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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 11.06 2020 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 20/- Dato: 04. juni 2020  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerens kontor. 

Tidsrom: 1100-1300. 

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

 

 
AU 16/20 Protokoll AU-møte 19.03. 2020: Møtet avlyst. 

Vedlegg :  
 

Forslag til vedtak:  
 
 
 

AU 17/20 Ny avtale med Ungt Entreprenørskap fra 2021. 
 

Sak: Som kjent har vi over ganske mange 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 for 2018 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 2018-2020. Trondheim kommune har ikke formelt gitt 
beskjed om at de går ut av den felles avtalen med UE gjennom Trondheimsregionen, men 
signalene er at de gjør det. Det er kanskje også ryddigst, da blir Trondheimsregionens oppdrag 
til UE kun de 7 kommunene utenfor Trondheim. 
 
Nå er det på tide å konkludere om framtidig støttenivå gjennom et endelig vedtak i Regionrådet 
i juni, slik at både kommunene og UE kan ha en forutsigbar budsjettprosess knyttet til dette. Det 
første spørsmålet er om kommunene fortsatt ønsker en felles avtale med Ungt Entreprenørskap, 
og om alle ønsker fortsatt å være med. Det må kommunene selv svare på.  
 
Hvis svaret er ja så er det mulig å se for seg flere modeller, både med tanke på det totale 
støttebeløpet og fordelingen mellom kommunene. Her har jeg tatt utgangspunkt i to forskjellige 
støttenivåer, ett på dagens støttenivå på 1,1 mill og ett på 900 000,-. Beløpene kan selvfølgelig 
både opp- og nedskaleres. I tillegg er det lagt inn to modeller for fordeling mellom kommunene; 
en med alt etter folketall, og en med 50% flatt og resten etter folketall, som er den som vi som 
oftest legger til grunn.  
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 Alt1, støtte på 1,1 mill og alt fordelt etter folketall: 
 

   Folketall 2020 
Kommunal egenandel 

kun etter folketall TRR   

 Stjørdal                   24 145                                 90 440  
 

39 395 

 Malvik                   14 148                                 52 994   
 

24 451 

 Melhus                   16 733                                 62 677  
 

28 330 

 Skaun                     8 325                                 31 183  
 

14 419 

 Orkdal                   18 217                                 68 235  
 

22 293 

 Midtre Gauldal                     6 238                                 23 366  
 

13 379 

Indre Fosen                   10 084                                 37 772  
 

23 281 

 Sum 97 890                              366 667  

 
          

733 333  165 549 
 

 
 
Alt 2, 1,1 mill fordelt 50% flatt og 50% etter folketall: 
 

 
 Folketall 2020 

Kommunal egenandel 
med 50% flatt TRR Opprinnelig 

 Stjørdal                      24 145             71 410  
 

39 395 

 Malvik                      14 148             52 687  
 

24 451 

 Melhus                      16 733             57 528  
 

28 330 

 Skaun                        8 325             41 781  
 

14 419 

Orkland                      18 217             60 308  
 

22 293 

 Midtre Gauldal                        6 238             37 873  
 

13 379 

Indre Fosen                      10 084             45 076  
 

23 281 

 Sum 97 890          366 663  733 337 165 549 
 

 Alt 3, 900 000,- fordelt 50% etter folketall: 
 

 
 Folketall 2020 

Kommunal egenandel kun 
etter folketall TRR   

 Stjørdal                   24145                                 73 996  
 

39 395 

 Malvik                   14148                                 43 359  
 

24 451 

 Melhus                   16733                                 51 281  
 

28 330 

 Skaun                     8325                                 25 513  
 

14 419 

 Orkdal                   18217                                 55 829  
 

22 293 

 Midtre Gauldal                     6238                                 19 117  
 

13 379 

Indre Fosen                   10084                                 30 904  
 

23 281 

 Sum 97 890                              300 000           600 000  165 549 
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 Alt 4, 900 000 fordelt 50% flatt og 50% etter folketall: 
 
 

 
 Folketall 2020 

Kommunal egenandel med 
50% flatt TRR Opprinnelig 

 Stjørdal                   24 145                                 58 427  
 

39 395 

 Malvik                   14 148                                 43 108  
 

24 451 

 Melhus                   16 733                                 47 070  
 

28 330 

 Skaun                     8 325                                 34 186  
 

14 419 

Orkland                   18 217                                 49 343  
 

22 293 

 Midtre Gauldal                     6 238                                 30 988  
 

13 379 

Indre Fosen                   10 084                                 36 881  
 

23 281 

 Sum 97 890                              300 003  600 000 165 549 
 

 
Begge de foreslåtte summene innebærer en økt kapasitet for kommunene utenfor Trondheim 
målt opp mot dagens situasjon, selv om man tar hensyn til at beløpet ikke har vært 
indeksregulert. Daglig leder foreslår at det inngås ny avtale med Ungt Entreprenørskap fra og 
2021 som dekker disse sju kommunene, innenfor en ramme på NOK 900 000,-, og med en 
fordeling på 1/3 på kommunen og 2/3 på Trondheimsregionen. Kommunenes andel fordeles 
50% flatt og 50% etter folketall, det har vært den vanligste modellen for å fordele kostnader i 
Trondheimsregionen. Beløpets størrelse tilsier at det vil være mulig å øremerke 1 stilling som 
har ansvaret for Trondheimsregionen, og dermed gi et godt grunnlag for større aktivitet i den 
enkelte kommune. 

 
Vedlegg 1: Bruken av UE i den enkelte kommune i 2019. 

Forslag til vedtak: 

 AU ber Regionrådet fatte dette vedtaket:  

• Trondheimsregionen inngår en ny avtale med Ungt Entreprenørskap for perioden 2021-
2022.  

• Kontrakten innbefatter alle kommunene i Trondheimsregionen bortsett fra Trondheim.  

• Den årlige rammen for avtalen settes til NOK 900 000,-. Beløpet indeksreguleres etter 
deflator hvert år fra og med 2022. 

• Rammen dekkes 2/3 av Trondheimsregionen og 1/3 av de deltakende kommunene. 
Deltakeravgiften fra kommunene beregnes 50% med et flatt beløp fra hver kommune, og 
50% etter folketall. 

 
 

AU 18/20 Oppsummering og oppfølgingspunkter fra ordførermøtet 17/1-2020. 
Sak: Ordførermøtet viste igjen at det er en god arena for å diskutere friere og mer i dybden over felles 

utfordringer i Trondheimsregionen. Dette er jo ingen beslutningsarena, men det kommer likevel 
opp tema/innspill som må følges opp. Nedenfor er en oppsummering av de hovedpunktene jeg 
noterte meg, som grunnlag for en diskusjon i AU om hva som skal følges opp. 
Samarbeid om arealpolitikk: 
• Klare tilbakemeldinger fra innbyggerne under kommunesammenslåingsprosessen om at 

næring og eldre er det viktigste. 
• Næringsarealene må være tilrettelagt med vann/strøm/vei/havn hvis man skal få nye 

bedrifter til å etablere seg. 
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• Kommunen som planmyndighet må være positiv. 
• Skeptisk til at fylkeskommunens arealplanlegging kun blir et nytt ledd for å generere flere 

innsigelser.  
• Viktig med samarbeid om vei/bolig/areal, men kanskje bare fruktbart å samarbeide om 

arealkrevende næring over kommunegrensene? 
• Vil Byvekstavtalen innebære mindre rom for å gjøre tiltak utenfor avtaleområdet enn 

tidligere? 
• Trengselsdimensjonen viktigere mht nullvekstmålet framover. 
• Potensialet for å begrense fritidsreiser er først og fremst sentralt.  
• Logistikknutepunkt vanskelig framover. Lengde på tog justert ned igjen til 600m, kan få 

betydning for aktuelle lokasjoner. Hva med Øysand? Ble det lagt til side for tidlig? 
• Må se på hvilke fylkesveier det skal jobbes felles med. 
• Godsutredning fylkeskommunen: Parallell prosess, havneeierne ikke med. 
• Ved eventuell tunell Trondheim – Flakk må man unngå at tungtransporten velger den 

traseen. 
• Deponi: Mulig med felles prosjekt for å få større grad av gjenvinning? 
• Hva kan vi tilrettelegge for hurtigbåt? 
• Nullvekstmålet må være viktigere enn avtaleområdet.  
• Skaun: Utfordrende å ikke være en del av avtaleområdet – park and ride i spill, midler tatt 

ut i ny avtale. 
• Må få til felle dialog med fylkesmannen. 
• Usikker på hvordan nye bommer på Nye Veier sin portefølje vil slå ut.  
• Jernbaneutbygging taper stort på tempo, sakker akterut.  
• Langsiktige utfordringer: Jernbane foran vei? Vei fortsatt viktig for godstransport? Gang- 

og sykkelvei fortsatt prioriteres? 
• Orkdalspakken krevende pga plass kontra krav om hastighet og krysskapasitet. 
• Bør få til felles innspill til NTP. 
• Plankapasitet er felles flaskehals, hvordan bedre? 
• Feller kartlegging av ravinedaler? 
• Trondheim Havn må være tydeligere på sine framtidige prioriteringer. 

