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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 05.12 2019 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 19/- Dato: 28. november 2019  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerens kontor. 

Tidsrom: 1200-1600. 

Innkalt: Rita Ottervik, Oddbjørn Bang, Trond Hoseth, Jorid Jagtøyen.  

 

 

AU 32/19 Protokoll AU-møte 15.10. 2019. 

Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 15.10. 2019 

 

Forslag til vedtak:  

Protokoll Arbeidsutvalget 15.10. 2019 godkjennes.  

 

 

AU 33/19 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 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: 

 AU ber Regionrådet om å godkjenne forslaget til samarbeidsavtale med kommunene, og at den 

sendes til kommunene for vedtak i alle kommunestyrene. 
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AU 34/19 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: 

 AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte Utviklingsplanen for 2020. 
 

 

 

AU 35/19 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. 

 

 

AU 36/19 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 større partnerskapet. Handlingsplanen vil være 

dynamisk også fram til den blir erstattet; det vil være rom for å legge til nye tiltak underveis. 

 

Vedlegg 4: Forslag til Handlingsplan. 

Forslag til vedtak:  
AU ber Regionrådet om å vedta den foreslåtte handlingsplanen. 

 

AU 37/19 Program ordførermøte 17. januar 

Sak: Som kjent er det avtalt et ordførermøte 17. januar, for å diskutere rammer og retning for 

samarbeidet i Trondheimsregionen den kommende perioden. Forslag til program slik det ser ut 

nå legger fram for AU for innspill/kommentarer. 

 

0800-0810:  Kaffe 
0810-0910: Prinsippene i IKAP og Byvekstavtalen, hvordan samarbeider vi om  
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arealpolitikken i den kommende perioden? Hvordan forholder vi oss til 

den fylkeskommunale arealplanen? Oddbjørn Bang innleder. 
0910-0950: Arbeidet med ny Strategisk næringsplan og samarbeid om 

næringsutvikling i den kommende perioden. Innledning Bård. 
0950-1000: Beinstrekk.  
1000-1050: Samferdselspolitisk fundament og Miljøpakken: Hva skal vi prioritere i 

årene framover? Innledning Rita Ottervik? 
1050-1120: Hvordan kan vi bruke VM 2025 som en felles utviklingsmotor i de 

kommende årene? Innledning Guri Hetland? Morten Wolden? 
1120-1215: Hvordan kan vi samarbeide tettere om store og krevende 

utviklingsoppgaver? 
 Modernisering/digitalisering: Innledning v/ Ola Eirik 

Klingen. 

 Klima/miljø. Innledning v/ ? 

1215:  Lunsj 

 

 

Forslag til vedtak:  
Saken legges fram for diskusjon. 

 

AU 38/19 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 13.12. 2019 

Sak: Møtet vil være på Støren. Aktuelle saker i tillegg til de som står på denne sakslisten: 

 Celtic Norse/energieffektive datasentre. 

 Masterplan Værnes. 

 Eventuelle samferdselsorienteringer 

 

 

 

AU 39/19 Orienteringer 

 Aktuelle påvirkningssaker?  

  

 

Bård Eidet 

Daglig leder 
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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 15.10.2019 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 19- Dato: 18. oktober 2019  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens møterom. 

Tidsrom: kl 1400-1500 

Til stede: Rita Ottervik, Oddbjørn Bang, Bård Eidet.  
 

Forfall: Jon P Husby  

Referent: Bård Eidet 
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no   

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 26/19 Referat/protokoll AU-møtet 06.06. 2019. 

 

Vedtak:  
Referat/protokoll Arbeidsutvalget 06.06. 2019 godkjennes på neste møte.  
 

AU 27/19 Ny kommunelov – konsekvenser for interkommunalt samarbeid. 

 

  Fra møtet:  

 

Vedtak:  
Saken diskutert. 

 

AU 28/19 Møteplan 2020. 
 

 Fra møtet:  

 

Vedtak:  
AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte møteplanen for 2020. 
 

 

AU 29/19 Ny Strategisk næringsplan fra 2020? 

 Fra møtet:   
 

Vedtak:  
Saken diskutert. 

 
 
 
 

http://www.trondheimsregionen.no/
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AU 30/19 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 25.10. 2019 

 

Vedtak: Sakslista supplert etter innspill i møtet. 

 

AU 31/19 Orienteringer 

 Aktuelle påvirkningssaker? 

 Status for Visit Trondheim og prosjektet med medlemskap for alle kommunene. 

 Samarbeid med Vital Things om søvnovervåkning. 

 Avtale med enhet Eierskap i Trondheim kommune om oppfølging av næringsarealstra-

tegien. 

 Arbeidet med autonomi. 

 .  

 
 
 
Jon P Husby Bård Eidet 
Møteleder Daglig leder  

(sign) (sign) 
 
  



Samarbeidsavtale 

Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen 
(Regionrådet for Trondheimsregionen) 

 
§ 1 Forankring i kommuneloven 
Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens kapittel 17 og 18 om interkommunalt 
politisk råd. 
 
§ 2 Medlemmer 
Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen (også 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 Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen tas 
inn som medlemmer.  
 
