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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 24.03 2021 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 21/-                                   Dato: 18. mars 2021  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerens kontor. 

Tidsrom: 1200-1500. 

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

 

 

AU 15/21 Protokoll AU-møte 10.02. 2021 

Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 10.02. 2021 

 

Forslag til vedtak:  

Protokoll Arbeidsutvalget 10.12. 2020 godkjennes.  

 

 

AU 16/21 Årsmelding 2020. 

 

Sak: Som det framgår av årshjulet skal årsmeldingen legges fram for det kommende regionrådsmøtet 

for endelig godkjenning. 

Vedlegg 2: Forslag til årsmelding 2020 

Forslag til vedtak:  

AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte årsmeldingen for 2020. 

 

 

AU 17/21 European Region of Gastronomy - aktuelle prosjekt i Trondheimsregionen.. 

Sak: Det har vært diskusjoner i flere omganger i forskjellige fora om hvilken rolle 

Trondheimsregionen kan ta under paraplyen European Region of Gastronomy. I utgangspunktet 

er det ikke selvsagt at vi skal ta en rolle her, men tilbakemeldingene har vært tydelig på at det 

bør vi gjøre, og at innsats knyttet til internasjonal profilering av Trondheimsregionen som 

matdestinasjon og en eventuell matkonferanse kan være aktuelle og viktige tema. 

 

 Vi har satt i gang et arbeid for å konkretisere dette. En presentasjon av ståsted nå ligger som 

vedlegg. Dette er diskutert med både Næringsråd og Rådmannsforum, som begge stilte seg 

helhjertet bak forslagene. AU bør diskutere om forslaget også skal behandles i Regionrådet. Det 

er jo ennå ikke så konkret at det kan vedtas som sådan, men mer på intensjonsnivå. Den videre 

saksgangen må innebære utarbeidelsen av en søknad til Trøndelag fylkeskommune og 

hovedutvalg for næring. De har sitt siste møte før sommeren 26-27 mai, og det betyr at en 

søknad må være klar ca 1 mai. Det er veldig ambisiøst, gjør det vanskelig å forankre det godt 

nok i relevante miljø, og må da være på et ganske overordnet nivå. Alternativet er å vente til 

hovedutvalgsmøtene 29-30 september. 
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 Vedlegg 3: Mulig videre arbeid med ERG. 

 Forslag til vedtak: 

 AU slutter seg til de foreslåtte områdene for videre arbeid, og ber om at det lages en 

prosjektbeskrivelse som grunnlag for en søknad til Trøndelag fylkeskommune om 

medfinansiering. 

 

 

AU 18/21 Program for Regionrådet 09/04. 

Sak:  Etter årshjulet skulle det kommende møtet være et kontaktmøte med samferdselspolitisk ledelse 

i fylkeskommunen, men på grunn av kollisjon med et møte med samferdselspolitisk forum i 

Midt-Norge var det vanskelig å få til. Programmet nå ser omtrent slik ut: 

 

0900-0910:  Velkommen  v/ Rita Ottervik, opprop v / Bård Eidet.  

   0910-0930:  NHP sine planer for utvikling av Furuvika industrihavn, v/ Øyvind Christensen 

0930-0945: Trondheim Havn: Hvilke planer har de for havnevirksomheten framover? 

0945-1000: Spørsmål/diskusjoner 

1000-1020: SJ sine planen for jernbanedriften framover 

1020-1030: Pause 

1030-1045: Reisevaneundersøkelsen 

1045-1130: Statsforvalterens rapport om interkommunalt samarbeid. 

 1130-1200:  Lunsj 

1200-      Saksbehandling. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

 

AU 19/21 Planlegging av felles formannskap 27-28/5. 

Sak:  Hotellet er booket, og det er bare å krysse fingrene for at smitte- og vaksinesituasjonen er slik at 

vi greier å gjennomføre det. Programmet er enda bare på ide-stadiet, men det skal være et møte 

med NiT mandag 21/3 som forhåpentligvis vil konkretisere programmet noe mer. Det meste av 

tiden vil måtte brukes på ny SNP med mest mulig aktivisering av deltakerne, av mer konkrete 

tema som har vært kan nevnes: 

 Tilgjengelig næringsareal og tilgangen på energi, muligheten for batterifabrikk. 

