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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 27.11 2019 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 19- Dato: 20.11.2019  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset i Trondheim 

Tidsrom: Onsdag 27. november 2019 kl 1300-1600 

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

Kopi Esther Balvers, Hans Kringstad, Astrid Haugslett, Ola By Rise, Håkon Kibsgaard Jordet. 
 
 

RF 46/19 Referat fra møte 08.10 2019 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 08.10.2019 

Forslag til vedtak: 

Referat/protokoll rådmannsforum 08.10.2019 godkjennes. 

 

RF 47/19 Trondheim kommune sin planstrategi, mulige berøringspunkter. 

Sak: Som de andre kommunene er Trondheim kommune i gang med sin planstrategi, og der er 

samarbeid med andre kommuner en viktig del. Hans Petter Wollebæk vil orientere om status for 

arbeidet, som et grunnlag for en diskusjon om mulige berøringspunkter.  

 

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

RF 48/19 Nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Trondheimsregionen. 

Sak: Som det ble orientert om i forrige Rådmannsforum vil en ny kommunelov også ha konsekvenser 

for interkommunalt samarbeid. Den definerer hvordan interkommunalt samarbeid kan foregå på 

slik: 

” Et interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom et interkommunalt politisk råd, kommunalt 

oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller 

samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.” 

 

Interkommunalt politisk råd er mest relevant for samarbeidet i Trondheimsregionen. Det kan 

behandle saker som går på tvers av kommune- og fylkesgrenser, dvs interessepolitikk og 

grenseoverskridende oppgaver, og skiller seg fra kommunalt oppgavefellesskap som skal løse 

felles oppgaver, dvs tjenestesamarbeid. I interkommunalt politisk råd skal det øverste organet 

hete representantskapet, og det kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Endringene 

her består egentlig mest av endrede betegnelser.   

 

Det som er en reell endring er et krav om at det skal inngås en skriftlig samarbeidsavtale 

mellom alle deltakerne i rådet, som skal vedtas av alle kommunestyrene. Daglig leder har laget 

et forslag, vedlagt. Det er tatt utgangspunkt i de gjeldende vedtektene, med endringer enten pga 

endret praksis i de ni årene siden de ble vedtatt, eller føringer lagt i ny kommunelov. 

Samarbeidsavtalen er forsøkt holdt på minimumsnivå, andre regionsamarbeid har gått lenger i å 



 

Rådmannsforum 27.11 2019 
 
 
 

 Side 2 av 4 

 

detaljere en slik avtale.  

 

Saksgangen videre er at forslaget til samarbeidsavtale blir lagt fram for godkjenning i 

Regionrådet i desember, med (forhåpentligvis) vedtak om å sende den ut til behandling i 

kommunestyrene. Når den sendes ut til kommunene vil det også være med forslag til sak, 

inkludert den evalueringen som ble lagt fram for Regionrådet i juni. 

  

 Vedlegg 2: Forslag til samarbeidsavtale. 

Forslag til vedtak:  

Saken legges fram til diskusjon. 

 

 

 

RF 49/18 Utviklingsplan 2020. 

Sak: I tråd med årshjulet legges Utviklingsplan med budsjett 2020 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. 

Vedlegg 3: Forslag til Utviklingsplan for 2020. 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

RF 50/19 Ny Strategisk næringsplan. 

Sak:   Saken legges fram for Regionrådet med tre vedtakspunkter 

1. Det skal utarbeides en ny Strategisk næringsplan. 

2. Det bestilles kunnskapsgrunnlag fra Telemarksforskning og SINTEF. 

3. Næringsforeningen i Trondheimsregionen engasjeres som prosessleder, daglig 

leder får fullmakt til å forhandle fram ramme for oppdraget. 

   Det informeres ytterligere i møtet om prosess og framdrift. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 

 

 

RF 51/19 Handlingsplan for Strategisk næringsplan 2020. 

Sak:  Handlingsplan for Strategisk Næringsplan har varighet ut 2019. På grunn av ny Strategisk 

Næringsplan fra 2021 vil handlingsplanen kun gjelde inntil det er laget en ny med basis i SNP. 

Oppbyggingen er lik gjeldende handlingsplan, men det er lagt til aktiviteter og gjennomførte 

tiltak er tatt ut. Det er lagt til et nytt temaområde rundt Trøndelag som matregion.  

