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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 10.02 2021 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 21/-                                   Dato: 03. februar 2021  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerens kontor/digitalt. 

Tidsrom: 1330-1600. 

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

 

 
AU 01/21 Protokoll AU-møte 10.12. 2020 

Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 10.12. 2020 
 

Forslag til vedtak:  
Protokoll Arbeidsutvalget 10.12. 2020 godkjennes.  
 
 

AU 02/21 Nytt samferdselspolitisk fundament. 

 
Sak: Behovet for et nytt samferdselspolitisk fundament med en tydeligere begrunnelse for 

prioriteringene har vært diskutert med Regionrådet i flere omganger, og det er nå på tide å legge 
fram et forslag til vedtak. Forslaget er i tråd med de føringene som har vært diskutert tidligere, 
med prioriteringer som tar utgangspunkt i å styrke Trondheimsregionen som bo- og 
arbeidsmarkedsregion, og med et skille mellom forslag som styrker persontransport og tiltak 
som primært styrker godstransport. 
 
Samtidig er ikke fundamentet ferdigtenkt, og AU må ta stilling om det er tilstrekkelig 
gjennomarbeidet til å legges fram for vedtak nå i regionrådet. Det er uansett viktig å få innspill 
fra AU både på framstilling, oppbygning, strategier, og prioriteringer. En inndeling i 
mål/strategier/ virkemidler/tiltak er en annen måte å strukturere det på. 

 

Vedlegg 2: Forslag til nytt samferdselspolitisk fundament 

Forslag til vedtak:  
Saken legges fram til diskusjon. 

 
 

AU 03/21 Ny arbeidsdeling mellom Trondheimsregionen og Trondheim kommune på 
næringsområdet. 

Sak: Trondheimsregionen  og Trondheim kommune har fra 1/1-2017 hatt en avtale  
om felles ledelse av næringsarbeidet i de to organisasjonene, som ble avsluttet nå ved årsskiftet. 
Det gjør at det er et behov for et grenseoppdraging om hvem som tar ansvar for hva framover. 
Det er naturlig at dette forankres i AU, men det er også diskutert med 
rådmennene/kommunedirektørene.  
 
Utgangspunktet er vår felles Strategiske næringsplan, og de målene som ligger der. Det at vi har 
en felles SNP er både en styrke, men gjør det også mer komplekst å fordele ansvar. 
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Disse prinsippene bør ligge til grunn: 
• Det som har blitt vedtatt av konkrete prosjekt/satsinger av henholdsvis regionrådet eller 

bystyret/formannskapet skal følges opp av den enkelte organisasjon.  
• Kommuneoverskridende prosjekt er i utgangspunktet Trondheimsregionen sitt ansvar. 
• Selv om det er et mål om tydeligst mulig ansvarsdeling for å unngå dobbeltarbeid og 

uklarheter, så kan det være aktuelt at TRR og TK kan jobbe sammen på konkrete 
prosjekt, for å ivareta sine forskjellige roller. Det gjelder også økonomiske 
samfinansiering av prosjekt, enten de er eksternt initierte eller enten av TRR eller TK. 

 
TRR som organisasjon har et behov for tydeligere avgrensning av sitt ansvarsområde enn TK, 
både ut fra ressurser og rolle. Derfor tar forslaget til ansvarsfordeling utgangspunkt i hva som 
TRR eksplisitt skal ta ansvar for: 

• Profilering og styrking av attraktiviteten til Trondheim og Trondheimsregionen som 
teknologihovedstad og innovasjonsby. Inkludert ordninger for talentattraksjon og 
innflagging. Må også se på muligheten for å legge markedsføring og koordinering av 
testarenaer/living lab til TRR, jmf Gøteborgsregionen. 

• Oppfølging av klyngene, med unntak av Renergy der TK er et aktivt medlem. 
Inkluderer også stimulering til nye klyngeinitiativ. 

• Legge til rette for etablering av arealkrevende virksomheter i Trondheimsregionen, inkl 
oppbygging av et tydeligere mottaksapparat.  

• Oppfølgingsansvar for de aktørene innen økosystemet for nyskaping med et tydelig 
regional nedslagsfelt, som for eksempel WorkWork, og muligens 6AM. 

• Styrking av Trondheimsregionen som bo- og arbeidsmarkedsregion, inkl samferdsel.   
• Arbeide med å styrke grønn konkurransekraft i regionen, primært i kommunene 

utenfor Trondheim. 
 

 Forslag til vedtak: 

 AU tar til etterretning den foreslåtte arbeidsdelingen på næringsområdet. 

 

 

AU 04/21 Årsrapport for næringsarbeidet i 2020, og planer for 2021. 
Sak:  I følge årshjulet skal det legges fram en årsrapportering på næringsområdet, en oversikt over 

hvilke prosjekter Trondheimsregionen var med på ligger som vedlegg, pluss en oversikt over 
tentative prosjekt i 2021. 

