omdømmebarometeret, mens tallene fra undersøkelsene i 2016 og 2018 er bestilt av 
Trondheimsregionen. Som figuren viser ser vi en svakt negativ utvikling siden målingene startet. 
Utviklingen viser ikke en markant økning i negative eller svært negative assosiasjoner, men en 
nedgang i svært positive assosiasjoner, i kombinasjon med at flere besvarer spørsmålet med det 
nøytrale verken eller.  

Ser man på gjennomsnittet ser man en nedgang fra 2013 har holdt seg stabil siden 2016.  

 

 
 

 



 
 

Interne respondenter: Hvilke type næringsliv forbinder du først og fremst med 
Trondheimsregionen? 
Figuren under viser de ti næringene interne respondenter forbinder med 
Trondheimsregionen i 2018-undersøkelsen (N=454). Respondentene ble gitt mulighet til å krysse av 
for flere av alternativene. 
 
Av svarene fremgår det at innbyggerne i Trondheimsregionen i størst grad assosierer sin egen region 
med næringsliv innen teknologi, kunnskap, informasjon- og kommunikasjon med i sin egen region.  
 
Dette er også i tråd med Trondheims posisjon og image som «Teknologihovedstad».  
 

 

  



 
 

Interne respondenter: Hvilke type næringsliv forbinder du først og fremst med 
Trondheimsregionen? Utvikling over tid 
 

 

 

Teknologibedrifter var ikke ett alternativ i tidligere undersøkelser, men ble lagt til som et alternativ i 
2013 og har i begge målingene siden da vært blant næringene respondentene som ikke bor i 
regionen selv assosierer med Trondheimsregionen.  

Det fremgår av målingene at det har vært liten forandring i hvilke næringer som blir assosiert med 
regionen hos interne respondenter i perioden målingene har blitt gjennomført. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Eksterne respondenter: Hvilke type næringsliv forbinder du først og fremst med 
Trondheimsregionen? 
 

Figuren under viser de ti næringene eksterne respondenter forbinder med Trondheimsregionen i 
2018-undersøkelsen (N=1099). Respondentene ble gitt mulighet til å krysse av for flere av 
alternativene. 

I likhet med innbyggerne i Trondheimsregionen assosierer de eksterne respondentene i størst grad 
regionen med næringsliv innen teknologi, kunnskap, informasjon- og kommunikasjon med i sin egen 
region.  

 



 
 

Eksterne respondenter: Hvilke type næringsliv forbinder du først og fremst med 
Trondheimsregionen? Utvikling over tid.  

 

 
Teknologibedrifter var ikke ett alternativ i tidligere undersøkelser, men ble lagt til som et alternativ i 
2013 og har i begge målingene siden da vært blant næringene respondentene som ikke bor i 
regionen selv assosierer med Trondheimsregionen.  

Det fremgår av målingene at det har vært liten forandring i hvilke næringer som i aller høyest grad 
blir assosiert med regionen over perioden målingene har blitt gjennomført. Av likevel ser vi fra grafen 
over at antallet eksterne respondenter som assosierer Trondheimsregionen med reiseliv og turisme, 
handelsvirksomhet, offentlige tjenester, skipsfart og bygg og anlegg har falt kraftig siden 2013.  

  

 
 
  



 
 

Del 4 Regionenes attraktivitet  
 

I denne delen av rapporten granskes fire påstander stilt som en del av spørreundersøkelsen som 
måler de forskjellige regionenes attraktivitet som reisemål, bosted, studiested og arbeidssted. Vi vil 
presentere vil vi presentere resultatene fra 2018- undersøkelsen for de fire regionene, samt se på 
utviklingen over tid. I denne delen av undersøkelsen vil vi kun presentere eksterne respondenter. For 
Trondheim er dette N=1105, Stavanger er N=606, Bergen er N=598 og Oslo er N=682. 

