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Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 17.03.2021
Forslag til vedtak:
Referat/protokoll rådmannsforum 17.03.2021 godkjennes.

RF 25/21

Felles satsning på realfag/teknologi i Trondheimsregionen i samarbeid med Newtonrom/ First Lego League / Vitensenteret/Ungt Entreprenørskap – oppfølging fra det
forrige møtet.

Sak:

På det forrige Rådmannsforum hadde vi en presentasjon fra Stian Elstad fra First Scandinavia
og Åshild Adsen fra Vitensenteret, som grunnlag for en videre tenkning rundt mulighetene for
en felles realfagssatsing i Trondheimsregionen. Frank Norbeck, daglig leder i Ungt
Entreprenørskap, har startet på arbeidet med å vurdere mulighetene. Daglig leder vil orientere
kort om status og innlede til en diskusjon i Rådmannsforum.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

RF 26/21
Sak:

Presentasjon av Klimapartnere – aktuell samarbeidspartner for kommunene.
Klimapartnere ønsker å være Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling. De har
nå over 300 partnervirksomheter, men ønsker flere. Klimapartnere går sammen i front for både
grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Partnerskapene tilbyr regionale og effektive
møteplasser for å lære, heve kunnskap og dele erfaringer. Klimapartnere vil være en
koblingsboks for grønn innovasjon mellom offentlige og private virksomheter, som deler råd
med konkrete eksempler og jobber systematisk med klimaarbeid. Sammen med sine partnere
ønsker de å være en sterk akselerator for det grønne skiftet i hele landet.
Alle Klimapartnere regioner arbeider etter samme metode og overordnede strategi. Partnere
signerer en forpliktende partneravtale, utfordres om å bli fossilfri (direkte utslipp) innen 2030 og
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til å etablere minst et spydspiss prosjekt. Hver partnerregion eies og er forankret i sin respektive
fylkeskommune. Partnerskapene finansieres gjennom årlig partnerkontingent og tilskudd fra
fylkeskommunen. I tillegg hentes prosjektmidler. Klimapartnere har mottatt midler fra
Klimasats i flere omganger og sist 5 millioner kroner for å styrke og løfte alle regioner
ytterligere over en 2-års periode.
Grunnen til at dette tas opp i Trondheimsregionen og Rådmannsforum er at det allerede er
forankret i Trondheim, og at det er ønskelig med en forankring også i de andre kommunene.
Regionsleder i Trøndelag Jon Ambrosius Svenningsen vil presentere Klimapartnere og det
arbeidet som gjøres.
Forslag til vedtak:
Saken legges fram til diskusjon..

RF 27/21
Sak:

Arbeidet med Talent Attraction Management.
Denne saken har vært diskutert i flere omganger, der hovedtilbakemeldingene har vært at dette
er en viktig, men krevende sak. I det forrige Næringsrådet ble det gitt disse tilbakemeldingene:
• Ved et eventuelt prosjekt om internasjonal rekruttering så må næringslivet forplikte seg til å
ta inn de som er kvalifisert.
• Study Trondheim har et sommerjobbprosjekt, viktig at det koordineres.
• Ide-portalen var en kobling som fungerte bra, viktig at det også omfatter omlandet.
• Enig i at det blir viktig med internasjonal rekruttering framover, veldig stor andel av Phd er
internasjonal. Partnerprogram er viktig i den sammenhengen. Rekruttering krever godt
mottaksapparat.
• Covid 19 kan ha bedret mulighetene for internasjonal rekruttering – Norge har taklet krisen
godt og blitt mer attraktiv.
I etterkant av det forrige møtet fikk NiT v/ Christian Haugen et oppdrag om å konkretisere et
forslag i tre deler:
• Forslag og kostnadsoverslag til web-portal med engelskspråklig informasjon
• Forslag til et ambassadørprogram, som en pilot.
• Et forslag til videre arbeid.
Forslaget ligger vedlagt.
Vurderingen av dette forslaget krever også en diskusjon av organisering og ansvar av dette
arbeidet i en større sammenheng. Dette henger sammen med det totale arbeidet med profilering
av Trondheim og Trondheimsregionen, og hvilke roller de forskjellige aktører kan ha.
For å ta det enkleste først: Forslaget adresserer det alle er enige om – vi er for dårlig på
informasjon på engelsk. En webportal med informasjon på engelsk, som må lære av gode
eksempler som Copenhagen Capacity, er overmoden å få på plass. Så er det en del arbeid med å
få på plass selve informasjonen som vi må finne løsninger på. Selv om hovedpoenget er å få på
plass informasjon på engelsk så bør det også vurderes å lage en speilvendt norsk versjon, for
norske studenter. Men det trenger ikke avklares nå.
Portalen er foreslått etablert og driftet av Trondheimsregionen. Det er fornuftig og i tråd med det
som er vanlig internasjonalt. Men det er også et spørsmål hva portalen skal hete: Skal det være
en del av trondheimsregionen.no? Vi har kjøpt greatertrondheim.no , er det svaret? Eller skal vi
lage noe nytt som Trondheim Capacity? Evt varianter av teknologihovedstaden.no som
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techcapital.no , som vi også eier? Trondheim.com er også «ledig», Trondheim kommune har
vært tydelig på at de ikke ønsker å drifte dette nettstedet framover.
Dette er det for tidlig å ta stilling til nå, men det legges til grunn at den løsningen som velges må
samspille godt med de andre nettstedene som allerede eksisterer, og ha en muligheter for
videreutvikling i framtida.
Del 2, ambassadør-programmet, i samarbeid med Futureplace Leadership, foreslås gjennomført
som skissert. Det er et naturlig og ressurseffektivt første steg i et mer omfattende Talent
Attraction Management program.
Delprosjekt 3 handler om veien videre for dette prosjektet, og anbefales gjennomført som
foreslått. Ikke minst vil det være viktig å få på plass private aktører i det videre arbeidet. Selv
om NiT og Tequity vil være ansvarlig for gjennomføringen av hele prosjektet så vil
Trondheimsregionen involvere seg sterkere enn vanlig gjennom prosjekteierrollen, fordi det
også handler om videreutvikling av Trondheimsregionen som organisasjon.
Som nevnt innledningsvis så er det en høyere himmel over dette som handler om roller.
Internasjonalt er det en tydelig trend at det er regionale organisasjoner som tar et tydelig
profilerings- og attraktivitetsansvar. Det er også helt naturlig at det er en organisasjon med en
tydelig politisk forankring som tar en slik rolle, politikken «eier» geografien. Denne
rollefordelingen handler også neste sak om, den vil forhåpentligvis gi oss et tydeligere bilde av
hvordan dette feltet kan og bør organiseres. Før dette er tydeligere avgjort vil
Trondheimsregionen ta ansvar for å følge opp dette arbeidet.
Vedlegg 2: Prosjektforslag TAM..
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

RF 28/21
Sak:

European Region of Gastronomy – status for prosjekt i Trondheimsregionen.
I tråd med vedtaket i Regionrådet ble det levert en søknad til Trøndelag
fylkeskommune om medfinansiering av et ERG-prosjekt knyttet til Trondheimsregionen.
Prosjektet vil ha tre satsingsområder:
1. Prosjektleder for å ivareta og koordinere Trondheimsregionens sin plass i ERG
2. Bygge internasjonal og nasjonal synlighet som matdestinasjon med merkevaren Home
of Nordic Flavours, gjennom disse aktivitetene:
 Konferanse(r)
 Internasjonal og nasjonal pressedekning
 Fyrtårnsarrangement mat
3.
Styrke Trondheimsregionen som matdestinasjon og markedsplass:
 Bedre samarbeid lokalprodusenter – restauranter.
 Stimulere til mer samarbeid med forskningsinstitusjonene.
 Styrke koblingen mat – reiseliv.
Prosjektlederen vil være plassert i Trondheimsregionens stab, men vil samarbeide tett med
kommunene, hovedprosjektet og eksterne aktører som Visit Trondheim/ Midtbyen
Management, Trøndelag Reiseliv, Innovasjon Norge, fagråd mat og drikke i Næringsforeningen,
og Oi! Trøndersk mat og drikke. Disse aktørene er også aktuelle for å gjennomføre deler av de
planlagte aktivitetene. Styringsgruppe vil være Arbeidsutvalget i Trondheimsregionen.
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Budsjettet ser slik ut:
Tittel

2021

Prosjektleder

500 000

1 000 000

Konsulenttjenester

300 000

400 000

Støtte til
arrangement og
nettverk

300 000

500 000

50 000

850 000

Markedsføring

400 000

400 000

100 000

900 000

1 300 000

2 300 000

650 000

4 450 000

Sum kostnad

2022

2023

Sum

500 000

2 000 000
700 000

Noen av aktivitetene må finansieres utenfor dette prosjektet, for eksempel deler av
annonsekampanjer nasjonalt/internasjonalt. Det vil etter all sannsynlighet også gjelde en
eventuell ny internasjonal matkonferanse, her legges det inn utgifter til
utredning/forankring/beslutningsgrunnlag.