 

Generelt er handlingsplanen blitt bredere enn den var opprinnelig. Delvis gjenspeiler det at vi nå 

har felles næringsutviklingsarbeid med Trondheim kommune, som gjør bredden større, men 

også at den i større grad gjenspeiler tiltak i det bredere partnerskapet. Handlingsplanen vil være 

dynamisk også fram til den blir erstattet; det vil være rom for å legge til nye tiltak underveis. 
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Vedlegg 4: Forslag til handlingsplan ettersendes. 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 

 

RF 52/19 Ungt Entreprenørskap – konsekvenser av Trondheim kommunes nye avtale med 

UE. 

 

Sak: Som kjent har vi over noen år hatt en felles avtale med Ungt Entreprenørskap, som reforhandles 

annet hvert år. Rammen har hele tiden vært på 1,1 mill, som betyr at realverdien er ganske mye 

lavere nå enn når den første avtalen ble inngått. I årsoppgjørssaken til Trondheim kommune ble 

det politisk lagt inn 800’ i 2019 til en egen samarbeidsavtale med UE, stigende til 1,6 mill i 

2020. Før det ble klart ble det undertegnet en ny avtale mellom UE og Trondheimsregionen for 

perioden 20-2020. 

 

Det gjør at rammene rundt avtalen med UE må diskuteres. Trondheim kommune har ikke gitt 

eksplitt uttrykk for at de ønsker seg ut av TRR sin avtale, men det er ikke unaturlig at det blir 

konsekvensen. Det er 6 måneders oppsigelsestid på avtalen, det vil si at det kan være mulig å 

varsle oppsigelse før årsskiftet, og dermed kun ha halvårsvirkning i 2020, og bruke første halvår 

til å forhandle fram en ny avtale med UE med de gjenværende kommunene. Alternativet er å la 

den gå ut 2020 med dagens kostnadsfordeling, og vurdere ny avtale for 2021. 

 

Jeg har regnet på konsekvensene hvis Trondheim går ut, med en fortsatt ramme på 1,1 mill vil 

det se slik ut: 

 

Uten Trondheim  Befolkning 2020 TRR 
Kommunal 
egenandel 2020 

Dagens 
egenandel 

Stjørdal  24047 181.242 90.621 39.395 

Malvik  14083 106.143 53.072 24.451 

Melhus  16627 125.317 62.659 28.330 

Skaun  8305 62.595 31.297 14.419 

Orkdal  18000 135.666 67.833 22.293 

Midtre Gauldal  6256 47.151 23.576 13.379 

Indre Fosen 9980 75.219 37.610 23.281 

Sum  97298 733.333 366.667 165.549 
   

 

Rådmannsforum må ta stilling til hva vi skal innstille på til AU/Regionrådet i denne saken. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram til diskusjon. 
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RF 53/19 Fylkeskommunens kompetansestrategi, etablering av kompetanseforum – 

Trondheimsregionens rolle? 

 

Sak: Kompetansestrategi for Trøndelag ble vedtatt i mai 2019, og en av de sentrale tiltakene er 

opprettelsen av regionale kompetanseforum. Jeg har vært i dialog med den som har fått i ansvar 

å bygge opp disse forumene, der temaet var litt løselig om Trondheimsregionen kunne være 

geografien for ett av disse forumene, og om TRR som organisasjon eventuelt kunne ta ansvar 

for driften av det.  

 

Verdiforklaringen var ganske uklar, og dette er helt i utkanten av hva vi som organisasjon skal 

drive med, men jeg ønsker innspill fra Rådmannsforum om hvordan vi skal forholde oss til 

dette. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 

 

RF 54/19 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 13.12. 2019 

 Møtet vil være på Støren. Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste:  

 Celtic Norse/energieffektive datasentre. 

 Masterplan Værnes. 

 Eventuelle samferdselsorienteringer 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 

 

RF 55/19 Orienteringer. 

 Diverse næringsorienteringer. 

 

 

RF 56/19 Åpen post/eventuelt. 

  

 

Bård Eidet 

Daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 08.10. 2019 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 19/- Dato: 15. oktober 2019  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Tirsdag 08. okober 2019 kl 1300-1600 

Til stede: Alf-Petter Tenfjord, Katrine Lereggen, Anne Kathrine Slungård, Carl Jakob Midttun, Vigdis 

Bolås, Jan Yngvar Kiel, Svein Henry Berdal Bård Eidet, Astrid Haugslett, Esther Balvers.  

Forfall: Odd Inge Mjøen, Morten Wolden, Kjetil Mjøsund. 

 

 

RF 35/19 Referat fra møte 05.06 2019 

 

Vedtak:  

Referat rådmannsforum 05.06. 2019 godkjent. 

 

 

RF 36/19 Visit Trondheim – mulig medlemskap for kommunene i Trondheimsregionen fra 1/1-

2020. 

  Bård Eidet innledet.  