Spørsmålene om regionenes attraktivitet som studiested og arbeidssted ble ikke stilt i 2009, men er 
målt fra 2011. I 2018-figurene er helt uenig og uenig slått sammen til uenig, og helt enig og enig er 
slått sammen til enig, mens tallene i figurene som viser utvikling over tid, er en sammenslåing av 
verdiene helt enig og enig. 

Den videre presentasjonen vil vise at for tre av fire påstander er nedgangen fra 2011 til 2013, og fra 
2013 til 2016, for alle regioner relativt stor, selv om denne negative trenden later til å ha blitt brutt 
ved 2018 målingen.  Oslos nedgang er betydelig flatere enn for de tre andre regionene selv om det 
må bemerkes at Oslo i alle tilfeller har hatt et lavere utgangspunkt siden målingene startet.  

Regionen som et attraktivt reisemål er den eneste av påstandene som ikke har hatt en negativ 
utvikling for samtlige regioner siden målingene startet i 2011. Denne type systematisk nedgang 
trenger ikke være et tegn på svekket omdømme for den enkelte region. Selv om undersøkelsen ikke 
kan kontrollere for den type utslag, er det mulig også å tolke resultatene på en annen måte enn et 
svekket omdømme. I motsetning til for et reisemål, innebærer bosted, studiested og arbeidssted ofte 
at man flytter til et annet sted enn man bor per i dag og endrer sitt daglige virke. Den markante 
nedgangen for alle regionene kan tenkes å skyldes en generell nedgang i viljen til å endre det man 
har i dag. I så måte kan det være knyttet opp til eksempelvis arbeids- og boligmarkedet. Med 
utgangspunkt i dette datamaterialet blir det kun spekulasjoner, men det er viktig å peke på 
muligheten for at et så gjennomgående mønster, kan skyldes andre faktorer enn et svekket 
omdømme som region. 

Vi vil videre presenterer og kommenterer vi resultatene for den enkelte påstand.  

  



 
 

3.1 Attraktivitet som reisemål 

 
Som grafen over viser scorer alle regionene høyt fra eksterne respondenter på påstanden om 
regionen er et fint reisemål. Sammenligner vi gjennomsnittsverdiene til de fire regionene, scorer 
Trondheimsregionen, Bergensregionen og Stavangerregionen signifikant bedre enn 
Osloregionen.	
	

	
 
Ser man på utviklingen over tid viste utviklingen for alle regioner en svak nedgang frem til målingen i 
2018 hvor denne utviklingen later til å ha snudd eller bremset opp for alle regioner. Vi ser blant annet 
at Trondheimsregionen har steget som et attraktivt reisemål fra 78% i 2016 til 81%  
 
 
 



 
 

4.2 Attraktivitet som bosted 
 
 

 
Ikke overraskende er regionene mer attraktive som reisemål enn som bosted for respondentene som 
selv ikke bor i regionen. Av figuren over fremgår det at alle regionene har tyngden på negativ side for 
påstanden om respondentene kan tenke seg å bo der selv. Færrest respondenter sier seg enig i at de 
kunne tenke seg å bo i Stavangerregionen og Osloregionen mens suverent flest respondenter, 28%, 
sier seg enig at de kunne bodd i Trondheimsregionen. Samtidig viser utviklingen over tid at alle 
regionene har hatt en negang i attraktivitet som bosted siden målingene begynte selv om utviklingen 
ser ut til å ha stabilisert seg de noe siden 2016. Se figur under: 

 

 



 
 

3.2 Attraktivitet som studiested 
 

 
 
I spørsmålet om respondenten kunne tenkt seg å studere i regionen kommer Stavangerregionen 
dårligst ut og kun 15% av respondentene sier seg enig i påstanden om at de kunne tenke seg å 
studere der. De øvrige regionene har jevnere resultat og Bergen kommer ut som den mest attraktive 
studieregionen med Trondheimsregionen på andre plass.  
 