 Helseplattformen. Har vært tema for et par år siden, er det rett tidspunkt å ta det opp på 

nytt? 

 Anne Borg inviteres til å si noe om samarbeidet mellom NTNU og regionen. 

 ERG og mat, reiseliv mer generelt. 

 Samferdsel/NTP. 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon.. 

. 
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AU 20/21 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 med 

terrenget.  

 

Det andre oppspillet til en slik diskusjon er rapporten med kartlegging av interkommunalt 

samarbeid som statsforvalteren gjennom NIVI har gjennomført, somm dere sikkert er vel kjent 

med. Konklusjonene er ikke overraskende, og kan oppsummeres omtrent slik: 

 Kommunesammenslåingene har ikke ført til mindre interkommunalt samarbeid. 

 Mange samarbeid – men utgjør en liten del av budsjettet. 

 Behov for mer samarbeid om rekruttering og kompetanseutvikling. 

 Manglende utnyttelse av storbyregionens regionale og nasjonale tyngde den største 

utfordringen. 

 Anbefalt overgang til et langsiktig strategisk avtalebasert samarbeid, mellom faste partnere 

og full digital fusjon. Kan også omfatte et avtalebasert samarbeid om tjenesteutvikling og 

samfunnsutvikling mellom forvaltningsnivåene.  

 Tre prioriteringer: 

o IKT og digitalisering 

o Samordning av planressurser 

o Miljø- og landbruksforvaltning 

  

Selv om det ikke er overraskende konklusjoner, så gir det noen utfordringer til utviklingen av 

interkommunalt samarbeid, som også Trondheimsregionen må diskutere. Daglig leder vil 

innlede til saken. Rapporten fra Statsforvalteren finner dere inn via denne linken rapport . 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon.. 

 

 

AU 21/21 Orienteringer 

 Igangsatt arbeid med å se på muligheten for felles realfagssatsing i Trondheimsregionen.  

 Framtidig (regional) organisering av reiseliv/profileringsarbeidet i regionen. 

 Oppfølging av rapporten om Talent Attraction Management. 

 

 

Bård Eidet 

Daglig leder 

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/6ba0e86a4bef460b91f9af93c92ba6be/nivi-rapport-2021---interkommunalt-samarbeid-i-trondelag.pdf
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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 11.02.2021 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 21- Dato: 17. februar 2021  
 

Sted: Digitalt. 

Tidsrom: kl 1000-1200 

Til stede: Rita Ottervik, Oddbjørn Bang, Trond Hoseth, Jorid Jagtøyen, Bård Eidet.  
 

Forfall:  

Referent: Bård Eidet 
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no   

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 01/21 Protokoll AU-møte 10.12. 2020 

 

Vedtak: Protokoll Arbeidsutvalget 10.12. 2020 godkjennes 
 
 

AU 02/21 Nytt samferdselspolitisk fundament. 

  

 Fra møtet: 4 tog i timen på strakningen Melhus – Stjørdal må inn.  

Flakk - Ila: Utredningsmidler tilstrekkelig. 
Må ta inn mål om at kommunene skal være den del av neste Byvekstavtale. 

Vedtak: AU ber Regionrådet vedta det foreslåtte samferdselspolitiske fundamentet, med de end-
ringsforslag som kom fram i møtet. 
 

 

AU 03/21 Ny arbeidsdeling mellom Trondheimsregionen og Trondheim kommune på nærings-

området. 

   

Vedtak:  
AU tar til etterretning den foreslåtte arbeidsdelingen på næringsområdet. 
 

 

AU 04/21 Årsrapport for næringsarbeidet i 2020, og planer for 2021 
   
 

Vedtak:  
Saken tas til orientering. 

  

http://www.trondheimsregionen.no/
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AU 05/21 Strategisk næringsplan – justering av prosess. 

  

Fra møtet: Felles møte for formannskapene flyttes til månedsskiftet mai/juni, bør være mulig med fysisk 
møte da. 

Vedtak:  
AU vedtar at ny Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen vedtas endelig i desember 
2021. AU tar forslaget til videre prosess til etterretning. 