 
 Leder sin oppsummering på areal/samferdsel: 

• Ta fram planene om Øysand som logistikknutepunkt igjen, men ikke i Regionrådet.  
• Samferdselspolitisk fundament rulleres som en del av innspillene til NTP i februar.  
• Ved veiutbygging framover må vi være oppmerksom på balansen mellom lokale behov vs 

gjennomfartstrafikken. 
• Ta opp Byvekstavtalen som tema hvert halvår i Regionrådet? 
• Gang- og sykkelveistrategi eget tema i Regionrådet. 
• Forberedt ”motinnlegg” når fylkeskommunen presenterer arealbruksstrategien.  
• Blir hurtigbåt og vannveien viktigere framover? 

 
 Modernisering/digitalisering: 

• Kan Trondheimsregionen være den digitale portalen for næringslivet? 
• Hvordan håndterer ansatte stadige teknologiske endringer? 

 
 Bærekraft & klimaplan: 

• Trondheim kommune har mye som kan kopieres og deles, for eksempel SESAM. 
 
 Andre samarbeidstema:  

• Rekruttering av sykepleiere felles utfordring. Nødvendig å kartlegge behovet i kommunene, 
pluss kapasiteten til øke antallet praksisplasser.  

 
 Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 
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AU 19/20 Ny Strategisk næringsplan – endringer i prosessen pga korona. 
Sak:  Pandemien har gjort at vesentlige deler av prosessen med ny SNP har måttet utsettes. Det 

viktigste tiltaket for å skaffe forankring i kommunene er felles formannskap, det måtte som 
kjent utsettes, og det forsøkes nå lagt til 24-25/9. Hvis det ikke lar seg gjennomføre blir det 
vanskelig å få det til før etter nyttår. Det gjør at prosessen må justeres, ikke minst 
ferdigstillelsestidspunkt. Vi har lagt til grunn endelig vedtak i desember 2020, det er lite 
realistisk i dagens situasjon, et mer aktuelt tidspunkt er juni 2021. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 
 
 

AU 20/20 Revidering av Samferdselspolitisk fundament. 
Sak: I tråd med årshjulet legges det fram en revidert utgave for regionrådet i juni hvert år. Jevnlige 

revideringer gir en mulighet til å diskutere om våre prioriteringer bør endre seg. En 
problemstilling er når prioriteringer skal ut fordi de er gjennomført/i ferd med å bli gjennomført. 
Her er det forsøkt å legge til grunn at det tas ut når det fattet forpliktende vedtak om finansiering 
og byggestart. Det er ikke lagt inn endringer fra i fjor. 

 
Vedlegg 2: Forslag revidert Samferdselspolitisk fundament. 

Forslag til vedtak:  
AU ber Regionrådet vedta forslag til revidert samferdselspolitisk fundament. 

 
 

AU 21/20 Årsmelding 2019. 
Sak: Årsmelding 2019 legges fram for godkjenning. Den sto på sakslisten for regionrådsmøtet i mars 

som ble avlyst. 
 
Vedlegg 3: Forslag årsmelding 2019. 

Forslag til vedtak:  
AU ber Regionrådet vedta forslag til Årsmelding for 2019. 

 
 

AU 22/20 Samordnet parkeringspolitikk. 

Sak: I Byvekstavtalen ble partene enig om at det skal utarbeides en samordnet parkeringspolitikk for 
avtaleområdet innen 2021. Med bakgrunn i dette er det satt ned en prosjektgruppe som skal 
jobbe med en samhandlet parkeringspolitikk for samarbeidskommunene. Prosjektleder IKAP er 
prosjektleder for Samordnet parkeringspolitikk i byvekstavtaleområdet.  

 Målet med prosjektet er å få et omforent politisk vedtak om en samordnet parkeringspolitikk i 
Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal som støtter opp under nullvekstmålet.   

Undertema som inngår i prosjektet: parkering på egne virksomheter (kommunen, 
fylkeskommunen, staten), senterparkering (handel og sentrumsfunksjoner), 
arbeidsplassparkering, pendlerparkering og sykkelparkering.  

 De andre kommunene er også invitert inn i prosjektet, slik at det kan være til nytte for hele 
Trondheimsregionen. Det er selvfølgelig ingen forventninger til eller krav om like regler i alle 
kommunene. AU bør ta stilling til om saken skal legges fram for Regionrådet også, eller om det 
er nok at AU/Rådmannsforum er informert i denne omgang. 



 

Arbeidsutvalget 11.06.2020  Side 6 av 7 
 

 

Vedlegg 4: Felles saksframlegg. 

Vedlegg 5: Framdriftsplan 

Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 
 

AU 23/20 Nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Trondheimsregionen - status. 
Sak:   Kommunene har vedtatt den nye samarbeidsavtalen, slik at det forhåpentligvis skal være mulig 

å fatte et endelig vedtak i regionrådet i juni. Vi tar en runde med status i kommunene og 
inntrykket av hvordan Trondheimsregion-samarbeidet er forankret politisk i kommunene. 

 
Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

AU 24/20 Visit Trondheim – vekstprosjektet. 
Sak: Forhåpentligvis har alle kommunene vedtatt en høringsuttalelse til forslaget til strategi 

som ble sendt ut til kommunene, og det er et godt tidspunkt til å ta en fot i bakken og 
diskutere hvordan veien videre skal legges opp. Spørsmål om økonomi og eierskap vil 
være sentral framover. Visit Trondheim er sterkt berørt av krisen i reiselivet, og det gjør 
at mye er i spill. 

 
Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 
 
 

AU 25/20 Grønn konkurransekraft – oppfølging av rapport. 
Sak: Rapporten Grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen er et arbeid gjennomført av SINTEF 

Energi på oppdrag for Miljøenheten i Trondheim kommune og Trondheimsregionen. Dette 
rammeverket og tematikken har vakt oppmerksomhet hos flere aktører og en gjennomgang av 
hva dette er og hva dette kan bety for regionen framover er interessant å begynne å diskutere. 
Kortversjonen av rapporten ligger vedlagt.  
 
Grønn konkurransekraft er åpenbart viktig å diskutere og utvikle politikk i forhold til, men det 
er krevende å legge fram på en lett forståelig måte på dette stadiet. AU må diskutere om 
Regionrådet skal diskutere det nå, eller avvente til det blir konkret på politikkutforming. 

 
Vedlegg 6: Kortversjon 

Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 
 

AU 26/20 Massehåndtering - deponi. 