§ 3 Området for Interkommunalt politisk råd sin virksomhet 
Interkommunalt politisk råd 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. 
Rådet kan selv initiere handlingsprogram, prosjekter og utredninger i saker av regional 
karakter, herunder fastsette og følge opp intensjonsavtaler om interkommunalt samarbeid. 
Rådet 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 
Interkommunalt politisk råd. 
Ordførerne i medlemskommunene utgjør gjennom sin stemmerett i Interkommunalt politisk 
råd representantskapet for samarbeidet i henhold til kommunelovens §18-3.  
Ordfører og en politisk representant 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 Interkommunalt politisk råd. De øvrige politiske medlemmene har 
møte- og talerett. 
Rådet velger arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og to øvrige ordførere fra 
medlemmene.  
Rådmanns-/kommunedirektørforum for Trondheimsregionen består av 
rådmennene/kommunedirektørene fra medlemskommunene. 
Rådmennene/kommunedirektørene deltar i Rådets møter med møte- og talerett.  
Det kan oppnevnes observatører til rådet og rådmanns-/kommunedirektørforum med møte- 
og talerett. Daglig leder har møte- og talerett. 



Næringsrådet oppnevnes med representanter fra rådmennene/kommunedirektørene, 
næringsliv/virkemiddelaktører og NTNU/SINTEF. Næringsrådet har beslutningsmyndighet i 
mindre næringsutviklingssaker, etter fullmaktsgrenser fastsatt av Interkommunalt politisk 
råd. 
 
§ 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 rådet 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 administrativ ansvarlig kommune med kontorhold 
for sekretariatet på vegne av medlemskommunene. Trondheim kommune har ansettelses-, 
lønns- og personalansvar for ansatte og ivaretar regnskap og revisjon. 
Interkommunalt politisk råd fastsetter sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og 
ressursbruk etter behov. 
 
§ 9 Saksbehandling 
Saker til rådmanns-/kommunedirektørforum, arbeidsutvalg og Interkommunalt politisk råd 
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 Rådet. Eierandelen og ansvarsandelen for den 
enkelte kommune settes lik den andelen av samlet kontingent hver enkelt kommune svarer 
for. 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 Interkommunalt politisk råd for 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 for Trondheimsregionen kan oppløses av et flertall på 2/3 av 
deltakerkommunene. 
 
§ 12 Ikrafttredelse 



Denne samarbeidsavtalen er gyldig når alle kommunene og Interkommunalt politisk Råd for 
Trondheimsregionen 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 



 

 

 

 

Side 2 

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 vil ta 
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 
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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 1.400.000 8.600.000 

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 
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Orkanger.  Stjørdal sentrum 

3.2 Fond 

Trondheimsregionen har etablert et fond for å realisere prosjekt i henhold til næringsplanen. 
Fondet bygger dels på etterslep på fylkeskommunal tildeling i forhold til forbruk, dels at det 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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Handlingsplan for Strategisk Næringsplan            

                  Trondheimsregionen 

              2020 
Bakgrunn: 
Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, Skaun, 

Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen kommuner. I tillegg er Trøndelag fylkeskommune 

observatør. Medlemskommunene danner en felles bolig-, arbeidsmarkeds- og serviceregion. 

Trondheim kommune er vertskommune for sekretariatet. Bård Eidet er daglig leder for 

Trondheimsregionen og Astrid Haugslett er prosjektleder for Strategisk Næringsplan. 

Samarbeidet har som mål å styrke Trondheimsregionens utvikling nasjonalt og internasjonalt, 

slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv, kultur 

og tjenester til befolkningen. Storbyen Trondheim og de unike kunnskapsmiljøene anses som 

regionens fremste fortrinn. 

Trondheimsregionen har som overordnet mål å øke regionens andel av landets verdiskaping 

tilsvarende regionens andel av befolkningen i 2020. 

 

 

Trondheimsregionen - regionrådet: 

Ordfører og opposisjonsleder, sammen med rådmann, møter i Trondheimsregionen fra hver 

kommune. Ordføreren forvalter kommunens stemmerett. Rita Ottervik (ordfører Trondheim) 

er leder for Trondheimsregionen og Oddbjørn Bang (ordfører Orkland) er nestleder. De utgjør 

arbeidsutvalget sammen med Trond Hoseth  (ordfører Malvik) og Jorid Jagtøyen (ordfører 

Melhus). 

 

Rådmannsforum: 

Det er opprettet et eget rådmannsforum der rådmennene møtes. 

 

Saksbehandling: 

Saker til rådmannsforum, arbeidsutvalg og Trondheimsregionen-regionrådet skal behandles på 

grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved daglig leder.  

Trondheimsregionen har 4 programområder; 

● P1: Strategisk næringsutvikling 

● P2: Interkommunal arealplan (IKAP) og andre utviklingsoppgaver innen 

arealplanlegging 

● P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 

● P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk 
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Strategisk Næringsplan: 

 Strategisk Næringsplan er et overordnet styringsdokument som er førende for arbeid og tiltak 

i regionen. Strategisk Næringsplan har et overordnet hovedmål og fem delmål. Til hvert delmål 

er det utarbeidet strategier, totalt 24 strategier. Planen følges opp gjennom en egen 

handlingsplan. For Strategisk Næringsplan er det etablert et eget Næringsråd som er 

styringsgruppe for arbeidet. Strategisk Næringsplan ble sist vedtatt av Regionrådet                             

16. desember 2016.  