 
 
 

AU 06/21 Felles møter om Covid 19 – erfaringer, veien videre. 

  

Fra møtet: Møtehyppigheten trappes ned framover, 
Vedtak:  

Saken diskutert. 
 
 

AU 07/21 Omdømmeundersøkelsen – gjennomføring av ny undersøkelse. 

  

Vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 

 

AU 08/21 Forprosjektrapport om Regional Talent Attraction Management. 

  
 

Fra møtet: Må også ha fokus på å beholde de som allerede er her. 
Aktuelt med Newton-rom i alle kommunene? Langsiktig kulturbygging for realfag. 

Vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 

 

AU 09/21 Autonomimiljøet i Trondheimsregionen – oppdatering av rapport. 

  
 

Vedtak:  
Saken tas til orientering. 
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AU 10/21 Styrking av innovasjonsøkosystemet i Trondheimsregionen – innspill til Trøndelag 

fylkeskommune (og SIVA. 

  
 

Vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 

 

AU 11/21 Ny rapport - kartlegging av interkommunalt samarbeid i Trøndelag. 

  

Vedtak:  
Saken diskutert. 

 
 

  

AU 12/21 Trondheimsregionens framtidige rolle – start på en diskusjon. 

   
 

Vedtak:  

Saken utsatt. 

 
 

AU 13/21 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 19.02. 2021 

 

 
 • Tilleggsutredning Bane Nor logistikknutepunkt. 
 
 

Vedtak:  
Sakslista supplert etter innspill i møtet. 

 
 
 

AU 14/21 Orienteringer 

 . 

 

 
 
 
Rita Ottervik Bård Eidet 
Møteleder Daglig leder  

(sign) (sign) 
 
  



 
 

 
 

ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2020 

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 2020, 
ved årsskiftet var det 306.019 innbyggere, en 
vekst på 1,0% og 2966 personer. Det betyr at vi 
rundet milepælen 3000.000 innbyggere i 2020. 
Trondheimsregionen hadde den sterkeste veksten 
i storbyregionene i dette koronaåret. Likevel var 
veksten ca 500 lavere enn i 2019, og ca 1000 
lavere enn det vi lå på i årene tidligere. Dette 
skyldes nedgang både i innvandring og 
fødselsoverskudd, mens innenlandsk flytting har 
vært økende. 
 
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. Som alle vet har 
koronaåret 2020 vært svært utfordrende for næringslivet, og det gjenspeiler seg i at aktiviteten på 
næringsarbeidet har vært høyere enn planlagt.  

Under  kan du se hva Trondheimsregionen gjorde i 2020 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 2020 

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 54 saker i 
2020.  
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. Denne ord-
ningen opphører 1/1-2020. 

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 2020 viser at det nå 
er 767 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 Strategisk næringsplan har tatt mye 
tid og ressurser i 2020, ikke minst gjennom pro-
duksjon av et felles kunnskapsgrunnlag.  

Det har vært jobbet med mobilisering til krisepak-
ker,  og med tettere kobling til de utenlandseide 
bedriftene i regionen.. 

I 2020 er det også jobbet med:  
- Ungt Entreprenørskap: 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.. 
- Kartlegging av autonomi-miljøet i regionen. 
- Samling for alle formannskapene med tema næ-

ringsutvikling. 
 
 
 
 

- Forprosjekt innovasjonsdistrikt. 
- Forprosjekt grønn konkurransekraft.. 
- Samarbeid med Vital Things om utvikling av søvn-

overvåking, med utprøving på ungdoms-
skoleelever. 

- Forprosjekt Regional Talent Attraction. 
- Støtte Realfagsløypa NTNU. 
- Gjennomføring av ny omdømmeundersøkelse. 
- Oppstartstøtte til NiT Indre Fosen. 
- Støtte til Vekstprosjektet Visit Trondheim. 

 

Økonomi: 
Det er brukt ca 4.801’ kr til programområdet 1 Næ-
ringsutvikling i 2020.

 

Programområde 2: IKAP / arealutvikling 

 

 

Oppfølging IKAP 2. 
IKAP legger opp til en 
klimavennlig regionut-
vikling hvor flest mulig 
reiser i regionen skal 
skje med kollektiv, syk-
kel eller til fots. IKAP-
arbeidet bidrar blant 
annet med kunnskaps-
utvikling og kompetan-
sebygging.  
 