Sak: Regionrådet i Trondheimsregionen bestilte en oppdatering av den regionale utredningen om 
massedeponi i Trondheimsregionen i regionmøtet 13.12.2019. Bystyret i Trondheim kommune 
17.10.2019 har bedt kommunedirektøren å legge frem en sak til politisk behandling, der det 
gjøres en samlet vurdering av forslag til deponi i og rundt Leinstrandkorridoren (Skjefstad 
Vestre og Benberg, Leinan øvre m.fl., Lerslia og Solberg og Røran) med tanke på hensynet til 
naturverdier, viltkorridor, klima og deponibehov.  Bestillingene er slått sammen i en utredning.  
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Utredningen er ikke helt ferdigstilt ennå, men vi tar sikte på at den blir klar til regionrådsmøtet 
og blir sendt ut da. Hensikten med utredningen er å gi et faglig grunnlag for formulering av 
kriterier for lokalisering av framtidige deponier, gi grunnlag for vurdering forslag til deponi i 
Trondheim, og vurdering med anbefaling for å sikre tilgang til tilstrekkelig deponikapasitet på 
kort og mellomlang sikt. Områder som allerede er utredet vurderes ikke på nytt, men 
vurderingene vises for å kunne sammenligne, kapasitet, etterbruk, adkomst, nærmiljø, og vilt- 
og naturverdier. Områdene som inngår er områdene i Trondheim kommune, i kort avstand fra 
Trondheim kommune øst: vestre del av Malvik kommune, i kort avstand fra Trondheim 
kommune sør: Udduvoll vest og Udduvoll midtre i Melhus kommune.  
 
Utredningen viser at deponikapasitet i ferdig regulerte områder er godt fordelt rundt byen. For å 
sikre tilgang til deponi på kort sikt er det viktig at de områdene som er ferdig regulert, men ikke 
i drift, oppfyller eventuelle rekkefølgekrav og får driftstillatelse fra fylkesmannen.. Særlig viktig 
å få i drift Solberg og Røran + Udduvoll vest.  

 Med et årlig behov for 1,7-1,9 mill m3 deponi, dekker de planavklarte deponiene til sammen 
behovet for 12 til 14 år. På lang sikt (> 10 år) er det behov for å finne nye egnede områder til 
deponi. 
 
Veien videre for håndtering av rene masser og for å begrense framtidig behov deponi går i første 
omgang gjennom konsulentbestillinger på ressursregnskap rene overskuddsmasser fra 
utbygging, kunnskap muligheter og virkemidler økt massebalanse og gjenbruk av masser – 
sirkulærøkonomi, fjorddeponi. Det blir viktig å fortsette samarbeidet med MEF om status på 
deponi (supplere med deponi Stjørdal, Skaun, Orkland), og massehåndtering – 
sirkulærøkonomi.  

 
Vedlegg 7: Kortversjon av utredningen. 

Forslag til vedtak:  
AU ber Regionrådet fatte dette vedtaket: 
• Regionrådet slutter seg til konklusjonene i den regionale utredningen om massedeponi i 

Trondheimsregionen. 
• Administrasjonen bes om å innhente kunnskap om massehåndtering for å begrense 

framtidig deponibehov og bidra til sirkulærøkonomi 
 
 

AU 27/20 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 19.06. 2020 
Sak: Møtet vil være digitalt. Aktuelle saker i tillegg til de som står på denne sakslisten: 

• Regional plan for arealbruk: Orientering fra fylkeskommunen. 
•  

 
 

AU 28/20 Orienteringer 
• Aktuelle påvirkningssaker? 

• Statlige pakker for næringslivet, mulig prosjekt for å mobilisere bedriftene. 

 

Bård Eidet 

Daglig leder 



Oppdraget 
 

• «…øke satsningen på entreprenørskap i utdanning for alle grunnskolene i 
Trondheimsregionen.  
UE skal samordne dette med entreprenørskap i det videregående skoleverket og høgere 
utdanning slik at dette fremstår som et prioritert samlet engasjement i 
Trondheimsregionen.  
Trondheimsregionen skal ivareta at dette koordineres med annen aktivitet i regionen.  
Alle parter skal bidra til å realisere dette best mulig gjennom nytenkning/samordning og 
felles engasjement.« 
 

• Handlingsplan for Strategisk Næringsplan Trondheimsregionen 2018-2019, pkt. 3A. 



Ungt Entreprenørskap Trøndelags inntektsbilde 
 Budsjett 2019  Budsjett 2020 

3200 Medlemskont. kommuner  kr         2 017 950   kr        1 910 106 * 
3201 Registreringsavgifter  kr              28 000   kr             28 000  
3230 Private samarb.partnere  kr            845 000   kr           985 000  

3231 Private samarbeidspartnere nasjonale    kr             65 000  
3232 Tilskudd prosjekter privat    kr           700 000  

3440 Generelle tilskudd  kr         3 700 000   kr        2 157 000  

3450 Offentlige tilskudd fylke    kr        1 600 000  

3460 Tilskudd prosjekter offentlig  kr         1 600 000   kr           850 000  

Salgsinntekter  kr         8 190 950   kr        8 295 106  





Hva sier næringslivet? 
 

Vi kan slutte å pugge 
svar og begynne å 

løse problem. Vi må 
bruke alle våre 

empatiske evner til å 
forsøke å sette oss 

inn i andres kontekst. 





Hva sier EB-lærerne? 
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Erfaringsutbytte for elevene - Elevbedrift  

Veldig Enig Enig Uenig Veldig uenig 



Indre Fosen 

Kommune Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 
Indre Fosen Stadsbygd skole 20 39 
Indre Fosen Testmann Minne skole 32 10 
Indre Fosen Vanvikan skole   42 
Indre Fosen Åsly skole 50   

Kommune Skole Program 2017 / 2018 2018 / 2019 
Indre Fosen Stadsbygd skole Fylkesmesse 8 10 
Indre Fosen Stadsbygd skole Elevbedrift 12 29 
Indre Fosen Testmann Minne skole Økonomi og karrierevalg 32   
Indre Fosen Testmann Minne skole Elevbedrift   10 
Indre Fosen Vanvikan skole Økonomi og karrierevalg   28 
Indre Fosen Vanvikan skole Elevbedrift   14 
Indre Fosen Åsly skole Økonomi og karrierevalg 50   



Malvik 

Kommune Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 
Malvik Hommelvik ungdomsskole 338 209 
Malvik Vikhammer ungdomsskole 93 97 

Kommune Skole Program 2017 / 2018 2018 / 2019 
Malvik Hommelvik ungdomsskole Fylkesmesse 8 30 

Malvik Hommelvik ungdomsskole Skolemesse 80   

Malvik Hommelvik ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 95 80 

Malvik Hommelvik ungdomsskole Elevbedrift 75 99 

Malvik Vikhammer ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 82 95 

Malvik Vikhammer ungdomsskole Elevbedrift 11 2 



Melhus 

Kommune Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 
Melhus Brekkåsen skole   29 
Melhus Eid skole og barnehage   30 
Melhus Gimse ungdomsskole 559 230 
Melhus Lundamo ungdomsskole 50 75 

Kommune Skole Program 2017 / 2018 2018 / 2019 
Melhus Brekkåsen skole Vårt lokalsamfunn   29 
Melhus Eid skole og barnehage Økonomi og karrierevalg   30 
Melhus Gimse ungdomsskole Fylkesmesse 4 19 
Melhus Gimse ungdomsskole Innovasjonscamp for ungdomsskolen 129   
Melhus Gimse ungdomsskole Skolemesse 111   
Melhus Gimse ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 140 115 
Melhus Gimse ungdomsskole Elevbedrift 14 41 
Melhus Lundamo ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 50 75 



Midtre Gauldal 

Kommune Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 
Midtre Gauldal Støren ungdomsskole 252 84 

Kommune Skole Program 2017 / 2018 2018 / 2019 
Midtre Gauldal Støren ungdomsskole Fylkesmesse 21   

Midtre Gauldal Støren ungdomsskole Innovasjonscamp for ungdomsskolen 50   

Midtre Gauldal Støren ungdomsskole Skolemesse 51   

Midtre Gauldal Støren ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 90 60 

