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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.  


