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ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2016 
Det overordnede målet for Trondheimsregionen er: Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal 
og internasjonal konkurransesituasjon og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill 
med Trøndelag og Midt-Norge.   
 
Trondheimsregionen har hatt sterk vekst også 
i 2016, ved årsskiftet var det 286.490 
innbyggere, en vekst på 1,4%. Osloregionen og 
Trondheimsregionen hadde den sterkeste 
veksten i storbyregionene. 
 
Vi ønsker at veksten skal være bærekraftig og 
ta hensyn til klima og miljø. Gjennom IKAP-2 
bidrar vi til en tettere region, i et felles bolig- 
og arbeidsmarked.  

Under  kan du se hva Trondheimsergionen 
gjorde i 2016 for å komme nærmere disse målene. Oversikten er delt inn i fire programområder:  

1. Gjennomføring av strategisk næringsplan. 
2. IKAP/arealutvikling.  
3. Profilering, kommunikasjon, attraktiv region. 
4. Ledelse, påvirkningsarbeid, samarbeid.  
 

 

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2016 
Programområde 1: Videreføring av strategisk næringsplan  

Gjennomføring av stra-
tegisk næringsplan: 
Næringsrådet styrer ar-
beidet ut fra rammene i 
utviklingsplanen, og etter 
innspill fra kommunene, 
næringslivet og kunn-
skapsmiljøene. Nærings-
rådet behandlet 47 saker i 
2016.  
Arbeidet med rullering av 
Strategisk næringsplan 
startet i 2015, den rullerte 

planen ble endelig vedtatt i Regionrådet i desember 
2016. Næringsalliansen har hatt oppdraget med å 
gjennomføre rulleringen.   

Kommersialisering av teknologi, tilrettelegging for 
etablering og gründerskap: 
Det viktigste i året som er gått har vært å følge opp 
valget av kommersialisering av teknologi som nytt 
hovedsatsingsområde, og være en aktiv aktør for 
tilrettelegging for gründerskap.  Målsettingen om 
at antallet bedrifter og antall ansatte i teknologi-

bedrifter skal dobles fram mot 2025 er ambisiøst 
og stimulerende, og krever oppfølging over et 
bredt spekter.  I løpet av 2016 har det vært satt av 
midler både til gründerarbeidsfellesskapene DIGS 
og Work-Work, og en Startup-guide. Den største 
satsingen var styrkingen av arbeidet med innovati-
ve offentlige anskaffelser, der Trondheimsregionen 
går inn med 2 mill over tre år for å styrke arbeidet. 

Klyngearbeidet har vært styrket i samarbeid med 
Innovasjon Norge, vi har i fellesskap finansiert ar-
beidet med søknad både for AquaTech Cluster fikk 
NCE-status i 2016, og ComTech (søker i 2017).   

 Ungt entreprenørskap: 
Satsingen på samarbeidsprosjektet med Ungt ent-
reprenørskap Trøndelag (UET) om entreprenørskap 
i grunnskolen har fortsatt gjennom 2016. Prosjek-
tet har gitt flere aktive skoler og vekst i antall ele-
ver som bruker tilbudet 

 
 
 

 

Utkast 15.03.2017 



 
 

 
 

  Årsmelding 2016, side 2 

I 2016 er det også jobbet med:  
- Studenter ut i bedrift: Reisestøtte til kommuner 

utenfor Trondheim  
- Utviklingen av Technoport. 
- Forsker ut i bedrift. 
- Internasjonalisering. 
- Støtte til deltakelse på Trondheim Maker Faire for 

skolene utenfor Trondheim 
- Samling for alle formannskapene med tema 

næringsutvikling. 

- Bidratt til å arrangere Trøndelagsdagen, en karrie-
redag for studenter på jakt etter jobb. 

- Støtte til Impelloanalysen og oppdatering av hav-
bruksanalysen. 

 
Økonomi: 
Det er brukt ca 5.135’ kr til programområdet 1 
Næringsutvikling i 2016.  

 
 

Programområde 2: IKAP / arealutvikling
IKAP 2 
Prosjektet Styrking av jernbanen sin rolle i kollektiv-
systemet i Trondheimsre-
gionen med trinnvis ut-
bygging ble ferdigstilt og 
presentert i Regionrådet 
april 2016. 
 