Midtre Gauldal Støren ungdomsskole Elevbedrift 40 24 



Orkland 

Kommune Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 

Orkland Evjen skole   108 

Orkland Grøtte skole 567 493 

Orkland Løkken Verk montessoriskole 34 15 

Orkland Meldal barne- og ungdomsskole 253 123 

Orkland Orkanger ungdomsskole 75 227 

Orkland Årlivoll skole 84 115 



Orkland 
Kommune Skole Program 2017 / 2018 2018 / 2019 

Orkland Evjen skole SMART   30 
Orkland Evjen skole Skolemesse   30 
Orkland Grøtte skole Innovasjonscamp for ungdomsskolen 90 87 
Orkland Grøtte skole SMART 49 55 
Orkland Grøtte skole Skolemesse   55 
Orkland Grøtte skole Vårt lokalsamfunn 48 49 
Orkland Grøtte skole Økonomi og karrierevalg 90 47 
Orkland Grøtte skole Elevbedrift 200 58 
Orkland Løkken Verk montessoriskole Innovasjonscamp for ungdomsskolen 34   
Orkland Løkken Verk montessoriskole Elevbedrift   15 
Orkland Meldal barne- og ungdomsskole Fylkesmesse 26 32 
Orkland Meldal barne- og ungdomsskole Innovasjonscamp for ungdomsskolen 32 32 
Orkland Meldal barne- og ungdomsskole SMART 28   
Orkland Meldal barne- og ungdomsskole Vårt lokalsamfunn 33   
Orkland Meldal barne- og ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 35   
Orkland Meldal barne- og ungdomsskole Elevbedrift 43 29 
Orkland Orkanger barneskole Vårt lokalsamfunn     
Orkland Orkanger ungdomsskole Innovasjonscamp for ungdomsskolen   75 
Orkland Orkanger ungdomsskole Økonomi og karrierevalg   77 
Orkland Årlivoll skole Innovasjonscamp for ungdomsskolen 42 40 
Orkland Årlivoll skole Økonomi og karrierevalg   21 
Orkland Årlivoll skole Elevbedrift   14 



Skaun 

Kommune Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 
Skaun Buvik skole 59 153 
Skaun Børsa skole   129 
Skaun Skaun ungdomsskole 380 432 

Kommune Skole Program 2017 / 2018 2018 / 2019 
Skaun Buvik skole SMART   51 
Skaun Buvik skole Skolemesse   51 
Skaun Børsa skole SMART   28 
Skaun Børsa skole Skolemesse   28 
Skaun Børsa skole Vårt lokalsamfunn   45 
Skaun Skaun ungdomsskole Fylkesmesse 28 35 
Skaun Skaun ungdomsskole Skolemesse 68   
Skaun Skaun ungdomsskole Økonomi og karrierevalg   119 
Skaun Skaun ungdomsskole Elevbedrift 74 113 



Stjørdal 
Kommune Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 

Stjørdal Fosslia skole 32 29 
Stjørdal Halsen ungdomsskole 200 191 
Stjørdal Haraldreina skole 115 127 
Stjørdal Hegra ungdomsskole 155 100 
Stjørdal Stokkan ungdomsskole 189 145 

Kommune Skole Program 2017 / 2018 2018 / 2019 
Stjørdal Fosslia skole Fylkesmesse 16 14 
Stjørdal Fosslia skole Elevbedrift 16 15 
Stjørdal Halsen ungdomsskole Innovasjonscamp for ungdomsskolen 100   
Stjørdal Halsen ungdomsskole Skolemesse   95 
Stjørdal Halsen ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 100 96 
Stjørdal Haraldreina skole Fylkesmesse 12 23 
Stjørdal Haraldreina skole Vårt lokalsamfunn 38 41 
Stjørdal Haraldreina skole Elevbedrift 15 22 
Stjørdal Hegra ungdomsskole Fylkesmesse 17   
Stjørdal Hegra ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 108 54 
Stjørdal Hegra ungdomsskole Elevbedrift 17 24 
Stjørdal Stokkan ungdomsskole Økonomi og karrierevalg 155 145 
Stjørdal Stokkan ungdomsskole Elevbedrift 19   



Trondheim – 4.500 elever 
Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 

Bispehaugen skole   35 
Blussuvoll skole 15 30 
Brundalen skole 65 65 
Byåsen skole 120   
Charlottenlund ungdomsskole 662 644 
Flatåsen skole 190 372 
Hoeggen skole 955 948 
Huseby skole   850 
Jakobsli skole 78 20 
Kattem skole 126 96 
Klæbu ungdomsskole 90 208 
Kolstad skole 40   
Lade skole 153 229 
Markaplassen skole 871 674 

Skole 2017 / 2018 2018 / 2019 
Nidarvoll skole 259 421 
Nyborg skole 41   
Ranheim skole 156 93 
Rosenborg skole 496 636 
Rosten skole 309 520 
Selsbakk skole 239 330 
Sjetne skole 164 256 
Spongdal skole 85 129 
Stabbursmoen skole 57 208 
Stavset skole 39 36 
Steinerskolen i Trondheim 18 18 
Sunnland skole 537 309 
Sverresborg skole 613 212 
Sørborgen skole 62 116 
Åsheim barneskole 65 55 



Trondheim 

Program Antall 
Elevbedriftselever 850 
Deltakelse på Regionsmesse 85 
Innovasjonscamper 1500 
SMART 125 
Vårt lokalsamfunn 500 
Økonomi og Karrierevalg 1000 



Samferdselspolitisk 
fundament 

 
 
 
 
 

PRIORITERT: 
 InterCity-Trønderbanen: Elektrifisiering av 

Trønder- og Meråkerbanen må settes i 
gang i første del av NTP-perioden.  

 Dobbeltspor til Stjørdal med langtunnel må 
komme inn ved neste rullering av NTP. 

 Utbygging av E6 Sør og E6 Øst ferdig 
senest innen 2026. 

 Satsing på kollektivtrafikk, gang- og 
sykkelveier og innfartsparkering i de neste 
byvekstavtalene. 

 Oppstart av byggetrinn 1 for nytt 
logistikknutepunkt med vegtilknytning på 
Torgård må skje i første del av NTP 2022-
2033. 
 
 

VI VEKTLEGGER OGSÅ: 
 Gode og raske nasjonale 

og internasjonale 
togforbindelser. 

 Bedre og mer 
miljøvennlig sjøtransport 
mellom Fosen-Trondheim   

 Værnes: Flyplass og 
flytilbud må 
videreutvikles  

 Bedre veg til Klæbu med 
ny vei Tanem – Tulluan. 

 Sammenhengende 
standard på E39 helt 
fram til Orkdal. 
 

Juni 2019 



InterCity-Trønderbanen med el- drift og dobbeltspor til 
Stjørdal er førsteprioritet.  
Gir miljøvennlig regionvekst for Trondheimsregionen og Trøndelag. 

Jernbane: 

 Politisk enighet i Trøndelag om 
jernbanesatsing Trondheim-Steinkjer. 

 Elektrifisering Trondheim-Steinkjer og 
Meråkerbanen må gjennomføres innen 
2023.  

 Arbeidet med dobbeltspor Trondheim – 
Stjørdal med langtunnel må startes opp 
i første del av NTP-perioden.  

 Avganger hvert 30 minutt må innføres 
parallelt med utbygging av ny E6. 

 Stasjonsområdene må utvikles for å 
legge til rette for økt bruk av tog som 
transportmiddel. 

 Etablere InterCity Steinkjer-Støren, på 
lengre sikt Oppdal/Røros. 

Juni 2019 



Vei: 
Helhetlig utbygging av E6 Sør Trondheim – Oppland grense og E6 Øst 
Trondheim  – Åsen etter motorveistandard er førsteprioritet.  
 

 Staten må legge til rette for gjensidige 
rabattordninger slik at den totale 
belastningen ikke blir uakseptabel. 

 Utbygging av havn på Orkanger må 
skje parallelt med en oppgradering av 
vegsystemet for å sikre en trygg og 
effektiv godstransport. 

Juni 2019 



 Ny byvekstavtale:  
 Utvikling av metrosystem. 
 Staten må også ta ansvar for 

økte driftsutgifter innen 
kollektivtrafikken. 

 Det skal bygges nært 
kollektivårer/knutepunkt. 

 Kommunene skal forsterke 
dagens sentra, ikke utvikle nye . 

 Gang-/sykkelnett prioriteres. 
 6 jernbanestasjoner prioriteres 

for utvikling av arbeidsplasser, 
handel og bolig. 

 God innfartsparkering prioriteres 
for økt bruk av kollektivtransport. 