 
 
Over tid viser figuren over at alle regionene har hatt en markant nedgang fra målingene startet og 
frem til 2016. Ved siste måling ser man derimot at denne trenden har blitt brutt og at den negative 
utviklingen har flatet ut eller snudd for alle regioner. Stavangerregionen har i høyest grad brutt 
denne trenden mens Trondheimsregionen later til å ha stabilisert seg ved 37% av respondentene 
som oppgir at de kunne tenke seg å studere i regionen.  



 
 

4.4 Atraktivitet som arbeidssted 
 

 
Under årets måling kommer Trondheimsregionen ut som den mest attraktive regionen å arbeide i 
blant respondenter som selv ikke bor der. Nok en gang er det Stavangerregionen som kommer 
dårligst ut blant respondentene med kun 18% som oppgir at de kunne tenke seg å arbeide der. Den 
lave oppslutningen rundt Stavangerregionen skyldes antakeligvis nedgangsperioden innen olje- og 
gassrelatert virksomhet som har preget regionen de siste årene.  

 

 

 

Påstanden om respondenten kan tenke seg å arbeide i regionen viser den sammen nedadgående 
trenden som de øvrige påstandene. Osloregionen viser en mindre nedgang enn de øvrige regionene, 
men har også startet fra et lavere nivå siden målingene startet i 2011. Trondheimsregionen ender på 



 
 

28% i 2018 etter å ha falt kontinuerlig siden første i 2011 hvor 66% av respondentene sa seg enig 
eller helt enig i at de kunne tenke seg å arbeide i regionen.  

 

 

  



 
 

Del 5 Regionenes omdømme  
 

5.1  Næringsliv og arbeidsmarked 
 

 

 

For Trondheimsregionens interne respondenter ser vi et tilnærmet uendret bilde fra 2016 til 
2018 for påstandene knyttet til næringsliv og arbeidsmarked. 

 



 
 

 

 

 

Også Trondheimsregionens eksterne respondenter uttrykker et tilnærmet uendret bilde fra 2016 til 
2018 for påstandene knyttet til næringsliv og arbeidsmarked 
 
 
	

	



 
 

5.2 Utdanning og forskning  

 

 

Også her ser vi et tilnærmet uendret bilde fra 2016 til 2018, men vi ser også at innbyggerne i 
regionen har et meget positivt syn på alle spørsmål knyttet til utdanning og forskning i regionen. 
Dette har vært et gjennomgangstema for undersøkelsen.  
 

 



 
 

 

 

Eksterne respondenter deler de interne respondentene sitt positive syn på utdanning og forskning i 
Trondheimsregionen. Det er også lite endring å se mellom målingene i 2016 og 2018.  

 

 

 

 



 
 

5.3 Samferdsel 
 

 

 

I spørsmål om samferdsel er det lite utvikling å se med unntak av påstanden «det er god 
veistandard» i regionen hvor andelen som har svart «vet ikke» har økt fra 3% 2016 til 36% i 2018.  

 

 



 
 

 

 

 

Av grafene over ser man at færre eksterne respondenter har svart «i stor grad» i 2018 enn i 2016 i 
spørsmål om veistandard, transportforbindelser til utlandet og innlandet og kollektivtilbud.  

 

 

 

 



 
 

5.4 Levekår 
 

 

 

Den mest markante forskjellen fra 2016 til 2018 innen Levekår er at antallet respondenter som har 
oppgitt at regionen i stor grad har et godt helsetilbud til sine innbyggere har falt fra 88% i 2016 til 
65% i 2018.  

 



 
 

 

 

I spørsmål om Levekår er det lite utvikling å se blant eksterne respondenter fra 2016 til 2018.  

 

 

 

 



 
 

 

5.5 Miljø og fritid 
 

 

 

 

I spørsmål om Miljø og fritid er det lite utvikling å se blant interne respondenter fra 2016 til 2018. 

 



 
 

 

 

 

I spørsmål om Miljø og fritid er det lite utvikling å se blant eksterne respondenter fra 2016 til 2018. 
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