Strategi for næringsare-
alutvikling i Trondheims-
regionen ble startet feb-
ruar 2016. Det er etablert 
en referansegruppe med 
representanter for for-
skjellige bransjer. 
 
Etter anmodning fra Kommunal- og moderniserings-
departementet ble arbeidet med en Byutviklingsavta-
le startet i 2016. I tillegg til tiltak som er en oppføl-
ging av Bymiljøavtalen i Trondheim vedtok Regionrå-
det at det kan ses på muligheten for en avtale om 
stasjonsutvikling rundt de utpekte stasjonene i IKAP i 
Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal. 
 
Arbeidet med en Byutredning er startet i 2016. Pro-
sjektet vil være det faglige grunnlaget for reforhand-
ling om Bymiljøavtale/Byvekstavtale i 2018.  Hele 
Trondheimsregionen er analyseområde. Statens veg-
vesen har prosjektansvar for Byutredningen, og Regi-
onrådet er referansegruppe for prosjektet. 
 
 
 
 
 

Statistikk/prognoser, kartportal 
Kunnskap om areal- og transportutvikling i Trond-
heimsregionen oppdateres årlig og ble presentert i 
regionrådet oktober 2016. Arbeidet med utvikling av 
interaktiv statistikk på nett har startet. Kartportalen 
har blitt videreutviklet og tatt aktivt i bruk i arbeidet 
med oppdatering av boligfeltbasen, kvalitetssikring av 
lokalisering av bedrifter i bedriftsregisteret.  Samar-
beidet mellom Kart- og Oppmålingskontoret, Byplan-
kontoret og Trondheimsregionen om videreutvikling 
og modernisering av GIS- og statistikkarbeidet er 
styrket. 
 
 
Massedeponi 
Arbeid med revidering av veileder for håndtering av 
rene masser har blitt litt forsinket. Det tas sikte på 
vedtak av veilederen i regionrådet i løpet av 2017. 
 
Befolkningsprognoser 
Den felles befolkningsprognosen er oppdatert. Det er 
avholdt møte i arbeidsgruppa hvor alle kommuner 
deltar. Det utarbeides og presenteres kvartalsvis 
analyse av SSB-statistikk for regional befolkningsut-
vikling. Tall og analyse ligger på 
www.trondheimsregionen.no/statistikk-og-prognoser 
 
Økonomi 
Forbruket på området i 2016 var 2.114’ kr.  
 

 
 
 

 

 

http://www.trondheimsregionen.no/statistikk-og-prognoser
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Programområde 3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region. 

Teknologihovedstaden befester sin posisjon 

 

Fortelling av suksesshistorier fra Trondheims-
regionen. 
Arbeidet med profilering av Trondheimsregionen har 
blitt dreid fra en tradisjonell omdømmekampanje til å 
fokusere på det som det er allmenn enighet om at vi 
er for dårlig til – å fortelle suksesshistorier fra regio-
nen, spesielt fra FoU-miljøene og næringslivet. Arbei-
det med å lage korte filmer om suksesshistorier har 
vært intensivert i 2016, og til sammen 10 forskjellige 
filmer har blitt spredt via annonser på Facebook og 
YouTube.  
 
Antallet som ser filmene og følger Teknologihoved-
staden på Facebook har økt sterkt gjennom 2016, og 
ved utgangen av 2016 nådde vi ca 90 000 personer på 
Facebook, mot ca 30 000 i starten. På samme måte 
har vi hatt en sterk vekst i antall som følger, liker og 
deler teknologihovedstaden på Facebook. 
Flesteparten av filmene var rettet inn mot å bygge 

regional kunnskap og stolthet, men etter hvert utves 
det til nasjonal og etter hvert også internasjonal pro-
filering. 

 

Nettside og Facebook 
20 000 besøkte Trondheimsregionens hjemmeside i 
2016, en liten økning fra 2015. Trondheimsregionen 
produserer egne nyheter og legger ut relevante nyhe-
ter fra andre kilder. Litt over 340 fulgte Facebooksida 
til Trondheimsregionen ved utgangen av 2016. Det 
var 70 flere enn ett år tidligere. 
 