 

Næringsrådet: 

Næringsrådet er organisert etter trippel-helix prinsippet med representanter fra henholdsvis 

næringsliv, FoU-institusjonene, kommunene og sekretariatet. 

 

Medlemmer: 

Berit Rian, Adm. direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen og leder av Næringsrådet 

Anna Ceselie Brustad Moe, Seniorrådgiver NHO Trøndelag 

Jon Uthus, Daglig leder Stjørdal Næringsforum 

Toril A. Nagelhus Hernes, Prorektor for nyskaping NTNU 

Lisbeth Øyum, Seniorforsker SINTEF Digital 

Vigdis Harsvik, Direktør Innovasjon Norge Trøndelag 

Jan Yngvar Kiel, Rådmann Skaun kommune 

Katrine Lereggen, Rådmann Melhus kommune 

Morten Wolden, Kommunedirektør Trondheim kommune 

Carl-Jakob Midttun, Rådmann Malvik kommune 

Kirsten Indgjerd Værdal, Direktør for plan og næring Trøndelag fylkeskommune 

 

Sekretariat: 

Astrid Haugslett, Prosjektleder Strategisk Næringsplan 

Bård Eidet, Daglig leder Trondheimsregionen 

Ola By Rise, Kommunaldirektør for kultur og næring Trondheim kommune 

 

Handlingsplan for Strategisk Næringsplan: 

Handlingsplanen har utgangspunkt i Strategisk Næringsplan, men må sees i sammenheng med 

andre strategier og planer i regionen, som f.eks. Trondheim kommune sin Gründerstrategi. I 

tillegg er aktiviteter og ansvarsområder tilhørende Study Trondheim og Næringsforeningen i 

Trondheimsregionen, som svarer ut deler av Strategisk Næringsplan, inkludert i 

handlingsplanen. Planen er utarbeidet for 2020 og er et dynamisk dokument som justeres ved 

behov og opprettelse av nye tiltak.   

 

Handlingsplanen for Strategisk Næringsplan inneholder tiltak innenfor alle delmålene, og store 

deler av strategiene. Det vil imidlertid være strategier som ikke dekkes av denne 

handlingsplanen, men som andre aktører i regionen ivaretar. Denne handlingsplanen sees 
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også i sammenheng med andre relevante strategier og handlingsplaner i Trondheimsregionen 

og Trøndelag.  

 

Andre viktige strategier:  

Trøndelag fylke med strategi for innovasjon og verdiskaping; Et Verdiskapende Trøndelag 

NTNU Strategi 2018-2025 

Study Trondheim 

Luftfartsforum  

Regional Transportplan 

Interkommunal arealplan (IKAP) 

Strategi for å tiltrekke store idrettsarrangementer til Trondheim og Sør-Trøndelag 

Trøndersk Matmanifest 

 

 

Fra Trondheim kommune: 

FoUI strategi, med blant annet Universitetskommune-avtale 

Gründerstrategi 

Helhetlig studentpolitikk 

 

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

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

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

mål om å øke verdiskapingen. Det er god dialog mellom Trondheimsregionen, Trøndelag 

fylkeskommune, Trondheim kommune, NiT, SINTEF og NTNU med flere. Dette er avgjørende 

for å ha kjennskap til og for å kunne samarbeide om egne og andre sine prosjekter.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

                                   

                                      Strategisk Næringsplan 
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Handlingsplan 2020 

Delmål 1: 

Trondheimsregionen skal være best på å utvikle eksisterende og starte nye bedrifter i 

samspill med forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU). 

 

Det er totalt 5 strategier under delmål 1, med ulike aktiviteter knyttet til seg. 

Overvåkning/måling: 

A.   FoU statistikk. Antall årsverk og utgifter til FoU i universitets- og 

instituttsektoren og næringslivet. 

B.   Antall nystartede bedrifter fra FoU/utdanningsmiljøene i Trondheimsregionen 

sammenlignet med Bergens-, Stavanger- og Osloregionen. 

C.      Regionens andel av FoU bevilgninger og deltakelse i FoU programmer 

sammenlignet med Bergens-, Stavanger- og Osloregionen. 

   

 

1.A  Koble FoU og næringsliv   

Strategi:  
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene. 
1.2. Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv. 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige 
                  myndigheter (Triple Helix).  
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens  
                  satsingsområde. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 

a) Trondheim kommune vil delta i flere SFI’er og SFI-søknader for å stimulere til 

næringsutvikling og relevant ny forskning i Trondheimsregionen. 

b) Gjennom Trondheim kommunes deltakelse  i EU-prosjektet +CityXChange, som 

fyrtårnsby, vil Trondheimsregionens næringsliv delta i utviklingen av nye 

forretningsmodeller innen energiområdet. 

c) Legge til rette for kunnskapsbasert næringsliv i Trondheimsregionen.  

d) Trondheimsregionen skal vurdere og sette på anbud et prosjekt som sikrer regionens 

næringsliv kontakt og tilgang til kompetanse fra FoU-miljøene.  