Melhus, Trondheim, 

Malvik og Stjørdal kommune har inngått en byvekst-
avtale med staten. Oppfølging av avtalen skal være til 
nytte for hele Trondheimsregionen. Prosjektleder 
IKAP leder oppfølgingsprosjektene Samordnet parke-
ringspolitikk og Måleindikatorer for arealutvikling. I 
2020 har det blitt gjennomført mange analyser og 
registrering av parkeringsplasser i senterområder og 
ved egne virksomheter. Forslag til måleindikatorer for 
arealutvikling er på høring hos partene i Miljøpakken.  
 

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. Et notat med vurdering av 
attraktivitet av de regionalt prioriterte næringsarea-

lene ble levert i mars 2020. Vurderingene er basert på 
intervjuer med kommunene, NiT, Håndverkerfore-
ningen i Trondheim og noen store næringsarealutvik-
lere og næringsmeglere.  
April 2020 ble det igangsatt utredninger om:  

 virkemidler for å ta vare på eksiste-
rende næringsarealer  

 mer effektiv arealbruk på nærings-
arealer  

 hvilke type virksomheter passer godt 
inn i byområder 

Både utredning om mer effektiv arealbruk og næring i 
byområder er en nærmere konkretisering av utred-
ningene som ble levert av Hus arkitekter og Rambøll i 
forbindelse med Strategi for næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen. 
Status for utvikling av næringsarealene i Trondheims-
regionen ble oppdatert oktober 2020 og publisert via 
kartportalen. 

 
Massehåndtering 
Massedeponi i Trondheimsområdet – oppdatering 
regional utredning av områder for deponering av 
rene masser ble vedtatt 18. desember 2020. Do-
kumentet og vedlegg ligger her.  
 
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 regionrådsmøtet 2. oktober. Kartportalen 

https://kart.trondheim.kommune.no/analyse/ikap/naering/
https://trondheimsregionen.no/areal-og-transport/massedeponi-2/


 
har blitt brukt aktivt i arbeidet med oppdatering av 
boligfeltbasen, kvalitetssikring av lokalisering av be-
drifter i bedriftsregisteret og formidling av status for 
utvikling av næringsarealer og områder for depone-
ring av rene masser.  
 
Befolkningsprognoser 
Den felles befolkningsprognosen oppdateres årlig og 
var i 2020 mer omfattende arbeid enn vanlig på 
grunn av utvidelse av regionens areal i Orkland og 
sammenslåing av Klæbu og Trondheim kommune. 
Befolkningsprognosen ble ferdigstilt desember 2020. 

Det utarbeides og presenteres kvartalsvis analyse av 
SSB-statistikk for regional befolkningsutvikling. Tall og 
analyse ligger på trondheimsregionen.no/statistikk-
og-prognoser og ble også i 2020 publisert som inter-
aktive figursamlinger. 

 
Økonomi 
Forbruket på området i 2020 var 2.486’ 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 2020, og 4 nye filmer bla laget og 
distribuert. Fra starten av har 35 forskjellige filmer 
blitt laget, og spredt via egne sider, annonser på 
Facebook og YouTube, og etter hvert også            In-
stagram og Snapchat.  Fra 2015 har vi hatt ca 2,7 mill 
avspillinger på Facebook. Nytt i 2020 er at la større 
vekt på å lede mer trafikk til teknologihovedsta-
den.no, og det gjorde at trafikken gikk kraftig opp. 
 
Det vi ser er at mengden tid man holder på oppmerk-

somheten på sosiale medier stadig går ned, og at det 
blir stadig vanskeligere å få synlighet på Facebook..  
Derfor har vi i flere filmer også laget helt korte utga-
ver av filmen for å vekke oppmerksomheten. Det 
holdes kontinuerlig oversikt over hvordan filmene 
treffer, og gjøres løpende tilpasninger.  

 

Nettside og Facebook 
Trondheimsregionen produserer egne nyheter og 
legger ut relevante nyheter fra andre kilder. 430 fulg-
te Facebooksida til Trondheimsregionen ved utgang-
en av 2020.  