 Fra møtet: NiT hyret inn, har lagt en plan for videre framdrift.  

Nye politiske konstellasjoner gjør det nødvendig med en ny prosess.  

Workshop blir gjennomført 3. desember.  

 

Vedtak:  

Forslaget til prosessplan fra Visit Trondheim/NiT legges til grunn for videre prosess..  

  

 

RF 37/19 Mulig samarbeid med Vital Things om søvnovervåking. 

    

 Vedtak:  

Saken diskuter. 

 

 

RF 38/18 Trondheim kommune sitt arbeid med modernisering/digitalisering – involvering fra 

de andre kommunene. 

  Ola Eirik Klingen Trondheim kommune innledet. 

Helseplattformen har gjort at arbeidet har blitt forsinket.  

Potensialet forskjellig fra sektor til sektor.  

Fra møtet: Ikke alt det kan aksepteres feil på. Vi bør i større grad greie å utvikle løsninger sammen i TRR, 

må begynne med det enkle.  

 

Vedtak:  

 Saken diskutert. 
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RF 39/19 Nok næringsareal til arealkrevende virksomhet – orientering om avtale med 

eierskapsenheten i Trondheim kommune. 

   Esther Balvers orienterte. 

Fra møtet: Skjer mye på Sveberg, attraktiv beliggenhet. Ønske om gjennomkjøring til Reitan-krysset, men 

uenighet, gått til mekling.  Spørsmål om utredning/analyser fra Eieskapsenheten i Trondheim 

kommune må gå gjennom Esther.  

Viktig at TRR går i lag.  

 

Vedtak:  

 Saken tas til orientering. 

 

RF 40/19 Ny kommunelov – konsekvenser for interkommunalt samarbeid. 

 

Bård Eidet orienterte. 

 

Fra møtet:  

 

 

Vedtak:  

 Saken tas til orientering 

 

 

 

 

RF 41/19 Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen. 

 

Atrid Haugslett orienterte. Skal kartlegge status, med utgangspunkt i regjeringens 

veikart for grønn konkurransekraft.  

 
Fra møtet:   

 

Vedtak:  

 Saken tas til orientering. 

 
 

RF 42/19 Ny Strategisk næringsplan fra 2020?. 

 

 

 Fra møtet:  

 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
 

 

RF 43/19 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 25.10. 2019 
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Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 
 

 

RF 44/19 Orienteringer. 

 . 

 

 

RF 45/19 Åpen post/eventuelt. 

Hva med regionalt samarbeid i folkevalgtopplæring? 

  

 

Bård Eidet 

Daglig leder  



Samarbeidsavtale 

Interkommunalt politisk råd Trondheimsregionen 
(Regionrådet for Trondheimsregionen) 

 
§ 1 Forankring i kommuneloven 
Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens kapittel 18 om interkommunalt politisk 
råd. 
 
§ 2 Medlemmer 
Interkommunalt politisk råd Trondheimsregionen (heretter kalt Regionrådet for 
Trondheimsregionen) er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, 
Trondheim, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen. Andre kommuner og 
fylkeskommuner kan etter vedtak i Regionrådet tas inn som medlemmer.  
 
§ 3 Området for Regionrådets virksomhet 
Regionrådet for Trondheimsregionen skal være medlemskommunenes felles drøftings- og 
samordningsorgan og har som formål å styrke samarbeidet mellom kommunene, ivareta 
felles interesser og å styrke regionens attraktivitet i en nasjonal og internasjonal 
konkurransesituasjon. 
Regionrådet kan selv initiere handlingsprogram, prosjekter og utredninger i saker av 
regional karakter, herunder fastsette og følge opp intensjonsavtaler om interkommunalt 
samarbeid. 
Regionrådet kan fungere som styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle 
utredningsarbeider og opprette arbeidsgrupper knyttet til særskilte saker etter behov  
 
§ 4 Representantskapets sammensetning og utpeking av medlemmer i 
Trondheimsregionen 
Ordførerne i medlemskommunene utgjør gjennom sin stemmerett i Trondheimsregionen 
representantskapet for samarbeidet i henhold til kommunelovens §18-3.  
Ordfører og en representant for opposisjonen oppnevnes av kommunene for valgperioden 
og deltar sammen med kommunedirektør (rådmann) som medlemmer i regionrådet. 
Kommunene velger en vararepresentant for hver av sine politiske representanter. 
 