Ansvarlig: Trondheim kommune 

NTNU 

SINTEF 

Kommuner i TREG 

Samarbeidspartnere: Næringslivet 

EU 

Indikatorer: ·           Flere etableringer i Trondheimsregionen 
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 1.B   Koble studenter med nærings- og arbeidsliv 

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

a) For å styrke kontakten mellom studenter/akademia og arbeidsliv skal  

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

og kan være både prosjektmottaker og -utfører etter innspill og dialog med disse.   

b) Det gis reisestøtte til studenter fra NTNU og BI som tar prosjekt-, bachelor- eller 

mastergradsoppgaver i kommunene utenfor Trondheim, enten i samarbeid med lokalt 

næringsliv eller offentlig sektor.  

c) NiT jobber med å rekruttere bedrifter og studenter fra Trondheimsregionen til Intro 

Trainee-ordningen, som er et tiltak for å få flere nyutdannede studenter til å bli i 

regionen etter endte studier. 

d) Fylkeskommunen og Study Trondheim jobber med å synliggjøre de gode historiene om 

samarbeidstiltak mellom studenter og arbeidsliv. 

e) NiT i samarbeid med Trondheimsregionen planlegger å arrangere ulike treffpunkter 

mellom studenter og næringsliv i regionen.  

f) “Dugnad sommerjobb” er et prosjekt i regi av Study Trondheim i samarbeid med NiT, 

som skal styrke koblingen mellom studenter og næringsliv gjennom å øke andelen 

relevante sommerjobber i virksomhetene i regionen.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Study Trondheim 

NTNU Bridge 

NiT 

Trøndelag Fylkeskommune 

Samarbeidspartnere: Study Trondheim 

NiT 

NTNU Bridge 

NTNU 

BI 

Kommunene 

Indikatorer: ·         Økt oppgavesamarbeid mellom studenter og arbeidsliv i Trondheimsregionen.  

Andelen studenter som tar oppgaver i kommunene utenom Trondheim øker. 

·         Ordningen med NTNU Bridge blir mer kjent og mer brukt av kommunene og 

næringslivet i Trondheimsregionen. 

·         Flere utenfor akademia bidrar i Eksperter i Team, herunder folk fra kommunene og 

næringslivet. 

Bærekraftige traineeordninger i regionen.  

Etablert møteplass mellom studenter og arbeidsliv i Trondheimsregionen. 
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1.C   Styrke klyngeetablering i Trondheimsregionen 

Strategi:  
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene. 
1.2. Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv. 
1.4. Aktørene i Trondheimsregionen skal arbeide for å påvirke sentrale myndigheter til å styrke  
                  rammebetingelsene og utviklingsmulighetene for FoU, herunder laboratorier og utdanning i regionen. 
1.5. Trondheimsregionen skal aktivt utnytte mulighetene for næringsutvikling gjennom klynger. 
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens  
                  satsingsområde. 
4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens næringsliv. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.   

a) Innovasjon Norge og Trondheimsregionen bidrar til å finansiere de regionale 

klyngesøknadene som vurderes gode nok av Innovasjon Norge. Trondheimsregionen 

har støttet både NCE Aquatech Cluster og Tequity Cluster.  I de klyngene som blir 

etablert skal næringsapparatet i Trondheim kommune og Trondheimsregionen være 

representert. 

b) Trondheimsregionen og Trondheim kommune støtter opp rundt andre klyngeinitiativ 

gjennom bidrag, møtevirksomhet, støttebrev, informasjonsdeling, medlemskap og 

koblinger.    

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Trondheim kommune 

Samarbeidspartnere: Innovasjon Norge 

Indikatorer: ·         Flere klyngeinitiativ fra Trondheimsregionen. 

·         Etablering av nye næringsnettverk som leder til framtidige 

klyngeprogramsøknader. 

·         Etablering av klyngeprogram med utspring fra Trondheimsregionen. 

 

 

 

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

Trondheimsregionen  

Strategi: 
1.3: Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlig 
         myndigheter (Triple Helix). 
1.4: Aktørene i Trondheimsregionen skal arbeide for å påvirke sentrale myndigheter til å styrke rammebetingelsene 
        og utviklingsmulighetene for FoU, herunder laboratorier og utdanning i regionen.  

a) Trondheimsregionen jobber for å gjøre Technoport kjent og relevant for kommunene i 

Trondheimsregionen.  

b) I samarbeid med Technoport og NiT arrangeres det innovasjonsfrokoster mellom 

relevant akademia, etablert næringsliv og oppstartsbedrifter. 

c) Bidra til at Ocean Space Centre gjør Trondheimsregionen og Norge til et internasjonalt 

tyngdepunkt innen havromsteknologi.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Kommunene i TREG 

NiT 

Samarbeidspartnere: Technoport 

FoU-miljøene 
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Indikator: ·         Byggestart Ocean Space. 