IKAP 2 og ny byvekstavtale: Klimavennlig 
areal- og transportutvikling 

Gjennom arealpolitikken skal kommunene i Trondheimsregionen tilrettelegge 
for redusert transportbehov og økt kollektivbruk. 

Juni 2019 



Nytt knutepunkt for godstransport  
på Torgård inn i NTP 2022-2033 

En ny godsterminal på Torgård må bygges ut helhetlig for å sikre 
konkurransekraft og utbyggingsmuligheter både for gods- og 

persontransport 

 

 Mål: Gi næringslivet effektiv 
transport og mer gods fra bil til 
båt og bane, som gir reduserte 
utslipp av klimagasser. 

 Godstransport med bane, båt og 
bil må sees i sammenheng.  

 Logistikknutepunkt på Torgård 
trinn 1 må inn i første del av NTP 
2022-2033. 

Juni 2019 



Bedre og mer miljøvennlig 
sjøtransport 

Raskt og godt hurtigbåtsamband Fosen-Trondheim er en del av det regionale 
kollektivtrafikktilbudet i Trondheimsregionen og skal prioriteres. 

 Kampflybase på Ørland vil øke 
behovet til/fra Brekstad.  

 Det må sikres hyppige 
avganger og rask reisetid både 
for Vanvikan-Trondheim og 
Brekstad-Trondheim.  

 Arbeide for elektrifisering av 
hurtigbåter og ferjer. 

 Støtte overgang til transport 
med båt for eksport av fisk. 
 

Vi vektlegger også: 

Juni 2019 



 Avinor må videreutvikle 
Værnes i samsvar med veksten 

 Det må etableres flere 
utenlandsruter fra/til Værnes 
for viktige destinasjoner 

 Direkteruter utenlands og 
innenlands skal prioriteres 

 Trønderbanen som 
tilbringertjeneste til Værnes 
skal prioriteres 

Trondheim lufthavn:  
Flyplass og flytilbud må videreutvikles   

Gode internasjonale flyforbindelser og direkteruter styrker 
Trondheimsregionens konkurransekraft og attraktivitet 

Vi vektlegger også: 

Juni 2019 



 
 
 
Strekningen E39 Harangen– 
Thamshavn må realiseres.  
 
Bru over Trondheimsfjorden til Fosen  
skal utredes som del av fergefri  
Kyststamveg. 
 
E14 Stjørdal – Svenskegrensa må  
oppgraderes. 
 
 

Vei: 
Vi vektlegger også: 

Juni 2019 
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ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2019 

Det overordnede målet for Trondheimsregionen står fast: Styrke Trondheimsregionens utvikling i en na-
sjonal og internasjonal konkurransesituasjon og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i 
samspill med Trøndelag og Midt-Norge.   
 
Trondheimsregionen har hatt vekst også i 2019, 
ved årsskiftet var det 297.013 innbyggere, en 
vekst på 1,2% og 3597 personer. 
Trondheimsregionen hadde den nest sterkeste 
veksten i storbyregionene etter Osloregionen. Fra 
1/1 2020 medfører den sammenslåtte Orkland 
kommune at befolkningstallet i 
Trondheimsregionen rundet 300.000, til 303.053. 
 
Vi ønsker at veksten skal være bærekraftig og ta 
hensyn til klima og miljø. Gjennom arbeidet i 
Trondheimsregionen  bidrar vi til en tettere region, i et felles bolig- og arbeidsmarked.  

Under  kan du se hva Trondheimsregionen gjorde i 2019 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 2019 

Programområde 1: Gjennomføring 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 52 saker i 
2019.  
Næringsarbeidet i Trond-
heimsregionen ble i 2017 
slått sammen med Trond-

heim kommune sitt næringsarbeid. Det har ført til 
bedre fleksibilitet og kvalitet i arbeidet. 

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 ho-
vedsatsingsområde, 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. Impelloanalysen 2019 viser at det nå 
er 765 teknologiselskaper med nær 13.000 ansatte. 
Det viser at vi er på god vei på å nå målet med å 
doble antall selskaper innen 2025, men at det er 
atskillig mer krevende å doble antall ansatte. Det 
betyr at å legge til rette for raskere oppskalering 
blir viktig i næringsarbeidet framover.  

Arbeidet med å se på muligheten for at de andre 
kommunene i Trondheimsregionen kan gå inn som 
en del av Visit Trondheim fortsatte i 2019, og det 
ble blant annet gjennomført en kartlegging av rei-
selivet i den enkelte kommune av Nordlandsforsk-
ning. 

Det har også vært jobbet med å få opp mulighete-
ne til næringsutvikling knyttet til campus-
utbyggingen, det NiT har levert et forprosjekt. 

 

Utkast 04.03.2019 
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I 2019 er det også jobbet med:  
- Ungt Entreprenørskap: Det ble underskrevet en ny 

2-årsavtale med UE i 2018, og det har vært jobbet 
aktivt for å få mer aktivitet i alle kommunene. 

- Technoport har vært arrangør for 4 innovasjons-
frokoster som Trondheimsregionen har finansiert.. 

- Internasjonalisering, inkl støtte til det engelsk-
språklige magasinet The List. 

- Samling for alle formannskapene med tema 
næringsutvikling. 

- Vurdert muligheten for et Interactive Digital Cen-
ter. 

- Støtte til Impelloanalysen og andre analyser. 
- Junior Consulting gjennomførte en undersøkelse 

av digitaliseringsgraden i varehandelen. 

- Jobbet med muligheten for å få en Digital        
Innovation Hub til regionen. 

- Bestilt kartlegging av grønn konkurransekraft i 
regionen. 

- Jobbet med utvikling av autonome transportfor-
mer i et næringsperspektiv, blant annet gjennom 
prosjektet Green Flyway, og kartleggingen av au-
tonomi-miljøet i regionen. 

- Bidratt til Tequity sitt scale-up program. 
 

Økonomi: 
Det er brukt ca 3.437’ kr til programområdet 1 
Næringsutvikling i 2019, ca 1 mill under budsjett. 

 

 

Programområde 2: IKAP / arealutvikling

 

Oppfølging IKAP 2. 
Som oppfølging av mål 
om styrking av jernba-
nen sin rolle i kollektiv-
systemet i Trondheims-
regionen er det i 2019 
jobbet videre med pro-
sjektet om helhetlig 
knutepunktutvikling 
langs jernbanen. Resul-
tatene brukes i kom-
munene til videre plan-
arbeid rundt de priori-
terte knutepunktene og 

i samarbeid om helhetlig knutepunktutvikling.  
 
IKAP legger opp til en klimavennlig regionutvikling 
hvor flest mulig reiser i regionen skal skje med kollek-
tiv, sykkel eller til fots. IKAP-arbeidet bidrar blant 
annet med kunnskapsutvikling og kompetansebyg-
ging. I 2019 er det kartlagt detaljerte pendlerstrøm-
mer og analysert boligfelt i Melhus, Malvik og Stjørdal 
for å kartlegge potensial for økt andel klimavennlige 
reiser og hvilke tiltak må til for å få flere til å reise 
med kollektivtransport, sykkel eller til fots til forskjel-
lige målpunkt. Det jobbes videre med prosjektet Kli-
mavennlig utvikling av boligfelt i 2020.   
  

 
 
 
 
 

 
Næringsarealutvikling 
Som oppfølging av Strategi for næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen er det inngått en avtale med 
Eierskapsenheten i Trondheim kommune for å få 
bistand til å styrke samspill mellom næringsutvikling 
og næringsarealutvikling. Utkast til et første notat 
med vurdering av attraktivitet av de regionalt priori-
terte næringsarealene ble lagt fram i november 2019. 
Vurderingene er basert på intervjuer med kommune-
ne, NiT, Håndverkerforeningen i Trondheim og noen 
store næringsarealutviklere og næringsmeglere. No-
tatet ferdigstilles første kvartal 2020. 

 
Statistikk og prognoser, kartportal 
Kunnskap om areal- og transportutvikling i Trond-
heimsregionen oppdateres årlig. IKAP og fakta om 
areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen ble 
presentert i konstituerende regionrådsmøtet 25. 
oktober. Kartportalen har blitt brukt aktivt i arbeidet 
med oppdatering av boligfeltbasen, kvalitetssikring av 
lokalisering av bedrifter i bedriftsregisteret og formid-
ling av status for utvikling av næringsarealer og om-
råder for deponering av rene masser.  
 