§ 5 Stemmerett, ledelse og organisering 
Det politiske flertallet i den enkelte kommune, representert ved ordføreren, forvalter 
kommunens stemmerett i Regionrådet. Representanten for opposisjonen deltar med møte- 
og talerett.  
Regionrådet velger arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og to øvrige ordførere fra 
medlemmene.  
Rådmannsforum for Trondheimsregionen består av rådmennene fra medlemskommunene. 
Rådmennene deltar i Regionrådets møter med møte- og talerett.  
Det kan oppnevnes observatører til Regionrådet og rådmannsforum med møte- og talerett. 
Daglig leder har møte- og talerett. 



Næringsrådet oppnevnes med representanter fra rådmennene, 
næringsliv/virkemiddelaktører og NTNU/SINTEF. Næringsrådet har beslutningsmyndighet i 
mindre næringsutviklingssaker, etter fullmaktsgrenser fastsatt av Regionrådet. 
 
§ 6 Samarbeidets avgjørelser 
Konsensusprinsippet legges til grunn. Den enkelte kommunene har reservasjonsrett i saker 
eller prosjekt der de ikke ser det som aktuelt å delta. 
Arbeidsutvalget kan opptre på vegne av Regionrådet i hastesaker. 
 
§ 7 Forankring 
Det gjøres en evaluering av samarbeidet mot slutten av hver valgperiode, inkludert en 
vurdering av medlemsavgiftens størrelse i kommende valgperiode. Ut fra evalueringen skal 
det vurderes om det skal gjøre endringen i samarbeidets innhold og prioriteringer. Denne 
evalueringen skal behandles av kommunestyrene ved starten av hver valgperiode. 
 
§ 8 Sekretariat 
Trondheimsregionen skal ha en egen sekretariatsordning med daglig leder, men er ikke et 
eget rettsubjekt. Trondheim kommune er vertskommune med kontorhold for sekretariatet 
på vegne av medlemskommunene. Vertskommunen har ansettelses-, lønns- og 
personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon. 
Regionrådet fastsetter sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk etter behov. 
 
§ 9 Saksbehandling 
Saker til rådmannsforum, arbeidsutvalg og Regionrådet skal behandles på grunnlag av 
saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved daglig leder. I saker av 
prinsipiell betydning eller som krever beslutning om ressursbruk utover daglig leders 
fullmakt innstiller arbeidsutvalget til vedtak i Regionrådet. 
Saker som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap skal sendes disse for tiltredelse 
før saken tas opp til vedtak i Trondheimsregionen. 
 
§ 10 Innskudd i virksomheten/økonomiske forpliktelser 
Kommunenes bidrag til finansiering av virksomheten skjer ved at medlemmene betaler en 
nærmere fastsatt årlig kontingent, vedtatt av Regionrådet. Trondheimsregionen har ikke 
myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra medlemmene økonomiske 
forpliktelser. Den enkelte kommune bærer selv sine kostnader ved å delta i rådets møter og 
aktiviteter, herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte representanter. 
 
§ 11 Uttredelse og oppløsning 
Den enkelte kommune kan tre ut av Trondheimsregionen etter vedtak i 
kommunestyre/bystyre eller fylkesting. Uttredelse får virkning fra utgangen av kommende 
budsjettår etter at melding om uttredelse er gitt. 
Interkommunalt politisk råd Trondheimsregionen kan oppløses av et flertall på 2/3 av 
deltakerkommunene. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 
Denne samarbeidsavtalen er gyldig når alle kommunene og Regionrådet har vedtatt den. 
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Utviklingsplan 2020-23, 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 mest sannsynlig vil innfri hovedmålet innen 2020, men målingen skjer to år på 
etterskudd. Det innebærer at vi har hatt en klart sterkere vekst enn landsgjennomsnittet, i en 
historisk sterk oppgangskonjunktur.  

Rullert Strategisk næringsplan ble vedtatt i desember 2016. Den har fem målområder: 1. Kobling 
FoU og næringsliv. 2. Næringsfremmende kommuner. 3. Innovasjon og gründerskap.   4. 

Politikerne i Trondheimsregionen på besøk til NTNU og SINTEF. 

 

Foto: Carl Erik Erikson 
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Kommersialisering av teknologi. 5. Attraktiv region.  
SNP er konkretisert i en toårig handlingsplan, som blir vedtatt i desember 2019.  

 

2020 vil bli brukt til å utarbeide ny Strategisk næringsplan. Det er en krevende prosess som tar 
mye tid, men på de 10 årene som har gått siden sist det ble gjennomført en slik prosess har det 
skjedd såpass mye at det er fornuftig å ta en gjennomgripende diskusjon på hva som skal være 
våre mål og prioriteringer i årene framover. 

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. 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. 
- 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 
vedtatt for perioden 2019-2020. 