Antall innovasjonsfrokoster 

 

 

 

1.E   Ruste næringslivet for fremtiden 

Strategi:  
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene. 
1.2. Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv. 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige  
                  myndigheter (Triple Helix).  
1.5. Trondheimsregionen skal aktivt utnytte mulighetene for næringsutvikling gjennom klynger. 
5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste studieby. 

a) Det skal jobbes aktivt for å få lagt sentrale funksjoner i en Digital Innovation Hub til 

Trondheim/Trøndelag. 

b) Bidra til at NTNUs Innovasjonssenter blir en motor for innovasjonsmiljøet og for det 

etablerte næringslivet i regionen.  

c) Trondheimsregionen vil sørge for å avklare videre arbeid med et Interaktivt Digitalt 

Senter (IDC).  

d) Interreg-prosjektet Skiregion inneholder stimulering til utvikling av 

arrangementsteknologi og metodeutvikling for høsting av verdier skapt av 

idrettsarrangement i regionen.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

NTNU 

Samarbeidspartnere: NiT 

SINTEF 

Trondheim kommune 

Indikatorer: ·         Ordning innen digitaliseringshjelp etablert. 

Nye prosjekter som bidrar til å ruste næringslivet for framtiden. 

Bidra i arbeidet med Innovasjonssenteret. 

 

  



 

9 

Delmål 2: 

Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne og 

kommuneadministrasjonene i Norge. 

 

Det er 6 strategier innenfor delmål 2.   

Overvåkning: 

A.   Undersøkelse: Andelen næringslivsledere i storbyregionene i Norge som sier 

seg enig i at deres politikere gjør en god jobb for å utvikle næringslivet. 

 

 

  

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

konkurranse 

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

Politisk påvirkningsarbeid og mobilisering er viktig for å sikre regionens interesser 

nasjonalt og internasjonalt. Et slikt arbeid krever tillit mellom aktørene og 

informasjonsflyt. 

a) Arbeidsutvalget (AU) tar en aktiv rolle for å avklare hvilke lobbysaker det skal jobbes 

felles med. 

b) Technoport vil ta en større rolle med å styrke Trondheimsregionens omdømme som 

innovasjonstyngdepunkt og teknologihovedstad nasjonalt og internasjonalt.  

Ansvarlig: NiT 

Trondheimsregionen 

Samarbeidspartnere:  Vil variere fra sak til sak 

Indikator: ·         Antall felles lobbysaker.   

 

 

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

adressere aktuelle saker relevant for Trondheimsregionen 

Strategi:  
2.1. Hver kommune skal ha en felles arena for næringsliv, politikere og kommuneadministrasjon med faste  
                  årlige møter. 
2.2. Kommunene og regionrådet skal jevnlig ha næringsutviklingssaker knyttet til næringsplanen på  
                  agendaen i kommunestyre- og regionrådsmøtene, samt vurdere sitt arbeid med planen annet hvert år. 
2.3. Kommunens politikere og administrasjon skal besøke næringslivet/bedrifter jevnlig. 

a) Utvikle et felles, systematisert, opplegg for gjennomføring av bedriftsbesøk for 

politikere og offentlig administrasjoner i kommunene.  

b) Felles formannskapsmøte for Trondheimsregionen arrangeres årlig med 

næringsrelevant tematikk.   

c) Gjennomføre bilaterale møter mellom de lokale næringsforeningene og kommunene i 

Trondheimsregionen for innspill, høringer, samarbeid og dialog.  
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d) Bruke Trondheimsregionen sine nettsider som en digital arena hvor kommunenes 

handlingsplaner knyttet til Strategisk Næringsplan er  tilgjengelige. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

NiT 

Kommunene 

Samarbeidspartnere: Kommunene 

Næringsforeningene 

Indikator: ·      Antall bedriftsbesøk 

 

 

 

        2.C    Implementering av strategisk næringsplan i kommunene 

Strategi:  
2.2. Kommunene og regionrådet skal jevnlig ha næringsutviklingssaker knyttet til næringsplanen på  
                  agendaen i kommunestyre- og regionrådsmøtene, samt vurdere sitt arbeid med planen annet hvert år. 
2.3. I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har relevans for næringslivet,  
                  skal det redegjøres for at dette er i tråd med strategisk næringsplan.  

a) Trondheimsregionen, NiT og Rådmannsforumet vil samarbeide om en metode for 

implementering av Strategisk Næringsplan i den enkelte kommune. 

b) Jobbe for at alle kommuner har et eget punkt i saksmalen for politiske saker slik at 

sakene vurderes opp mot Strategisk Næringsplan. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

NiT 

Kommunene 

Samarbeidspartnere:  Kommunene 

Indikator: ·      Utarbeiding av felles metode for implementering. 

Hvor mange kommuner som har SNP/verdiskaping som eget punkt i saksmalen 
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Delmål 3: 

Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle 

eksisterende og starte nye bedrifter. 

 

Delmål 3 har 4 strategier. Tiltak og aktiviteter knyttet til strategiene ansees å være den enkelte 

kommunes ansvar. 

Overvåkning: 

A.   Plassering i NHOs årlige Kommune - NM for kommuner/regioner. 

 

        3.A   Skaperkultur og entreprenørskapstilbud 

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

a) Trondheimsregionen har en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap (UE) om 

entreprenørskapstilbud rettet mot ungdom.  

b) Trondheimsregionene finansierer deler av grunnskolenes transportkostnader knyttet 

til deltakelse under Maker Faire.  

c) Regionkonkurranse i regi av UE - et samarbeid mellom UE, NiT, Trondheimsregionen 

og kommunene.  