Befolkningsprognoser 
Den felles befolkningsprognosen oppdateres årlig og 
ble publisert i høst 2019. Det er avholdt møte i ar-
beidsgruppa hvor alle kommuner deltok. Det utarbei-
des og presenteres kvartalsvis analyse av SSB-
statistikk for regional befolkningsutvikling. Tall og 
analyse ligger på trondheimsregionen.no/statistikk-
og-prognoser og ble også i 2019 publisert som inter-
aktive figursamlinger. 

https://trondheimsregionen.no/statistikk-og-prognoser/
https://trondheimsregionen.no/statistikk-og-prognoser/
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Økonomi 
Forbruket på området i 2019 var 2.705’ kr.  

 

Programområde 3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region. 

Teknologihovedstaden befester sin posisjon 

 

Fortelling av suksesshistorier fra Trondheims-
regionen. 
Arbeidet med profilering av Trondheimsregionen 
handler om å styrke teknologihovedstaden gjennom å  
fortelle suksesshistorier fra FoU-miljøene og nærings-
livet. Arbeidet med å lage korte filmer om suksesshis-
torier har fortsatt i 2019, og til sammen 7 forskjellige 
filmer har blitt spredt via annonser på Facebook og 
YouTube, og fra 2018 også på Instagram. Vi nådde ut 
til ca 250 000 brukere, og ca 1,8 mill har blitt ekspo-
nert for filmene.  
 

Vi kjørte en mer målrettet reklameorientert kampan-
je for å vise fram arbeidsmulighetene innen IT i regio-
nen, med gode seertall.  
 
Det vi ser etter hvert er at mengden tid man holder 

på oppmerksomheten på sosiale medier stadig går 
ned.  Derfor har vi i flere filmer også laget helt korte 
utgaver av filmen for å vekke oppmerksomheten. Den 
andre endringen vi ser er at den sterkt voksende 
mengden annonsører spesielt på Facebook gjør at det 
blir verre og verre å oppnå synlighet. Det holdes kon-
tinuerlig oversikt over hvordan filmene treffer, og 
gjøres løpende tilpasninger.  

 

Nettside og Facebook 
Trondheimsregionen produserer egne nyheter og 
legger ut relevante nyheter fra andre kilder. 400 fulg-
te Facebooksida til Trondheimsregionen ved utgang-
en av 2019.  

 

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. Likevel er 
nok forankringen i den enkelte kommune den største 
utfordringen i kommunikasjonsarbeidet 

 
Økonomi  
Det er i 2019 regnskapsført ca 1.542’ kr til pro-
gramområde 3. 

 

 
 
Programområde 4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid

Trondheimsregionen -regionrådet

Det har vært fem møter i regionrådet i 2019. Det ble 
behandlet 50 saker. Ordfører i Skaun Jon P Husby var 
leder i Regionrådet i perioden 2015-2019, mens ord-
fører i Trondheim Rita Ottervik ble valgt som ny leder 
for perioden 2019-2023. I tillegg til sakene som hører 
hjemme under de forskjellige fagområdene er Regi-
onrådet en viktig arena for å diskutere samferdsels-
politikk. Det er et godt samarbeid med de forskjellige 
transportetatene. 
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Arbeidsutvalget - AU 

AU i perioden 2015-2019 var: Leder Jon P Husby 
(Skaun), nestleder Rita Ottervik (Trondheim), Ingrid 
Aune (Malvik) og Oddbjørn Bang (Orkdal).  Nytt AU 
ble valgt for perioden 2019-2023: Leder Rita Ottervik 
(Trondheim), nestleder Oddbjørn Bang (Orkdal), Jorid 

Jagtøien (Melhus), og Trond Hoseth (Malvik). AU har 
hatt fem møter i 2019 og behandlet 39 saker.  Ar-
beidsutvalget bidrar godt til politisk forankring og 
effektiv drift av Trondheimsregionen. 

Rådmannsforum 

Rådmannsforum har i 2019 behandlet 63 saker.  
Rådmannsforum er viktig både som forberedende 
organ for politiske saker og for å effektuere vedtak i 
Regionrådet i kommunene. Etter hvert har Råd-

mannsforum fått en viktigere rolle for å diskutere 
samarbeid mellom Trondheim og de andre kommu-
nene knyttet til tunge utviklingsprosesser i Trond-
heim kommune.  

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 2019 52 saker. Koblingen 
mot næringslivet og FoU gjennom arbeidet i nærings-
rådet fungerer positivt og er en viktig suksessfaktor. 

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 kommunikasjonsrådgiver. I 
tillegg har det vært kjøpt tjenester fra Trondheim 
kommune til statistikk/ prosjekt/støttefunksjoner 

og GIS/kart. Trondheim kommune er vertskommu-
ne med personalansvar for sekretariatet.  
 
Til programområde 4, ledelse, påvirkningsarbeid og 
samarbeid, er det regnskapsført vel 851’ kr i 2019. 

 
Regnskap 2019 

 

Prosjektnavn 
 Forbruk 

2018  

Forbruk 
2019 

 Budsjett 
2019 

 Avvik  

P1: Næringsutvikling: 4.467.120 
 

3.437.395 
         

4.500.000  1.062.605 

P2: Arealutvikling: 2.144.471 
 

2.705.245 
         

3.000.000  294.755 

P3: Profilering/attraktiv region:   1.952.206 1.542.523     1.500.000  -42.523 

P4: Ledelse, påvirkning og samarbeid: 746.299 
 

851.868 
            

1.000.000  148.132 

Totalt forbruk 

   
9.310.173 

 
8.537.031 

       
10.000.000  1.462.969 

 
De løpende inntektene i 2019 var på kr 7.600’, det betyr at det ble brukt ca 0,9 mill kr av fondsmidler i til-
legg til de løpende bevilgningene. Total fondsreserve i Trondheimsregionen er nå på ca 3,1 mill kr.  



SAKSFREMLEGG  
 

Orienteringssak – Samordnet parkeringspolitikk  
     

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til Orientering 
__________________________________________________________________________________ 
Bakgrunn for saken: 
Kommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal inngikk den 25.06.2019 en byvekstavtale. 
Byvekstavtalen har som mål å innfri nullvekstmålet som sier at all vekst i persontransport skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Videre skal avtalen også bidra til mer effektiv arealbruk og mer 
attraktive by- og tettstedssentre. 
I Byvekstavtalen ble partene enig om at det skal utarbeides en samordnet parkeringspolitikk for 
avtaleområdet innen 2021. Med bakgrunn i dette er det satt ned en prosjektgruppe som skal jobbe 
med en samhandlet parkeringspolitikk for samarbeidskommunene.  
 
Saksutredning: 
 
Målet med prosjektet er å få et omforent politisk vedtak om en samordnet parkeringspolitikk i Melhus, 
Trondheim, Malvik og Stjørdal som støtter opp under nullvekstmålet.  
 
Undertema som inngår i prosjektet: parkering på egne virksomheter (kommunen, fylkeskommunen, 
staten), senterparkering (handel og sentrumsfunksjoner), arbeidsplassparkering, pendlerparkering og 
sykkelparkering.  
 
I oppstarten av prosjektarbeidet har det blitt lagt vekt på at den samordnede parkeringsstrategien må 
ta høyde for den store variasjonen i bosettingsmønster prosjektet rommer. Prosjektet har ikke som 
mål å utarbeide en standard for alle parkeringsplasser i de aktuelle kommunene, men å ha en mer 
gradert tilnærming hvor en tar hensyn til om innbyggere er avhengig av bil, eller om de har et 
alternativ til bilen.  
Videre skal strategien også ta stilling til prioritering av parkeringsbehov for ulike brukergrupper, og 
muligheter for felles forvaltning for å lette innføring og administrasjonskostnader.  
 
Det legges opp til bredt medvirkning av relevante organisasjoner i kommunene, både ved utarbeidelse 
av politikken og i høringsperioden. 
 