 

Nyhetsbrev 
Praksis med nyhetsbrev til politikere og kommunedi-
rektører før og etter møter i regionrådet er videre-
ført. Sendes også informasjonsmedarbeiderne i de 
enkelte kommunene. Flere kommuner publiserer 
nyheter fra Trondheimsregionen på egne hjemmesi-
der. Likevel er nok forankringen i den enkelte kom-
mune den største utfordringen i kommunikasjonsar-
beidet 

 
Økonomi  
Det er i 2020 regnskapsført ca 1.654’ kr til pro-
gramområde 3. 

 

 
Programområde 4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid

Trondheimsregionen -regionrådet

Det har vært fem møter i regionrådet i 2020, og be-
handlet 38 saker. Ordfører i Trondheim Rita Ottervik 
er leder for perioden 2019-2023. I tillegg til sakene 
som hører hjemme under de forskjellige fagområde-
ne er Regionrådet en viktig arena for å diskutere sam-

ferdselspolitikk. Det er et godt samarbeid med de 
forskjellige transportetatene. I juni 2020 ble den nye 
samarbeidsavtalen med kommunene endelig vedtatt.  
Ny kommunelov gjorde det nødvendig å erstatte de 
game nye vedtektene med ny samarbeidsavtale. 

https://trondheimsregionen.no/statistikk-og-prognoser/
https://trondheimsregionen.no/statistikk-og-prognoser/


 
 
 

Arbeidsutvalget - AU 

 AU for perioden 2019-2023 består av leder Rita Ot-
tervik (Trondheim), nestleder Oddbjørn Bang (Ork-
dal), Jorid Jagtøien (Melhus), og Trond Hoseth (Mal-

vik). AU har hatt fem møter i 2020 og behandlet 44 
saker.  Arbeidsutvalget bidrar godt til politisk forank-
ring og effektiv drift av Trondheimsregionen. 

Rådmannsforum 

Rådmannsforum har i 2020 behandlet 59 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 2020 54 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 826’ kr i 2020. 

 
Regnskap 2020 

 

Prosjektnavn 
 Forbruk 

2019 

Forbruk 
2020 

 Budsjett 
2020 

 Avvik  

P1: Næringsutvikling: 3.437.395 
 

4.801.306 
         

4.500.000  -301.306 

P2: Arealutvikling: 2.705.245 
 

2.486.000 
         

3.000.000  514.000 

P3: Profilering/attraktiv region:   1.542.523 1.654.246     1.500.000  -154.246 

P4: Ledelse, påvirkning og samarbeid: 851.868 
 

826.397 
            

1.000.000  173.603 

Totalt forbruk 

   
8.537.031 

 
9.986.828 

       
10.000.000  13.173 

 
De løpende inntektene i 2020 var på kr 7.800’, det betyr at det ble brukt ca 2,2 mill kr av fondsmidler i til-
legg til de løpende bevilgningene. Total fondsreserve i Trondheimsregionen er nå på ca 0,9 mill kr.  



Mulige 
prosjekter 



ERG 2022: Organisering og interessenter

Prosjektleder

Samarbeidspartnere 

Delmål 1

Samarbeidspartnere

Delmål 2

Samarbeidspartnere 
Delmål 3

Samarbeidspartnere 

Delmål 4

Referanse gruppe

Mål 1 Samhandling 
int matregion

Ressurs gruppe 

Mål 2 Kobling 
kunnskapsmiljøer og 

næringer

Ressurs gruppe

Arbeidsgruppe

Mål 3 Anerkjent 
internasjonal 

matdestinasjon

Ressurs gruppe

Mål 4 Ledende på 
rekruttering

Ressurs gruppe

Styringsgruppe

Prosjekteier

Interessent Hvordan prosjektet 
samhandler med 
interessentene ?