Ansvarlig: Kommunene 

Ungt Entreprenørskap 

Trondheimsregionen 

Utdanningstilbyderne 

Trondheim kommune 

Samarbeidspartnere: Trøndelag fylkeskommune 

Technoport 

Representanter fra næringslivet 

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

·         Antall elever som får tilbudet i skolen øker. 

·         Flere skoler samarbeider med UE og deltar i aktivitetene deres. 

 

 

 

        3.B  Støtte økosystemet for nyskaping 

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

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

andre delene av økosystemet. 

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

rapporteres av partnerskapet 6AM, DIGS og Work Work. 

c) Bidra til etableringen av og vedlikehold av Startup Trondheim (nettside) med relevant 

informasjon for oppstartsbedrifter. 
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d) Trondheimsregionen sine oppstartsbedrifter vil kunne booke møter med Trondheim 

kommune gjennom tiltaket næringslivsdialog på DIGS. Dette er en del av 

støtteapparatet for regionens oppstartsbedrifter.   

e) Trondheimsregionen bistår kommuner som ønsker å opprette lokalt “Gründeri”. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Innovasjon Norge 

Trondheim kommune 

NTNU 

Technoport 

Samarbeidspartnere: Kommunene 

DIGS 

Work Work 

6AM 

Indikator: ·         Antall nyetableringer øker 

·         Tilbudet om kontorplass i innovasjonsmiljøene er kjent i alle kommunene. 

Nettsiden vurderes som relevant, og brukes aktivt. 

 

   

 

       3.C  Innovative anskaffelser som strategisk virkemiddel for innovasjon i offentlig sektor 

Strategi:  
2.4. Sørge for at regionen og kommunen har en kompetent offentlig sektor med tilstrekkelig kapasitet som  
                  møter næringslivet med et godt og forutsigbart offentlig tjenestetilbud. 
3.3. Offentlig sektor i Trondheimsregionen skal bidra til næringsutvikling og innovasjon gjennom sine 
                  anskaffelser og sine tjenester, og bidra til utvikling av nærmarkedet ved å handle lokalt der dette er 
                  mulig. 
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens 
                  satsingsområde. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.   

a) Jobbe for at alle kommuner i Trondheimsregionen er kjent med og bruker metodikken 

i Leverandørutviklingsprogrammet1 for å sikre innovasjon gjennom offentlige 

anskaffelser (IOA). I samarbeid med Trøndelag fylke, NiT og Nasjonalt program for 

leverandørutvikling skal det sees på hvordan dette kan ivaretas på best mulig måte.  

Ansvarlig: Nasjonalt program for 

leverandørutvikling 

NHO 

Kommunene 

Trøndelag fylkeskommune 

Samarbeidspartnere: NiT 

NHO 

Trondheimsregionen 

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

·         Flere innovative innkjøp i kommunene i Trondheimsregionen.   

  

 

                                                
1
 Nasjonalt program for leverandørutvikling, bestående av NHO, KS, Difi har utviklet Leverandørutviklingsprogrammet for å sikre 

innovasjon gjennom offentlige anskaffelser.  
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         3.D   Min Veileder og førstelinjetjeneste 

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

       Trondheimsregionen, NiT og Trondheim kommune vil se på hvordan det er mulig med en 

samordning av førstelinjetjenesten i Trondheimsregionen gjennom Min Veileder og 

eventuelt andre tiltak.    

Ansvarlig:  Trondheim kommune Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

NiT 

Kommunene 

Indikator: ·          Antallet som bruker førstelinjetjenesten. 

        Antall kommuner som har felles førstelinjetjeneste. 

 

 

3.E  Digital byggesaksbehandling 

 Strategi:  
3.1. Trondheimsregionen skal ha en helhetlig areal- og samferdselspolitikk som bidrar til vekst og økt  
                  lønnsomhet i næringslivet, og en større pendlerregion. 
3.2. Saksbehandlingstiden for bygge- og reguleringssaker skal være blant de korteste i Norge målt hhv. fra  
                  første innsendte søknad og fra komplett søknad.  

I samarbeid med NiT vil Trondheimsregionen jobbe for at alle kommunene i regionen har 

en enhetlig, forutsigbar og digital byggesaksbehandling.  

Ansvarlig: NiT 

Trondheimsregionen 

Samarbeidspartnere: Kommunene  

Indikator: ·         Alle kommunene i Trondheimsregionen har digitalisert byggesaksbehandling.  

       

 

 3.F   Strategi for næringsareal 

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

Trondheimsregionen vil jobbe med å gjennomføre den vedtatte strategien for 

næringsareal til plasskrevende industri.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Kommunene 

Samarbeidspartnere: NiT 

 

Indikator: ·       Strategi vedtatt og implementert. 

Tilstrekkelig næringsareal avsatt i kommunenes planer. 
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3.G Gjennomføre relevante næringsanalyser i Trondheimsregionen 

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

Trondheimsregionen vil bidra til gjennomføring av relevante kartlegginger og analyser av 

næringslivet i regionen. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: Varierer ut fra bransje 

Indikator: ·         Antall analyser. 

 

 

 

 

Delmål 4: 

I 2025 skal Trondheimsregionen ha 1.000 teknologibedrifter med 20.000 

ansatte. 

 

Delmål 4 har 4 strategier knyttet til seg. 

Indikatorer / overvåkning: 

A.   Utviklingen i teknologiselskapene som dokumenteres årlig gjennom Impello- 

analysen. 