Fremdrift: Det er forventet at prosjektet ferdigstilles og vedtas i de fire kommunestyrene i løpet av 
høsten 2021 (se vedlegg). 
 
Konsekvenser for folkehelse, klima og miljø: 
Prosjektet skal bidra til å oppnå nullvekstmålet. Nullvekstmålet er positivt for klima og miljø, da målet 
er en prosentvis nedgang i personbiltrafikk, samtidig som en ønsker en økning i kollektivtrafikk, gående 
og syklende.  
 
Prosjektets konsekvenser for folkehelse vil også være positive, om det hjelper å oppnå nullvekstmålet. 
En økning i gående og syklende er positivt for folkehelsa.   
 



Rådmannens vurdering og konklusjon:  
 
Vedlegg:  

1. Fremdrift Samordnet parkeringspolitikk 
Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken: 
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Kortversjon*

Grønn konkurransekraft 
i Trondheimsregionen 

GRØNN KONKURRANSEKRAFT - MAI 2020

*Hovedrapport: https://hdl.handle.net/11250/2654833

Norge vil bygge Grønn Konkurransekraft for å: 
• kutte klimagassutslipp
• øke verdiskapingen 
• sikre høy sysselsetting

Skal vi lykkes med et grønt skifte må vi omsette politiske 
diskusjoner og intensjoner til konkret politikk. Det betyr 
at næringslivet må gjennom en transisjon fra økonomisk 
aktivitet som slipper ut klimagasser til en som fremmer FNs 
bærekraftmål. Dette er både en stor utfordring og en stor 
mulighet for Trondheimsregionen.

EU står samlet om en ambisiøs “European Green Deal” som 
konkretiserer og setter fart på det grønne skiftet. Aksjoner 
og felles føringer på europeisk nivå setter en standard for et 
marked med en økonomisk styrke som vil føre til endring. 
“European Green Deal” setter klare politisk mål og følger opp 
med lovreguleringer, styring av tunge investeringsporteføljer, 
føringer for bruk av offentlige investeringer og krav til en “just 
transition” hvor ingen skal stå igjen som tapere. Med andre ord: 
Det grønne skiftet skal gjennomføres.

Det grønne skiftet har fokus både i Regjeringens og NHOs 
perspektivmeldinger. Omfang og mulighetsrom er utredet 
og diskutert i rapporten “Grønn Konkurransekraft” med 
detaljerte konkretiseringer. NHO fulgte sammen med SINTEF 
opp sin perspektivmelding med 5 rapporter som svarer ut et 

spissformulert spørsmål knyttet til det grønne skiftet: Hva skal 
vi leve av når olje tar slutt? Svaret er et grønt næringsliv tuftet 
på bærekraftsmålene. Rapportene peker på store mulighetsrom 
for alternativer til tradisjonell olje- og gassvirksomhet, og er en 
slags meny som regionen kan hente inspirasjon fra. Transisjonen 
går ikke av seg selv, den vil kreve hardt arbeid og et tett samspill 
mellom næringsliv, myndigheter og forskere for å skape gode 
regionale løsninger med et globalt eksportpotensial. Politikken 
kan gjerne formes nasjonalt, men jobben må gjøres regionalt og 
med blikket løftet globalt.

Nasjonal, Europeisk og delvis global enighet om målet åpner et 
stort marked for grønne produkter og tjenester. Om vi skaper 
gode løsninger hos oss er potensialet stort for å bidra positivt i 
et globalt klimaperspektiv og å få etablert en ny norsk eksport.

Sett i det globale perspektivet, mye tvunget fram av at 
næringer som skal erstatte olje og gass må være eksportrettet, 
vil regionen fort bli liten med tanke på tilstrekkelig 
konkurransekraft. For å sikre dette er det naturlig å tenke 
samspill med andre regioner i Norge (eller Europa) for å skape 
enheter som i sum er bærekraftige globalt. Sannsynligheten 
for å lykkes vil øke, og selv bare en andel av en stor verdikjede 
vil bidra til arbeidsplasser og verdiskaping regionalt. NHO/
SINTEF rapportene gir ingen fasit eller garantert suksess, 
men er gjennomtenkte og konkrete utgangspunkt for grønne 
næringsinitiativ i regionen.

Forfattere: Marie Bysveen, Petter Støa (SINTEF) og Chin-Yu Lee, Astrid Haugslett (Trondheim Kommune)

Covid-19 pandemien er en aktuell og akutt krise som utfordrer hvordan vi tenker om framtiden. Den rokker ikke 
ved viktigheten av målet om et grønt skifte, men skaper en dynamikk som heller utvider mulighetsrommet for 
hvordan og hvor raskt vi kan realisere en nødvendig, bærekraftig omstilling.

https://hdl.handle.net/11250/2654833


Hva finnes av Grønn Konkurransekraft i Trondheimsregionen ?
Kartleggingen av nye verdikjeder baserer seg på NHO/SINTEF 
arbeidet «Veikart for Fremtidens Næringsliv». Gjennom 
workshops og dialog med forskere og næringsliv, ble det laget 
en bruttoliste på ca. 70 ideer. Disse har så vært evaluert i forhold 
til markedsmuligheter, teknologisk status og FNs bærekraftsmål. 
For å måle størrelsen på næringslivet i Trondheimsregionen 
innenfor disse verdikjedene, ble NACE-kodene identifisert for de 
bedriftene som nevnes i rapporten. 

SINTEF har gjennomført følgende to oppdrag for Trondheims-
regionen og Trondheim kommune:

• Kartlegging av Grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen
• Nye verdikjeder i Trondheimsregionen

Prosjektenes målsetting var å legge et grunnlag for bærekraftig 
vekst (miljømessig, økonomisk og sosialt) for næringslivet. Tema 
som belyses er hvilke mulighetsrom, forretningsmuligheter og 
fortrinn som Trondheimsregionen har. Det er gjennomført en 
kvalitativ og kvantitativ kartlegging av bransjer og bedrifter i 
regionen relevant for grønn konkurransekraft. Dette inkluderer 
utvikling av ny metodikk for å måle grønn konkurransekraft over 
tid.

Tallmateriale i figurene - Status per 2020.

Følgende sentrale funn kom ut av intervjuer med sentrale næringslivsaktører i regionen: 

• Vi har et regionalt næringsliv med grønne ambisjoner
• Det er ny dynamikk og muligheter etter sammenslåing til et fylke
• Vi har noen verdensledende sektorer/næringer
• Offentlig sektor har en viktig rolle – men kan bli bedre 
• Kunnskapsmiljøene er viktige for å utvikle næringslivet, men utnyttes potensialet?
• Klima- og miljøkrav sees på som muligheter – ikke som en risiko
• Bankene er viktige, de vil sette krav – og er i ferd med å utvikle et rammeverk



Hvorfor og hvordan måle grønn konkurransekraft over tid ?
For å sikre progresjon mot et mål er det viktig å følge opp for å se om en er på rett vei. SINTEF har sett på ulike internasjonale 
målingssystemer der økonomiske og miljømessige faktorer blir kvantifisert, og anbefaler å bruke følgende 15 indikatorer innen 
fem kategorier for å måle grønn konkurransekraft. I tillegg anbefales seks indikatorer som gir bakgrunnsinformasjon om regionen. 
Datatilgjengelighet varierer, men robustheten i de foreslåtte metodene for å estimere indikatorene er vurdert som bra nok:

• Klimagassutslipp per verdiskaping, direkte, tonn per kr
• Klimagassutslipp per verdiskaping, indirekte, tonn per kr
• Andel av fornybar energi, direkte, % totalt energiforbruk

• Andel av bedrifter/regionens verdiskaping som er del av nye 
 grønne verdikjeder, % total verdiskaping i regionen
• Andel av bedrifter/regionens verdiskaping direkte og 
 indirekte avhengig av olje og gassindustri, % total 
 verdiskaping i regionen
• Grønne/sirkulære klynger, kvalitativ analyse
• Kan nåværende industri brukes til produksjon av grønne 
 varer og tjenester, kvalitativ analyse