Matprodusenter og 
distributører
Lokalmatprodusenter

Gjennom arbeidsgruppe og 
nettverk til disse. 
Nettverket til Oi Trøndersk 
mat og drikke

Forskning og 
kunnskapsmiljøer

Gjennom arbeidsgruppe og 
deres koblinger

Utdanningsmiljøer Gjennom arbeidsgruppe og 
deres koblinger

Reiseliv Gjennom 
destinasjonsselskap, 
markedsråd ol-input til 
arbeidsgruppen

Kobling mellom 
interessenter

Referansegruppe

Innovasjon Norge Styringsgruppe

Oi Trøndersk mat og 
drikke

Arbeidsgruppe

Kommuner – off. 
virksomhet, 
næringsforeninger og 
medlemsorg.

Nettverk og relevante fora



Region Hovedmål: Eksempel prosjekt:

2022 Menorca Matdestinasjon,  lokale produsenter, Internasjonal 
pressearbeid

2021 Slovenia Bygge internasjonal matdestinasjon. 
Fyrtårnstrategi, topprestaurant og 
arr

Strategy Food 
Destination
«Action Plan 
Marketing»

2020 Koopio Turisme, utmark, landbruk «Wild Food 
Adventure»

2019 South-Agean Løfte lokal mattradisjon. Hoteller The Aegean
“Sympossio”
«Agean Mamas 
knows best»

2017 Aarhus Food Innovation, Food Technology, 
Internasjonalisering, 
Destinasjonsutvikling

Food Innovation, 
Food Technology, 
Internasjonalisering, 
Destinasjonsutvikling

2016 Galway Orgnaisering produsenter.
Irland matdestinasjon

«Wild Atlantic Way»

2023 Hauts-de-France Destinasjonsutvikling
Internasjonalisering

«FoodLab»

Satsingsområder andre regioner
Felles for alle: Fokus på bærekraft

Trondheim-Trøndelag 2023

Vi har
- råvarer og høy kvalitets produsenter, 
- kunnskapsmiljø i verdensklasse, 
- restauranter i toppsjiktet 

internasjonalt.
- god infrastruktur
- utstillingsvindu Trømdersk

Matfestival
- i ferd med å bli oppdaget 

internasjonalt med Michelin og 
Britannia som fyrtårn.

Til tross for at hotellene våre er svært 
dyktige på lokalmat, mener vi at det er 
på reiselivssiden vi er svakest utviklet. 

Det er ingen grunn til at vår region IKKE i 
løpet av kort tid skal bli en kjent og 
anerkjent internasjonal matdestinasjon.



Trondheimsregionens styrker

• Storbyen som motor 

• Kunnskapsmiljøene NTNU, SINTEF 

• Verdiskapning og sysselsetting i reiselivet (70%)

• Næringsmiddelindustri og aktører sjømat.

• Restaurantene – topp og bredde

• 42% av mat og drikke produsentene (91 av 216, iflg MatriketMidt (36% uten 
restaurantene)

• Markedsplassen Trondheim. 



Svakhet/trusler : 
HVA BRENNER MEST?

1. Hotel/restaurant næring  nede for telling COVID
Hvordan kan vi bidra til at så mange som mulig av  aktørene (restauranter og fagfolk) er der når 
verden åpner igjen? 
ERG kan være muligheten til å få igang næringa igjen? Viktig for

- Sysselsetting
- Verdiskapning
- Lokalmatprodusentene

2. Internasjonal og nasjonal posisjonering
Vi sto midt i internasjonalt gjennombrudd. SÅ ble det bråstopp. 
130 matjournalister var her for 1 år siden. Hvordan kan vi utnytte dem?
Hvordan kan vi forløse potensialet vi har?
Kan vi få internasjonal synlighet fram mot verden åpnes igjen? 

3. Organisering av reiselivet
Visit Trondheim, som jobbet mest internasjonalt, er nede for telling.
Det tar tid å få på plass ny organisering og arbeidsform.  
Samtidig er fokus på mat, sysselsetting og verdiskaping ikke stort i Trøndelag Reiseliv.  

4. Home of Nordic Flavours- En internasjonal merkevare med sterk gjennomslagskraft. 
Forsvinner den med badevannet?



Mulige satsingsområder

1. Prosjektleder for å ivareta og koordinere TRR sin plass i ERG
2. Internasjonal (nasjonal) synlighet – Home of Nordic Flavours

1. Konferanse
2. Presse
3. Fyrtårnarrangement mat

3. Internasjonal matdestinasjon 
1. Gjenoppliving av restauranter/hoteller
2. Klynge, akademi

4. Urban dyrking



1. Prosjektleder:

Kan være inhouse, eller lagt til eksterne aktører 
som f eks Oi, Visit Trh, Midtbyen Management, NiT 
eller en av kommunene.
Må samspille tett med Fagråd mat og drikke i NiT som 
ressursgruppe.