Finansieringsplanen er slik:
Tittel

2021

2022

2023

Trondheimsregionen

400 000

600 000

200 000 1 200 000

Kommunene

350 000

550 000

125 000 1 025 000

Trøndelag fylkeskommune

750 000 1 150 000

325 000 2 225 000

1 500 000 2 300 000

650 000 4 450 000

Sum finansiering

Sum

Søknaden skal behandles i Hovedutvalg for næring i fylkeskommunen 26. mai. Den
administrative innstillingen er klar – det innstilles på at vi får NOK 625 000, fordi det er de
samme som Innherredsregionen fikk. Søker gis mulighet til å fremme en revidert prosjektplan
med ny kostnads- og finansieringsplan.
Det er bestandig krevende å fordele midler når etterspørselen er mye større enn tilbudet, men det
er grunn til å sette spørsmål ved at tildelingene til ERG følger det samme mønsteret som
tildelingene til destinasjonsselskapene – alle skal få likt beløp uavhengig av størrelse og
verdiskapingsvirkning. Det betyr at det ikke legges næringsfaglige vurderinger til grunn. Hvis
innstillingen står seg gjennom den politiske behandlingen så må vi vurdere om det er mulig å
hente mer finansiering fra noen av de andre partene, eller om prosjektet må nedskaleres.
Rådmannsforum inviteres til å diskutere veien videre for dette prosjektet.
Vedlegg 3: Prosjektforslag ERG.
Forslag til vedtak:
Saken legges for diskusjon.

RF 29/21

Regional plan for arealbruk - høringsuttalelse.
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Sak:

Dette er en sak som har vært innom Regionrådet tidligere, der det har vært uttrykt stor skepsis,
blant annet til at planen kan bli et nytt innsigelspunkt fra regionalt nivå, som allerede i dag
oppleves som et problem for den kommunale handlefriheten innen arealdisponering. Nå er
forslaget til Regional plan for arealbruk 2021-2030. Bærekraftig og stedstilpasset arealpolitikk i
Trøndelag» sendt på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 1. september 2021.
I høringsbrevet står dette:
«Regional plan for arealbruk (RPA) skal være et redskap for god samfunnsutvikling på tvers av
kommunegrenser og peke ut retning for en bærekraftig arealbruk i Trøndelag mot 2030.
Trøndelag har 38 kommuner med mange felles, men også forskjellige muligheter og
utfordringer fra by til bygd. RPA legger derfor opp til en stedstilpasset arealpolitikk, tilpasset
lokale forhold og behov i trønderske kommuner. Planen skal være et dokument som
kommunene kan bruke som støtte i deres planarbeid. Det er ment at kommuner, fylkeskommune
og staten skal legge RPA til grunn ved behandling av arealplaner, byggesaker og andre
areal-relaterte beslutninger. Med planen følger det med en disposisjon til handlingsprogram,
der det er satt inn noen foreløpige eksempler på type tiltak. I høringa ønsker vi å få innspill til
behov for satsinger med tiltak og aktiviteter i handlingsprogrammet.»
Regionrådet fattet i februar 2019 dette vedtaket som en uttalelse til planprogrammet for RPA::
«Regionrådet for Trondheimsregionen ser positivt på at regional plan for arealbruk skal være en
utviklingsplan som skal bidra til en bærekraftig og differensiert arealbruk i Trøndelag.
Trøndelag er et stort område med forskjellige utfordringer og behov. Trondheimsregionen
mener at en plan på regionalt nivå skal være et styringsverktøy på et overordnet nivå for å
håndtere kommuneoverskridende utfordringer og primært vektlegge fylkeskommunens egne
ansvarsområder. De må ikke komme i konflikt med primærkommunenes rolle som den sentrale
planmyndigheten og overstyre lokaldemokratiske vedtak. Dette gjelder også den delen av
planprogrammet som omfatter utredningstema som ikke direkte omfattes av IKAP:
klimaomstilling, kulturvern, reindrift, kraftproduksjon, mineraler og massedeponi,
kystsoneplanlegging, strandsone og vannforvaltning.
Trondheimsregionen har IKAP som plandokument på regionalt nivå. Gjennom IKAP har
kommunene og fylkeskommunen vedtatt felles mål, strategier og retningslinjer for utvikling av
Trondheimsregionen. IKAP skal legges til grunn i all areal- og transportplanlegging i
kommunene og i regionen for å oppnå målene. IKAP er vedtatt i alle kommuner i
Trondheimsregionen og i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Regionrådet forutsetter at
Regionalplan for arealbruk i Trøndelag er i tråd med IKAP.
Når det gjelder transportutvikling er det noen store samferdselsprosjekter som Trondheimsregionen prioriterer, forankret i Samferdselspolitisk fundament. Prosjektene har en virkning som
går utover Trondheimsregionen sine grenser. Det er vesentlig at Trøndelag fylkesko-mune
støtter prioriteringene, forankrer dem i sine planer og står sammen med Trondheims-regionen i
forhandlingene med staten om finansiering og forankring i NTP.
Regionrådet støtter vurderingen om at det å legge opp til en god og bred planprosess er en
forutsetning for å lykkes med oppfølging av Regional plan for arealbruk i Trøndelag. Primær
kommunene, både politisk og administrativt, må bli involvert i det videre arbeidet. I
planprogrammet beskrives en planprosess som legger opp til regionvise dialogmøter med
kommunenes politiske ledelse og faglige drøftinger med kommuneadministrasjonene.
Regionrådet mener det er vesentlig å ha en god prosess opp mot formannskapene for å bli enig
om felles mål og strategier for arealutvikling som skal nedfelles i regional plan for arealbruk i
Trøndelag. Felles formannskapsmøtet i Trondheimsregionen 11.-12. april 2019 kan være en god
egnet arena til et dialogmøte med kommunene i Trondheimsregionen om Regional plan for
arealbruk i Trøndelag.»
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Forslaget til høringsuttalelse legger vekt på at RPA må legge IKAP til grunn, som er
kommunenes felles retningslinjer for arealbruk i regionen. Planen har blitt et svært omfattende
dokument, som er krevende å forholde seg til. Mange av retningslinjene i hovedsak relevant for
kommuner i Trondheimsregionen og Innherred, men disse har jo alle egne arealplaner/strategier
og avtaler som skal legges til grunn, og som både i form og innhold vil være viktigere enn RPA.
Innholdet er av og til veldig detaljerte forslag til tiltak, i mange tilfeller alt for detaljert for i en
RPA. Det kan sies at det har gått på bekostning av det som er mest viktige
kommuneoverskridende strategier og tiltak for å styrke Trøndelag som helhet. Det savnes
hvordan fylkeskommunen aktivt skal bidra for å oppnå målene, det burde ha startet med egne
oppfølgingsprosjekter og tiltak i Handlingsprogram. Det er ikke opp til kommunene å fylle
handlingsprogrammet, det er først og fremst fylkeskommunen sitt handlingsprogram. Det
savnes i kulepunktene under retningslinjer i hovedrapporten hvordan FK skal følge opp.
Vi vil også påpeke at det bør tydeliggjøres i 2.3.4 at for Trondheimsregionen vil ikke
retningslinjene i RPA gi andre føringer enn i IKAP og Byvekstavtalen.
Trondheimsregionen kan gjerne bidra i oppfølging av RPA i kommunene i Trøndelag ved å dele
kunnskap og erfaringer fra IKAP og Byvekstavtalen.
Det er positivt at planen tar opp behovet for regionale næringsarealer men det er uklart hva som
legges i at det skal tilrettelegges for ressurseffektiv transport. Denne delen av planen burde hatt
en strategi for utvikling av havner i Trøndelag og areal- og transportkonsekvenser. Generelt
savnes det en klargjøring av hva fylkeskommunen ser som sin rolle i utvikling av regionale
næringsareal, for eksempel gjennom standardheving på de relevante fylkesveiene.
Fylkeskommunen ber også som nevnt om konkrete innspill til handlingsprogrammet. Det vil det
være naturlig å komme tilbake til ved en senere anledning, men noen korte forventninger til
fylkeskommunens oppfølging kan formuleres:
1. Fylkeskommunen skal bidra aktivt til utvikling av attraktive knutepunkt til at flere reiser
kollektivt (oppfølging R4)
2. Fylkeskommunen skal involveres i tidlig fase av større arealutviklingsprosesser for å skape
økt forutsigbarhet i framtidig kollektivtilbud
3. Fylkeskommunen skal prioritere gang- og sykkeltiltak langs fylkesveger i tettstedssentrene i
vekstaksen Orkanger-Trondheim og Melhus - Steinkjer.