• Andel jobber i nye grønne verdikjeder, % av total sysselsetting
• Befolkningens holdning til klima- og miljøtiltak, opptak av 
 lav-utslipps transportløsninger, kvalitative analyse

• Miljørelatert F&U budsjett fra regjeringen, andel av totalt 
 F&U budsjett
• Miljørelaterte F&U prosjekter, andel av totalt pågående 
 F&U prosjekt i regionen

• Bærekraftige investeringsvilkår, kvalitativ analyse
• Bærekraftige investeringsstrategier, kvalitativ analyse
• Bærekraftige investeringer, andel av totale offentlige 
 investeringer
• Miljørelaterte skatter, andel av totale skatteinntekter

• Total befolkning, antall personer
• Befolkningsvekst, %
• BNP per innbygger, million kr/innbygger
• Verdiskaping/sysselsetting jord-, skog- og havbruk, 
 % total verdiskaping/sysselsetting i regionen
• Verdiskaping/sysselsetting industri, % total verdiskaping/
 sysselsetting i regionen
• Verdiskaping/sysselsetting tjenestenæringer, 
 % total verdiskaping/sysselsetting i regionen



SINTEF ENERGI AS
Telefon: + 47 73 59 72 00, energy.research@sintef.no
www.sintef.no/energi

Komme i gang – og veien videre

Dette arbeidet, sammen med NHO/SINTEF arbeidet danner et godt kunnskapsgrunnlag for arbeid med ny “Strategisk næringsplan for 
Trondheimsregionen” og videre arbeid med regional grønn konkurransekraft. Ved å være en nasjonal pilot ønsker Trondheim kommune 
å styrke regional tilnærming i henhold til nasjonale og Europeiske initiativer. Figuren under illustrerer dette (begge SINTEF-prosjektene 
for Trondheimsregionen ligger i ‘Fase 2’ i figuren):

Mulighetsrom for videre arbeid

Helt konkret foreslås følgende i videre arbeid:
• Analysere hver av NHO/SINTEF-rapportene (se ‘Fase 1’ i figuren) for Trondheimsregionen spesielt, og trekke ut nye muligheter av 
 disse. Dette kan også gjøres for andre regioner i landet, som igjen kan se dette i sammenheng for større verdikjeder og 
 forretningsmuligheter. NHO/SINTEF-rapporten ‘Nye verdikjeder’ kan sees som en pilot som allerede har blitt gjennomført for 
 Trondheimsregionen.
• Avhold workshops for å gjennomgå listen med foreslåtte indikatorer og analyser disse for videre konkretisering ved å se på 
 utvalgte verdikjeder.
• Parallelt med “European Green Deal” vil det være fornuftig å gjøre et arbeid i 2020 og 2021 for Trondheimsregionen, med 
 mulighet for å utvikle en egen Green Deal for regionen som speiler EUs grønne vekststrategi.
• Gjøre en tilsvarende analyse for hele Trøndelag. Da vil man kunne få inn viktige næringer innen havbruk, samt industri i regionen.
• Gjøre en vurdering av alle verdikjeder som kommer frem i det andre SINTEF-prosjektet for Trondheimsregionen, inklusive bruk av 
 nytt indikatorsystem, for så å fokusere innsatsen på noen få verdikjeder.
• Vurdere koblingsmuligheter for de foreslåtte 24 Nye verdikjeder i den nasjonale NHO/SINTEF rapporten, for å fokusere på 
 Trondheimsregionens nasjonale rolle samt samarbeid mellom Trondheimsregionen og andre regioner.

Hovedrapport: 
‘Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen 
– Status for bransjer og bedrifter, samt forslag til hvordan måle over tid’
Forfattere: Marie Bysveen, Kirsten S. Wiebe, Petter Støa, Lene L. Johansen – SINTEF 
Oppdragsgivere: Trondheim kommune og Trondheimsregionen
Kontaktpersoner hos oppdragsgiverne: Chin-Yu Lee, Miljøenheten i Trondheim kommune og Astrid Haugslett, Trondheimsregionen

Grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen



Deponi i Trondheimsområdet



Bestillingene

Trondheimsregionen-regionrådet 13. desember 2019
Oppdatering av den regionale utredningen om massedeponi i Trondheimsregionen
Foreliggende utredning er svar på denne bestillingen.

Bystyret Trondheim
Behovet for massedeponi og tilgangen til deponi i Trondheim
Notatet ble forelagt bystyret i møte 06.02.2020.

Samlet vurdering av forslag til deponiområder Skjefstad Vestre og Benberg, Øvre Leinan, Lerslia og Solberg og Røran
Saken blir forelagt bystyret i møte 17.06.2020.

Fjorddeponi
Bystyret ber kommunedirektøren utrede et fjorddeponi som alternativ eller supplement til landdeponering av reine 
masser, og komme tilbake til bystyret med en sak om dette.

Begrense behov for deponi og økt gjenbruk og sirkulering av ressursene
Bestilling om utredning av muligheter for å redusere mengden masser som behøver deponi, samt se på hvordan 
byen kan utvikles med mye større bruk av gjenbruk og sirkulering av ressursene, er relevant for alle kommuner i 
Trondheimsregionen. 



Om utredningen – hensikt, tema og deponiområder som inngår

Tema 
områder som allerede er utredet vurderes ikke på nytt, men vurderingene vises for å kunne sammenligne

• kapasitet

• etterbruk

• adkomst

• nærmiljø 

• vilt- og naturverdier

Områder som inngår

• områdene i Trondheim kommune 

• i kort avstand fra Trondheim kommune øst: vestre del av Malvik kommune 

• i kort avstand fra Trondheim kommune sør: Udduvoll vest og Udduvoll midtre i Melhus kommune

Hensikt med utredningen

• faglig grunnlag for formulering av kriterier lokalisering framtidige deponier
• grunnlag for vurdering forslag til deponi i Trondheim
• vurdering med anbefaling for å sikre tilgang til tilstrekkelig deponikapasitet på kort og mellomlang sikt



Om resultat utredningen

• Kapasitet kort, mellomlang, lang sikt – hva må til

• Anbefaling forslag deponi som ikke er planavklart etter PBL

• Hvor finne framtidig areal til deponi

• Veien videre håndtering rene masser – begrense framtidig behov deponi



Kapasitet kort, mellomlang, lang sikt – hva må til

• Deponikapasitet i ferdig regulerte områder er godt fordelt rundt 
byen. 

• For å sikre tilgang til deponi på kort sikt er det viktig at de områdene 
som er ferdig regulert men ikke i drift, oppfyller eventuelle 
rekkefølgekrav og får driftstillatelse fra fylkesmannen.

• Særlig viktig å få i drift Solberg og Røran + Udduvoll vest

• Med et årlig behov for 1,7-1,9 mill m3 deponi, dekker de 
planavklarte deponiene til sammen behovet for 12 til 14 år.

• På lang sikt (> 10 år) er det behov for å finne nye egnede områder til 
deponi.



Oversikt vurderingene

Suppleres med kapasitet, etterbruk og områdene vest i Malvik, vurderingene i tråd med allerede gjennomførte konsekvensutredningene



Anbefaling forslag til deponiområder som ikke er planavklart etter PBL



Hvor finne framtidige deponier

- Best tilgjengelige og minst konfliktfylte områder i tilknytning 
E6/E39 og Fv 704

- Masseuttaksområder etter at massene er tatt ut (stor kapasitet)
- Økt jordbruksareal/jordforbedring (mellomstor kapasitet)

- Fjorddeponi skal utredes



Veien videre håndtering rene masser – begrense framtidig behov 
deponi

• Konsulentbestillinger:
• Ressursregnskap rene overskuddsmasser fra utbygging

• Kunnskap muligheter og virkemidler økt massebalanse og gjenbruk av masser – sirkulærøkonomi

• Fjorddeponi

• Fortsette samarbeid med MEF om: 
• Status på deponi (supplere med deponi Stjørdal, Skaun, Orkland)

• Massehåndtering - sirkulærøkonomi

Spørsmål til Rådmannsforum: 
- videre prosess utredningen – politisk orientering, behandling, høring … regionrådet, kommunene, … 
- når kan utredningen til bystyret (sak Lerslia opp 17. juni)
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