- 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 til Impello-analysen og andre 

relevante analyser. 
- Styrke samarbeidet med de utenlandskeide 

bedriftene, for å sikre arbeidsplasser og 
legge til rette for ytterligere vekst. 

- Styrke næringsutviklingen knyttet til 
investeringene i Forsvaret gjennom stillingen 
som forsvarskoordinator. 

- Støtte opp under gründer-/ 
innovasjonsarbeidet i regionen. 
 

 

 

Nye oppgaver/prioriteringer i 2020: 
- Styrke mat- og reiselivssatsingen gjennom 

aktiv deltakelse i arbeidet med European 
Region of Gastronomy.  

- 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.  

- Være en aktiv bidragsyter til prosjekter som 
bidrar til det grønne skiftet, og følg opp 
rapporten om grønn konkurransekraft. 
 

 
NTNU

Budsjett for strategisk næringsutvikling 2020: 4,5 mill kr. 

Foto: Carl Erik Erikson 
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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 IKAP legges til grunn for 
arealpolitikken i kommunene. Trondheimsregionen skal være rollemodell for et attraktivt og 
bærekraftig regionalt utbyggingsmønster. 

       
Pendling til og fra Trondheim                         Boligbygging i Trondheimsregionen 

 
IKAP2 ble vedtatt i regionrådet februar 2015. Oppfølging av IKAP og politisk forankring er en viktig 
oppgave også i 2020. Kunnskapsgrunnlag om areal- og transport i Trondheimsregionen skal 
videreutvikles og tilgjengeliggjøres, både via rapporteringer, presentasjoner og via kartportalen. 
 
Byvekstavtale for Trondheimsområdet ble signert 25. juni 2019. IKAP er lagt til grunn i avtalene om 
arealplanlegging. Trondheimsregionen skal jobbe for at oppfølging av Byvekstavtalen løftes til å 
være av nytte for hele regionen. 
 
Tema som skal ha fokus i 2020: 

 Klimavennlig boligfeltutvikling - økning andel gang-, sykkel- og kollektivreiser 

 Kunnskapsgrunnlag til utarbeidelse av en samordnet parkeringspolitikk 

 Indikatorer for klimavennlig arealutvikling 
 
Samarbeid med NiT om utvikling av næringsareal videreføres. Strategi for næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen ble vedtatt 28. september 2018. Status på utvikling av næringsarealer 
oppdateres 2 ganger per år, og gjøres tilgjengelig via kartportalen på Trondheimsregionen sine 
nettsider. IKAP har engasjert en rådgiver fra Eierskapsenheten i Trondheim kommune for å bidra i 
styrking av samspill mellom næringsutvikling og arealutvikling. 
 
Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen. 
Trondheimsregionen bidrar aktivt i påvirkningsprosesser mot sentrale organ.  
  
 

Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2020: 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.  
 

Foto: Carl Erson 



 

 

 

 

Side 4 

P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 

Mål: 
Trondheimsregionen skal bli mer kjent nasjonalt og internasjonalt som teknologihovedstad.  
For 2020 prioriteres: 
- Spredning av suksesshistorier fra Trondheimsregionen. 
- Konkretisere nærmere hvilken rolle vi skal ha i internasjonal profilering av Trondheimsregionen. 
 
Utdyping 
Trondheimsregionen scorer høyt i nasjonale omdømmekåringer. Dette er den regionen flest sier 
de kan tenke seg å bo og jobbe i hvis de skal flytte. Særlig innen utdanning og FoU er omdømmet 
godt. Vi blir oppfattet som den ubestridte teknologihovedstaden i Norge, men har ikke like høy 
score på vurdering av karrieremuligheter. 

Trondheimsregionen vil fortsette med å fortelle våre egne suksesshistorier fra FoU og næringsliv, 
både 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,YouTube og etter 
hvert også Instragram, 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 2020: 1,5 mill kr. 

 

 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

 

Side 5 

2.3 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. 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 : 1,0 mill kr. 

               
                            Regionale busser – en suksesshistorie   
 
 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 

3.1 Ressurstilgang i 2020:  

 Trondheim kommune 3,2 mill kr (inkl Klæbu) 

 Øvrige kommuner: 2,9 mill kr Sum kommuner 6,1 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 8,6 mill kr  
 

Tilskudd fra kommunene ble i 2019 justert for første gang siden 2010. Beløpet ble 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. I tillegg legges det 
opp til å bruke1,4 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. 

 

Ressurstilgang 2020 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 1.400.000 6.100.000 

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 21400.000 8.600.000 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

 

Side 6 

 

 

 

    
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 1,4 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 
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