Vedlegg 4: Høringsutkastet finnes her
Forslag til vedtak:
Rådmannsforum ber Regionrådet fatte dette vedtaket:
1. Regionrådet for Trondheimsregionen ser positivt på at regional plan for arealbruk skal være
en utviklingsplan som skal bidra til en bærekraftig og differensiert arealbruk i Trøndelag.
Trøndelag er et stort område med forskjellige utfordringer og behov. Trondheimsregionen
mener at en plan på regionalt nivå skal være et styringsverktøy på et overordnet nivå for å
håndtere kommuneoverskridende utfordringer og primært vektlegge fylkeskommunens egne
ansvarsområder. Kommunene har alle arealplaner/strategier og avtaler som skal legges til
grunn, og som både i form og innhold vil være viktigere enn RPA.
Handlingsplanen bør i all hovedsak vise hvordan fylkeskommunen skal følge opp RPA gjennom
konkrete tiltak, kollektivtilbud, prosjekter og veiledning/formidling.
2. At byaksen Orkanger – Stjørdal via Levanger/Verdal til Steinkjer er utpekt som
sammenhengende vekstakse i Trøndelag er positivt for både utvikling av Innherredsbyen,
Trondheimsregionen og Trøndelag. Vi savner imidlertid vekstaksen sørover langs
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Trønderbanen og E6 mot Oslo. Aksen langs E6, både nord og sør, er viktig for utvikling av
regionale næringsarealer. Prioritering av arealutvikling langs aksen Steinkjer – Støren vil
bidra til å styrke grunnlaget for økt frekvens på jernbanen. Styrking av Trondheimsregionen
som bo- og arbeidsmarkedsregion vil styrke hele Trøndelag.
3. Regionrådet for Trondheimsregionen forutsetter at fylkeskommunen sikrer et godt busstilbud
i vekstaksene.
4. For å få til en samordnet areal- og transportutvikling er det viktig at fylkeskommunen skaper
økt forutsigbarhet om framtidens kollektivtilbud. Fylkeskommunen bør engasjere seg tidlig i
større arealplanleggingsprosesser i kommunene, slik at det sikres en god samordning av
arealutvikling og framtidig kollektivtilbud.
5. Regionrådet for Trondheimsregionen viser til at IKAP er den kommuneoverskridende
arealplanen som skal legges til grunn i areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen.
Regionrådet for Trondheimsregionen mener det er svært uheldig hvis kommunene må forholde
seg til enda en plan på regionalt nivå. IKAP er godt lokal forankret. Regionrådet for
Trondheimsregionen forutsetter at Trøndelag fylkeskommune legger IKAP til grunn i areal- og
transportplanlegging i Trondheimsregionen og bidrar aktivt i å styrke Trondheimsregionen som
den viktigste byregionen i Midt-Norge.

RF 30/21

Avtalen med Ungt Entreprenørskap – prolongering, endring av finansieringsmodell.

Sak:

Trondheimsregionen har siden 2011 hatt samarbeidsavtaler med Ungt Entreprenørskap (UE).
Avtalene har vært av to-års varighet, og egentlig kun vært utsatt for mindre endringer i disse ti
årene. Avtalens ramme var fra starten av 1,1 mill, og det ble ikke endret før i 2020, der det ble
lagt inn et punkt om prisjustering etter lønnsindeksregulering. Den siste saken om UE i
Regionrådet hadde dette vedtaket:
•

Trondheimsregionen inngår en ny avtale med Ungt Entreprenørskap for perioden 20212022.

•

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.

•

Daglig leder får fullmakt til å utforme detaljene i den nye avtalen, og underskrive avtalen.