 

 

4.A  Styrke kompetansen og økosystemet innen kommersialisering av teknologi 

Strategi:  
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens  
                  satsingsområde. 
4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens næringsliv. 
4.3. Trondheimsregionen skal arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig kapital i alle faser. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 
5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av regionen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.    

a) Delta i utgivelsen av den årlige Impello-analysen. 

b) Samarbeid og støtte til utprøving av søvnovervåkningssløsningen til Vital Things i 

Trondheimsregionen.  

c) Medlemskap i Tequity Cluster og bidrag til Tequity Cluster Scaleup Program. Scaleup 

programmet skal jobbe for å få vekst i flere av bedriftene i Trondheimsregionen.   

Ansvarlig: NiT 

Trondheimsregionen 

Samarbeidspartnere: SIVA 

SINTEF 

Innovasjon Norge 

Technoport 

 

Indikator: ·         Nye tiltak og aktiviteter.  
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        4.B  Internasjonal profilering av Trondheimsregionen  

Strategi: 
3.4. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen. 
4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som regionens  
                  satsingsområde. 
4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens næringsliv. 
4.3. Trondheimsregionen skal arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig kapital i alle faser. 
5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av regionen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.    

a) Med utgangspunkt i teknologimiljøene i Trondheim og Trøndelag skal Technoport 

bidra til å utvikle og gjøre synlig kommersialisering av teknologi i et nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv gjennom ulike aktiviteter og arrangement. 

Trondheimsregionen er medlem i Technoport. 

b) Opprettholde engelskspråklig nettside for oppstartsmiljøet (startuptrondheim.no) 

c) Mer engelskspråklig informasjon på relevante områder.. 

d) Bruke Ski-Tour 2020 og Ski-VM 2025 som er grunnlag for næringsutvikling og 

profilering.  

Ansvarlig: Technoport 

Trondheim kommune 

Trondheimsregionen 

  

Samarbeidspartnere: SpareBank 1 SMN 

NTNU 

SINTEF 

Trøndelag fylkeskommune 

NiT 

Indikator: ·         Gjennomføring av årlig Technoport-konferanse, med stadig økende antall 

deltakere, høy relevans og gode tilbakemeldinger. 

·         Antall arrangementer, aktiviteter og møteplasser som setter teknologi og 

Teknologihovedstaden på kartet.  

  

         

4.C Trondheimsregionen som utprøvingsarena for ny teknologi 

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

a) Det vil jobbes med å tilgjengeliggjøre åpne data fra kommunene for å stimulere til 

næringsutvikling. 

b) Trondheim kommune jobber med Granåsen og Midtbyen som arena for testing og 

demonstrasjoner innen sports- og medieteknologi.   

c) Trondheim kommune/Trondheimsregionen vil delta i eventuell SFI innen autonomi til 

vanns, og i bedriftsklyngen innen autonomi. 

d) Green Flyway er et Midt-Svensk og Midt-Norsk initiativ for etablering av felles luftrom 

som testarena for autonome luftfartøyer og el-fly. Trondheimsregionen er 

samarbeidspartner. 
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Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Trondheim kommune 

Green Flyway 

Samarbeidspartnere: Kommunene 

Næringslivet 

FoU-sektoren 

Indikator: ·          Åpne data blir gjort tilgjengelig og tatt i bruk for nye innovasjoner og produkter. 

Regionen som testarena utvikles gjennom utvikling av flere prosjekter 

 

 

 4.D  Styrke tilgangen på risikokapital 

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

a) Gjennom å støtte DIGS, Work Work, 6AM, Connect og Technoport og deres arbeid, 

skapes det flere møteplasser og arenaer for matchmaking mellom investorer og 

oppstartsbedrifter. 

b) Tequity Cluster skal være en viktig samspillspartner for å sikre tilstrekkelig kapital.  

Ansvarlig: Flere  Samarbeidspartnere:  Flere 

Indikator: ·         Etablering av flere oppstartsbedrifter. 

Flere bedrifter får tilgang på vekstkapital. 

Tequity får Arena Pro status. 

 

 

 

        4.E  Grønn næringsutvikling 

Strategi: 
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene. 
1.2. Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv. 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige  
                  myndigheter (Triple Helix).  
3.3. Offentlig sektor i Trondheimsregionen skal bidra til næringsutvikling og innovasjon gjennom sine  
                  anskaffelser og sine tjenester, og bidra til utvikling av nærmarkedet ved å handle lokalt der dette er  
                  mulig. 
4.4. Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal bidra til det grønne skiftet. 

a) Trondheim kommune og NTNU er medlemmer i Climate Kic, som er EUs største 

initiativ knyttet til klima og innovasjon. Programmet kan brukes både til å akselerere, 

demonstrere og skalere innovasjoner. Trondheimsregionen vil være 

samarbeidspartner og se hvilken rolle og eventuelle prosjekter som er relevant for 

regionen, og som kan avledes fra dette. 

b) Kartlegge grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen sammen med Trondheim 

kommune sin Miljøenhet, og utarbeide tiltak/prosjekt på bakgrunn av det.. 

c) Trondheimsregionen har bidratt til Thamsklyngen - Thams Industrial Cluster.  