 

Vedlegg 3: Oversikt over prosjekter næring. 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 
 
 

AU 05/22 Felles møter om Covid 19 – erfaringer, veien videre. 
Sak:  Fra mellomjula har det vært arrangert flere møter mellom kommunene i Trondheimsregionen 

(med noen tillegg) om felles innsats mot pandemien. Behovet for slike møter vil måtte løpende 
vurderes, men det kan likevel være nyttig å diskutere erfaringer. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 
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AU 06/21 Forprosjektrapport om Regional Talent Attraction Management. 

Sak:  Tequity Cluster og Næringsforeningen har i fellesskap laget en forprosjektrapport om dette, på 
oppdrag fra Trondheimsregionen. Rapporten er vedlagt. Dette er en viktig næringspolitisk sak, 
men også krevende, både når det gjelder ressurser og ansvarsplassering. Grunnen til at det 
legges fram for AU er at det også handler om Trondheimsregionens langsiktige rolle, som det 
legges opp til en diskusjon i en senere sak. 

 

Vedlegg 4: Forprosjektrapport. 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 
 

AU 07/21 Autonomimiljøet i Trondheimsregionen – oppdatering av rapport. 
Sak:  Våren 2019 gjennomførte Impello Management en kartlegging av autonomimiljøet i 

Trondheimsregionen. I etterkant har det vært en stor utvikling av dette miljøet, det ble derfor 
bestilt en oppfølgingsrapport høsten 2020, med en tilleggsbestilling på hvordan offentlige 
myndigheter kan legge til rette for byen/regionen som testarena. Impello leverte nå på nyåret en 
rapport for hver av disse temaene, som er vedlagt.  
 
Det er interessant å diskutere disse rapportene både ut fra verdiskapingspotensialet innen 
autonomi og mer generelt i det å legge for testarenaer, men også her opp mot 
Trondheimsregionens (framtidige) rolle. Anbefalingene vil bli nærmere presentert i møtet. 

 

Vedlegg 4: Oppdatering kartlegging 

Vedlegg 5: Anbefalinger testarena  

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 
 
 

AU 08/21 Styrking av innovasjonsøkosystemet i Trondheimsregionen – innspill til Trøndelag 
fylkeskommune (og SIVA). 

Sak:  Det har de siste årene vokst organisk fram et godt økosystem for nyskaping i regionen, der også 
Trondheimsregionen har spilt en viktig rolle. Men til tross for det er avskallingen av bedrifter til 
Oslo for stor, og uttellingen på de regionale og nasjonale tildelingene til inkubatorer for dårlig. 
For å bedre situasjonen har vi utfordret de sentrale aktørene til å lage en mer forpliktende 
samarbeidsmodell, som et innspill til fylkeskommunens budsjettbehandling av de regionale 
utviklingsmidlene. Både et mer forpliktende samarbeid og bedre uttelling på de regionale og 
etter hvert nasjonale tildelingene vil kunne ha mye å si for verdiskapingspotensialet i 
oppstartsmiljøet i regionen. Vedlagt er notatet om er oversendt fylkeskommunen, som viser 
både dagens fordeling og status. 

 

Vedlegg 6: Innspill til Trøndelag fylkeskommune  

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 
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AU 09/21 Trondheimsregionens framtidige rolle – start på en diskusjon. 
Sak:  Det er satt av litt mer tid i dette AU-møtet, for å se på om det er grunnlag for å starte en 

strategidiskusjon om Trondheimsregionens rolle og ansvar. Noe av grunnen for å ta dette opp nå 
ligger i behovet for å dra noen tydeligere linjer mellom Trondheim kommune og 
Trondheimsregionen, men også at det etter 10 år med stor stabilitet hos oss, men stor endring i 
lignende typer samarbeid, kan være lurt å ta en reorientering om kartet fortsatt stemmer 
terrenget.  
 
Daglig leder vil innlede om utviklingstrekk nasjonalt og internasjonalt. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 
 
 
 

AU 10/21 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 19.02. 2021 
Sak: Møtet er tenkt lagt til Bruket kulturhus i Hommelvik, der er det plass nok til å ivareta gjeldende 

smittevernregler. Men AU må uansett ta stilling til om det skal være et fysisk møte.  
Aktuelle saker i tillegg til de som står på denne sakslisten: 

• Trøndelag fylkeskommune sin verdiskapingsstrategi. 
• SJ som aktør på i det trønderske jernbanetilbudet. 
• Konkretisering mobilitets- og parkeringsstrategi Trønderbanen 

 
 

AU 11/21 Orienteringer 
• Utfordringer i flerkommunale byområder – rapport fra Norce. 

 

Bård Eidet 

Daglig leder 