Det er flere momenter som gjør at det er naturlig å ta et steg tilbake og diskutere denne avtalen,
både mer prinsipielt og fordi forutsetningene har endret seg. Uten at det har vært nedfelt
skriftlig så har forutsetningen for næringsarbeidet i Trondheimsregionen hele tiden vært at det
primært skal brukes til tidsavgrensede prosjekter, og ikke til fast driftsstøtte. Avtalen med UE,
med stadig fornyelse annet hvert år med få endringer, utfordrer dette. Dette var også
bakgrunnen for at Trondheimsregionen går ut fra Technoport fra 1/1 2022.
Det andre aspektet er knyttet til endringer i de økonomiske forutsetningene i
Trondheimsregionen. Som kjent har vi kunnet ha vesentlig større budsjett enn de løpende
inntektene pga at vi har hatt fond vi kunne bruke. Det er i praksis brukt opp, og det gjør at det er
nødvendig å se også på det tiltaket som er det mest kostnadskrevende vi har.
Det tredje aspektet er at vi er inne i en prosess med, om mulig, å se UE i en større
(realfags)sammenheng, som det framgår av en annen sak til Rådmannsforum. Det vil også ha
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betydning for hvordan vi vurderer en ny avtale med UE.
For å avklare det siste først: Når vi er inne i en prosess for å vurdere UE i en større sammenheng
så er det verken klokt eller nødvendig å gjøre endringer i avtalen vi allerede, det foreslås derfor
at den nåværende avtalen prolongeres ut 2022.
Når det gjelder det økonomiske aspektet så er det vanskelig for Trondheimsregionen å
opprettholde en 2/3-dels finansiering av avtalen innen dagens økonomiske rammer. Det kan
også argumenteres ut fra et resultatfokus at det er fornuftig at kommunene selv tar et større
ansvar for finansieringen. Det har hele tiden vært store forskjeller mellom kommunene i
hvordan tilbudet fra UE har vært utnyttet, og det kan kanskje skyldes at innsatsen fra den
enkelte kommune har vært såpass lav at det ikke har vært nok insentiv til å legge mer arbeid i å
utnytte avtalen mest mulig. Det foreslås derfor at finansieringen endre til 2/3 på kommunene, og
1/3 på Trondheimsregionen. Det vil slå slik ut, med en fordeling mellom kommunene med 50%
flatt og 50% etter folketall:
Folketall 2021

Kommunal egenandel
med 50% flatt

2019

Indre Fosen

24 283
14 334
16 949
8 367
18 300
6 243
9 948

123 869
91 729
100 177
72 453
104 541
65 591
77 560

58 427
43 108
47 070
34 186
49 343
30 988
36 881

Sum

98 424

635 919

300 003

Stjørdal
Malvik
Melhus
Skaun
Orkland
Midtre Gauldal

TRR

317 958

Det prinsipielle aspektet er komplekst. Utgangspunktet bør være at Trondheimsregionen
prinsipielt ikke påtar seg ansvaret for fast driftsstøtte, men primært er en prosjektøkonomi som
bruker ressursene på å prøve ut nye løsninger i en tidlig fase. Dette prinsippet bør likevel ikke
være absolutt. Det går an se for seg situasjoner der det vil være både ressursmessig best og
minst byråkratisk at TRR ivaretar en felles rolle for kommunene. Avtalen med UE er
illustrerende for dette, og i de diskusjonene vi hadde med Visit Trondheim om alle kommunene
skulle gå inn var holdningen fra Visit at avtalen måtte gjelde for hele fellesskapet av
kommunene. Men i de tilfellene der det begynner å nærme seg en fast driftsstøtte så bør det
økonomiske ansvaret i større grad tas av kommunene.

Forslag til vedtak:
Rådmannsforum ber Regionrådet fatte denne beslutningen:
1. Den nåværende avtalen med Ungt Entreprenørskap prolongeres ut 2022.
2. Fra og med 2022 betaler kommunene 2/3 og Trondheimsregionen 1/3 av det avtalte beløpet
for samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap.

RF 31/21

Gjenåpning etter Covid – mulighet for felles tiltak i Trondheimsregionen?

Rådmannsforum 02.06 2021
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Sak:

I Trondheimsregionens covid-møte 19 mai ble det opp et ønske om å se på mulighetene for en
felles markering / felles retningslinjer for gjenåpning, og kommunedirektørene fikk en
utfordring om å se på det i fellesskap. Morten Wolden vil innlede.