Trondheimsregionen vil følge prosjektet og være bevisst på å høste kunnskap og 

erfaring fra dette arbeidet med tanke på kunnskapsdeling og avledede aktiviteter.  
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Ansvarlig: Trondheim kommune 

NTNU 

Samarbeidspartnere:  NTNU 

Trondheimsregionen 

Indikator: ·         Antall prosjekter/tiltak knyttet til grønn næringsutvikling. 

  

 

 

 Delmål 5: 

Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge. 

 

Delmål 5 har 5 strategier knyttet til seg. 

  

Indikatorer / overvåkning: 

A.   Omdømmemåling. Gjennomføring av omdømmebarometer i storbyregionene 

med hensiktsmessig frekvens. 

   

          

 5.A Internasjonalisering av regionens næringsliv 

Strategi:  
4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens næringsliv. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.  

a) Trondheimsregionen vil ta en aktiv rolle i å bidra til internasjonalisering, i samarbeid 

med Trondheim kommune, nasjonale aktører som UD og Innovasjon Norge.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: UD 

Innovasjon Norge 

Klyngene 

NiT 

Indikator: ·         Antall prosjekter TRR støtter som bidrar til internasjonalisering. 

Igangsatt innflaggingsprosjekt i regionen.  

 

 

        

         5.B Luftfartsforum 

Strategi:  
5.1           Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                 gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 

Direkteflyvninger til relevante destinasjoner er viktig for å være en attraktiv region. 

Luftfartsforum jobber for å sikre opprettholdelse og etablering av internasjonale og 

nasjonale flyruter av betydning for næringslivet i Trondheimsregionen. 

Ansvarlig: Luftfartsforum Samarbeidspartnere:  

Indikator: ·         At eksisterende ruter og frekvens opprettholdes, og at nye direkteruter etableres . 
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         5.C  Nordens beste studieby, Study Trondheim 

Strategi:  
1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og FoU/utdanningsmiljøene 
1.3. Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige  
                  myndigheter (Triple Helix).  
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 
5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste studieby. 

a) Tett samarbeid og dialog med Study Trondheim. 

Ansvarlig: Trondheim kommune  

Trøndelag fylkeskommune 

NTNU 

DMMH 

BI 

SINTEF 

SiT 

NiT 

NHO 

LO 

Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

Næringsliv 

  

Indikator: ·         At Trondheim blir Nordens beste studieby. 

   

 

 

        5.D  Internasjonal skole 

Strategi: 
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 
5.3. Trondheimsregionen skal ta godt vare på utenlandsk arbeidskraft som ønsker å etablere seg i regionen. 

For å kunne tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft er det viktig å ha tilstrekkelig tilgang på 

internasjonale barnehage- og skoleplasser til familiemedlemmer. Trondheimsregionen vil 

forsterke dette budskapet og støtte arbeidet med å få på plass flere skoleplasser.  

Ansvarlig: Trondheim kommune 

  

Samarbeidspartnere: NTNU 

SINTEF 

NiT 

Indikator: ·         Antallet internasjonale skole- og barnehageplasser. 

         

 

 

       5.E  Omdømmebarometeret 

Strategi:  
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 

Gjennomføre omdømmemålinger annethvert år..   

Ansvarlig:  Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: Ordkraft 
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   5.F Styrke reiselivsnæringen i Trondheimsregionen 

Strategi: 
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 

a) Et bedre og mer forpliktende samarbeid om utvikling av reiselivet i 

Trondheimsregionen gjennom Visit Trondheim. 

b) Gjennomføring av Interreg-prosjektet Skiregion, med fokus på trenings- og 

arrangementsturisme med utgangspunkt i vintersport.  

c) Trondheim kommune, NiT, Trøndelag Reiseliv, Visit Trondheim og Trondheim Havn 

jobber med en Cruisestrategi med egen handlingsplan.  

Ansvarlig: Kommunene Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

NiT 

Trøndelag Reiseliv 

Trondheim Havn 

Visit Trondheim 

Indikator: ·         Antall kommuner som er med i Visit Trondheim. 

Antall pakker tilbudt av Visit Trondheim som dekker flere kommuner enn 

Trondheim. 

Vedtatt Cruisestrategi 

 

 

 

        5.G  Suksesshistoriene om  kommersialisering av teknologi i Trondheimsregionen 

Strategi:  
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge 
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 
5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste studieby. 
5.4. Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av regionen. 
5.5. Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt nasjonalt og internasjonalt.    

Ved å få frem de gode historiene fra regionen skapes engasjement og glød rundt det å 

virke og bo i regionen. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Næringsrådet 

Samarbeidspartnere: FoU-miljøene 

Næringsalliansen 

NiT 

Indikator: ·         Antall suksesshistorier på norsk og engelsk. 

·         Antall delinger og seertall på ulike plattformer. 
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5.H Trøndelag som matregion   

Strategi: 
5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge  
                  gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 
1.2            Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i eksisterende næringsliv 

a) Utarbeide felles handlingsprogram med Trøndelag fylkeskommune, Oi! Trøndersk Mat 

og drikke, Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv og andre aktører som en oppfølging 

av utnevningen til European region of Gastronomy i 2022. 

b) Understøtte profileringen av “Home of Nordic Flavours”.   
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