Nyhetsbrev 
Praksis med nyhetsbrev til politikere og rådmenn før 
og etter møter i regionrådet er videreført. Sendes 
også informasjonsmedarbeiderne i de enkelte kom-
munene. Flere kommuner publiserer nyheter fra 
Trondheimsregionen på egne hjemmesider. 

 

Annen profilering  
Vi har også annonsert i SAS-magasinet og 
Natt&Dag, og profilert Trondheimsregionen på 
forskning.no  

 
Økonomi  
Det er i 2016 regnskapsført ca 2.538’ kr til pro-
gramområde 3. 

 

 
 
Programområde 4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid

Trondheimsregionen -regionrådet
Det har vært fem møter i regionrådet i 2016. Det ble 
behandlet 48 saker. Ordfører i Skaun Jon P Husby er 
leder i Regionrådet i perioden 2015-2019. I tillegg til 
sakene som hører hjemme under de forskjellige fag-
områdene er Regionrådet en viktig arena for å disku-
tere samferdselspolitikk. Det er et godt samarbeid 
med de forskjellige transportetatene, og i 2016 har 
det blant annet vært arrangert temamøte om jernba-
ne og kontaktmøter med Nye Veier. 
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Arbeidsutvalget - AU 
AU i perioden 2015-2019 er: Leder Jon P Husby 
(Skaun), nestleder Rita Ottervik (Trondheim), Ingrid 
Aune (Malvik) og Oddbjørn Bang (Orkdal).  AU har 

hatt fem møter i 2016 og behandlet 43 saker.  Ar-
beidsutvalget bidrar godt til politisk forankring og 
effektiv drift av Trondheimsregionen. 

 

Rådmannsforum 
Rådmannsforum har i 2016 behandlet 51 saker.  
Rådmannsforum er viktig både som forberedende 
organ for politiske saker og for å effektuere vedtak i 

Regionrådet i kommunene. Samtidig framheves at 
rådmannsforum har betydning for erfaringsutveksling 
og som et kollegialt fellesskap.  

 

Næringsrådet 
Næringsrådet sikrer samhandling mellom det offent-
lige, næringslivet og FoU (triple helix) og styrer res-
sursbruk og prioriteringer i strategisk næringsplan. 
Berit Rian er valgt som leder.  

Næringsrådet behandlet i 2016 47 saker. Koblingen 
mot næringslivet og FoU gjennom arbeidet i nærings-
rådet fungerer positivt og er en utvilsom suksessfak-
tor. 

 

Sekretariatet 

Bård Eidet er daglig leder, og Astrid Haugslett er 
prosjektleder for Strategisk næringsplan. Esther 
Balvers er prosjektleder for IKAP/arealutvikling, 
mens Hans Kringstad er ansatt som kommunika-
sjonsrådgiver. I tillegg har det vært kjøpt tjenester 
fra Trondheim kommune til statistikk/ pro-

sjekt/støttefunksjoner og GIS/kart. Trondheim 
kommune er vertskommune med personalansvar 
for sekretariatet.  
 
Til programområde 4, ledelse, påvirkningsarbeid og 
samarbeid, er det regnskapsført vel 687’ kr i 2016. 

 
Regnskap 2016 
 

Prosjektnavn  Forbruk 
2015  

Forbruk 
2016 

 Budsjett 
2016   Avvik  

P1: Næringsutvikling: 5.009.834 
 

5.135.051 
         

6.000.000  -864.949 

P2: Arealutvikling: 3.024.448 
 

2.114.904 
         

3.000.000  -885.096 
P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv 
region: 2.580.355 

 
2.578.173 

         
3.000.000  -461.827 

P4: Ledelse, påvirkning og samarbeid: 616.515 
 

687.543 
            

1.000.000  -312.457 

Totalt forbruk 
   

11.231.152  
 

10.475.670 
       

13.000.000  -2.524.329 
 
De løpende inntektene i 2016 var på kr 7.100’, det betyr at det ble brukt ca 3,3 mill kr av fondsmidler i til-
legg til de løpende bevilgningene. Total fondsreserve i Trondheimsregionen er nå på ca 6,3 mill kr.  