Forslag til vedtak:
Saken legges fram for diskusjon.

RF 32/21
Sak:

Strategi for videre utvikling av Trondheimsregionen – oppdatering på status.
I forrige Rådmannsforum ble det orientert om at det settes i gang en strategisk diskusjon om
Trondheimsregionens rolle framover.
Denne diskusjonen vil måtte handle både om rolle og finansiering. I 2014, når undertegnede
startet som daglig leder, var det ca 9 mill «på bok» og 2,8 mill i støtte fra fylkeskommunen.
Som det ble orientert om har det startet diskusjoner med Trondheim kommune om
Trondheimsregionen kan diskutere deler av det næringsfondet som etter alle solemerker vil bli
vedtatt i Bystyret 17/6. Kommunedirektøren har i den forbindelse også tatt opp behovet for en
viss medfinansiering av de andre kommunene.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

RF 33/21
Sak:

Styrking av samspill mellom næringsutvikling - næringsarealutvikling
Som oppfølging av Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen har
Trondheimsregionen/IKAP innhentet kompetanse fra Eierskapsenheten i Trondheim kommune
for å bidra til å få styrket samspillet mellom næringsarealutvikling og næringsutvikling. Et av
oppgavene er knyttet til kommunen som vert for næringslivet. Dette er et tema som både er
relevant for rullering av SNP og for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen.
Kai-Arne Riersen fra Eierskapsenheten utfordrer rådmannsforum til å diskutere hvordan
kommunene oppfatter seg selv som vert for næringslivet og hva som kan være relevant å ta inn i
SNP og IKAP om tematikken.
Som grunnlag for diskusjonen er det formulert noen hovedpunkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kommunen som vert for næringslivet og arealkrevende virksomheter. Hvordan oppfatter
kommunen sin innsats som tilrettelegger.
Hvordan organiserer kommunene kontakten mellom næringslivet og kommunen?
Hvordan organiseres samarbeidet mellom kommunene om nyetableringer, flytting av
næringer internt i regionen. Forbedringspunkt?
Hvordan kan samarbeidet forbedres for kjappe avklaringer ved henvendelser fra
næringsaktører.
Hva er forventningene deres til IKAP-samarbeidet når det gjelder næringsarealer.
Hva kan styrke felles planlegging av næringsarealer i TRR.

Forslag til vedtak:
Saken legges fram for diskusjon..

Rådmannsforum 02.06 2021
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RF 34/21

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 18.06. 2021
Aktuelle saker i tillegg til det som står på Rådmannsforums sakliste:
 Orientering fra AtB

Forslag til vedtak:
Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet.

RF 35/21

Orienteringer.


RF 36/21

Arbeidet med ny SNP.

Åpen post/eventuelt.

Bård Eidet
Daglig leder

Rådmannsforum 02.06 2021
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Søknad ERG april 2021
Prosjektnavn Europeisk matregion - matdestinasjon 2021-2030 - Trondheimsregionen.
Kort beskrivelse:
Trondheimsregionen, bestående av kommunene Midtre Gauldal, Orkland, Skaun, Melhus,
Indre Fosen, Stjørdal, Malvik og Trondheim, søker delfinansiering av en felles satsing som
skal bidra til økt verdiskaping for bedrifter innen mat og reiseliv. Tittelen European Region of
Gastronomy (ERG) gir en god mulighet til å styrke sammenhengen mellom mat og reiseliv,
på et tidspunkt der mange av aktørene ligger med brukket rygg og trenger nye
vekstimpulser. Prosjektet vil primært rette seg mot delmål 3 i hovedprosjektet: Trondheim og
Trøndelag skal bli en kjent og anerkjent internasjonal matdestinasjon.