Hva?
- Lede, koordinere og mobilisere
- Prosjekter/satsinger



2. Internasjonal (nasjonal) synlighet. 
– Home of Nordic Flavours

1. Konferanse
2. Presse, med oppdatert matfilm
3. Internasjonale arrangement

Synlighet og tydelig budskap er en 
forutsetning for å bli kjent og 
anerkjent matdestinasjon

Hva kjennetegner de beste internasjonal 
matdestinasjoner?
(San Sebastian, Lyon, Tokyo, osv )
1. Gode restauranter. Tydelige Chefer
2. Internasjonal synlighet over tid 

(presse+lister/kåringer)
3. Definisjonsmakt på kvalitet og 

formidlingen av denne
- Akademier, 
- Læringsarena på alle nivå  (proffer-
turister)

4. Møteplasser
- Konferanser, 
- Festivaler etc

5. Tydelig budskap. Spesialisering.



2.1 Konferanse

Hvorfor?
Eventets kraft – gir oppmerksomet
En anledning til å sette oss selv i sentrum
Mulig å samle nøkkelaktører som «definerer sannheter»
Få andre til å snakke om vår fortreffelighet
Effektiv arena for kunnskapsformidling

Valgmuligheter for konferanse her:
1. Nasjonal eller internasjonal

- internasjonal gir også nasjonal oppmerksomhet
- definerer oss i internasjonal food scene

2.   Arrangere selv eller hente int etablerte konferanser
- mulig å styre innhold selv
- usikkerhet og beslutningsprosesser på internasjonale 
organisasjoner

3.   Alternative tidspunkt: 
- Trøndersk Matfestival
- NorFishing
- Åpning ERG 

MÅL: Mest mulig synlighet

Forsterke posisjon mathovedstad nasjonalt og 

internasjonalt

Etablere posisjon Home of Nordic Flavours

Andre fagkonferanser/matarrangement  vil komme         

etter som en konsekvens av oppmerksomhet og 

posisjon.

Mulige retninger – innhold:
1. Food destination

Målgrupper: Reiseliv, media, bransje
2. Restauranter/kokker

Bransjefokus. Ta posisjon som fremtidens kjøkken-
bærekraft/sjømat/kunnskunnskapsbasert utv 
kjøkken. 
Direkte kommersiell effekt for næringa.

3. Kunnskap/forskning
Kan også være elementer under alt 1 og 2

4. Virkemiddelapparat
Dekkes av andre arrangører. Men de kommer om 
produktet er godt nok...



INTERNASJONALE MAT KONFERANSER I AARHUS 2021



Andre rullerende internasjonale matkonferanser
- Kan bli arrangør selv, eller en arena for å delta og synliggjøre 
oss selv og våre kvaliteter (også når de arrangeres andre steder)



2.2 Presse

Michelin Feb 2020: 130 pressefolk
Vi var sentrum. Behov for oppfølging.

Kristisk fase nå- hvem gjør hva?
Britannia motor og eneste aktrø med fokus på internasjonalt salg. 
Trøndelag Reiseliv prioriterer ikke mat f eks i pressebesøk via Visit 
Norway.
ERG er blitt sterk kraft for internasjonal media. Merkevaren ERG 
i ferd med å fylles med innhold som media er interessert i.
Slovenia ERG 2021 og Menorca ERG 2022 har oppsiktsvekkende 
god internasjonal mediedekning

Forslag: 
- Understøtte arbeidet Britannia gjør med internasjonal presse
- Kommunisere et navn internasjonalt. 
- Bruk av fyrtårnsarrangement
- Oppdatert matfilm



2.3 Fyrtårnarrangement Mat

• Vi har gjort Michelin...

• Hva er neste....?

• Mulige arr kan være..
-World Cheese Award 2022

- Bocouse Europe 

- Parabere Forum

- Worlds 50 best

- og en rekke andre..



3. Internasjonal matdestinasjon 
1. Gjenoppliving av restauranter/hoteller

Tiltak??
Viktig å komme med konkrete tiltak som gir næringen håp!

2. Klynge, akademi, el lign.
Mål å starte arbeidet med å etablere klynger innen feltet.  
God langsiktig arbeids- og finansieringsform. 
Aktuelle klynger for oss

a. Mat og reiseliv. Matdestinasjon
b. Gastronomi - Kokk-produsenter-kunnskapsmiljø

1. Matfaglig kompetansesenter(gastronomisk institutt)
2. FOODLAB – ref Jonas Nåvik. 

(Kople kjøkken, produsenter og forskning, f eks med 
et testkjøkken – med restaurantplass til 10 stk)

3. «Kokkens universitet» 
Internasjona«kokkeutdanning» i samarbeid NTNU 
og topprestaurantene



4. Urban dyrking

Ny nasjonal strategi lagt fram  9.feb 2021.
7 departement står bak
https://www.regjeringen.no/contentassets/4be68221de654236b85b76bd77535571/207980-strategi-for-
urbant-landbruk-web.cleaned-1.pdf

Trondheimsregionen har forutsetninger for å ta en nasjonal posisjon på dette området

https://www.regjeringen.no/contentassets/4be68221de654236b85b76bd77535571/207980-strategi-for-urbant-landbruk-web.cleaned-1.pdf




Urban dyrking -Trondheimsregionen

• Sterk posisjon i regionen
• Sør-Trøndelag - nettverksgruppe som jobber med urbant og bynært 

landbruk 

• Trh kommune: Tilskudd til næringstiltak innen bynært landbruk og urbant 
landbruk

• https://www.trondheim.kommune.no/urbandyrking/

• https://www.trondheim.kommune.no/okologisk-landbruk/

• Voll Gård: Kompetansesenteret for urban dyrking

• Parsellhager, frøbibliotek, 

• Medalhus Andelslandbruk

• Bærekraftsenteret CityXChange

• Credo, 

• Økouka

HVIS VI ER MATREGION NR 1: «Alle» må ha forhold til hvor maten kommer  
fra. 

• 2022 kanskje året for at alle bhg, skoler, bedrifter, familier osv dyrker sine 
egne matvarer?

• Passer Trheim, men også for hele Trondheimsregionen

• Nasjonale penger følger med St meld.

https://www.trondheim.kommune.no/urbandyrking/
https://www.trondheim.kommune.no/okologisk-landbruk/


Hvordan går vi videre?

• Vi kan ikke gjøre alt – hva skal vår nisje være? 
• Internasjonal synlighet det mest nærliggende

• Inhouse prosjektleder?

• Hvem kan finansiere sammen med oss?

Bare tiden og veien!



Vedtak: 
Prosjektet støttes med inntil 625 000 kr fra Regionale 
utviklingsmidler 2021 

Det åpnes for tilsvarende støtte til ERG-arbeid i de andre 
regionene i Trøndelag etter søknad.
Følgende forutsetninger vil bli lagt til grunn: 

Mål og aktiviteter er i tråd med mål og måleindikatorer i 
hovedprosjektet 
Medfinansiering og eierskap i kommunene 
Arbeidet skal bidra inn mot et felles løft for hele 
Trøndelag 

MATDESTINASJON 2021-2030 – INNHERRED
Innhold søknad: 
Innherred søker prosjektmidler til en felles satsing på tvers av kommunene for 
-økt verdiskaping for bedrifter og virksomheter innen mat og opplevelser. –
å ta ut effekter og sette Innherred på kartet ifm ERG Prosjektet til 2022

Aktiviteter:
- Lede, koordinere og mobilisere
- Salg, markedsføring 
- Innovasjon og utvikling av nye produkter og tjenester

Resultatmål : 
Planlegge og gjennomføre distriktsdelen av europeisk matregion 2022 
Styrke «Trøndersk gjestebud» -hvordan bli en matdestinasjon i 2030? 
Bidra til økt samarbeid og bedre koordinering mellom aktørene som jobber med 

mat og reiselivsutvikling. 
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