Prosjektbeskrivelse
Mat binder by og distrikt sammen, og er et viktig lim i samarbeidet i Trøndelag.
Trondheimsregionen har en del styrker som vil være viktig for å nå målene i ERG:
● 65% av Trøndelags befolkning
● Vi har storbyen som motor
● Kunnskapsmiljøene NTNU og SINTEF
● Verdiskapning og sysselsetting i reiselivet (70%)
● Næringsmiddelindustri og aktører innen sjømatnæringen.
● Restaurantene – topp og bredde
● 42% av mat- og drikkeprodusentene (91 av 216, iflg Matriket Midt).
Markedsplassen Trondheim er viktig både for produsenter og matbransje, dess bedre den
fungerer, dess bedre vil tilgangen til markedet for produsentene i hele Trøndelag være.
I dagens situasjon, der pandemien fortsatt setter store begrensninger på deler av
næringslivet, er det viktig for Trondheimsregionen å ta utgangspunkt i de delene av
næringslivet som sliter mest; reiselivsbedrifter og restauranter. ERG er en unik mulighet til å
gi disse næringsaktørene drahjelp for å få i gang aktiviteten igjen. Rett før Covid 19 sto vi i
et internasjonalt gjennombrudd med 130 internasjonale matjournalister på besøk, der
merkevaren Home of Nordic Flavours var en sentral del av markedsføringen som
reiselivs-/matdestinasjon. Dette prosjektet vil blant annet handle om hvordan vi kan få forløst
det potensialet igjen.
Prosjektet vil ha tre satsingsområder:
1. Prosjektleder for å ivareta og koordinere Trondheimsregionens sin plass i ERG
2. Bygge internasjonal og nasjonal synlighet som matdestinasjon med merkevaren
Home of Nordic Flavours, gjennom disse aktivitetene:
● Konferanse(r)
● Internasjonal og nasjonal pressedekning
● Fyrtårnsarrangement mat
3. Styrke Trondheimsregionen som matdestinasjon og markedsplass:
● Bedre samarbeid lokalprodusenter – restauranter.

●
●

Stimulere til mer samarbeid med forskningsinstitusjonene.
Styrke koblingen mat – reiseliv.

Prosjektlederen vil være plassert i Trondheimsregionens stab, men vil samarbeide tett med
kommunene, hovedprosjektet og eksterne aktører som Visit Trondheim/Midtbyen
Management, Trøndelag Reiseliv, Innovasjon Norge, fagråd mat og drikke i
Næringsforeningen, og Oi! Trøndersk mat og drikke. Disse aktørene er også aktuelle for å
gjennomføre deler av de planlagte aktivitetene.
Det å bygge internasjonal og nasjonal synlighet må tilpasses den globale smittesituasjonen
med rett timing. Merkevaren Home of Nordic Flavours har god gjennomslagskraft, og ved å
knytte den opp mot mat og statusen som ERG gir den et godt utgangspunkt for å bygge
synlighet og attraktivitet. Ett av virkemidlene er å starte arbeidet med å bygge opp en
internasjonal matkonferanse i Trondheim. Det bygger synlighet og gir en mulighet til å sette
oss selv i sentrum. Innhold, tidspunkt, økonomi og arrangøransvar vil avklares som en del av
prosjektet, i samarbeide med de viktigste interessentene.
I tillegg vil det bli jobbet med å tiltrekke seg internasjonale matkonferanser som går på
omgang. Aarhus er et eksempel på en by som bevisst og med hell har brukt ERG-tittelen for
å være attraktiv for slike konferanser. Dette vil også skje i samarbeid med andre relevante
aktører.
Å jobbe bevisst med internasjonal (mat)presse er en krevende, men nødvendig del av det å
bli en internasjonal matdestinasjon. Hotell Britannia har gått foran med et imponerende
eksempel på hvordan man kan lykkes med denne typen arbeid. En slik type jobbing er
ressurskrevende og krever både dedikert arbeidskraft og økonomiske midler. Home of
Nordic Flavours vil være inngangen, med fokus på restaurantene som attraksjonskraft.
Det tredje satsingsområdet; å styrke Trondheimsregionen som matdestinasjon og
markedsplass, vil også være et resultat av de to første satsingsområdene. I tillegg vil det å
jobbe ytterligere med bedre koblinger mellom lokalmatprodusentene og restaurantene,
stimulere til mer samarbeid med de sterke matmiljøene i våre forskningsinstitusjoner, og
styrke koblingen mat - reiseliv være en del av arbeidet.
Kontaktopplysninger
Prosjekteier er Trondheimsregionen Org.nr:
Kontaktperson er Bård Eidet.
Prosjektleder vil tilsettes, mest sannsynlig etter anbudsprosess.
Bakgrunn
Trondheimsregionen har de siste ti årene jobbet tett sammen om næringsutvikling, med
utgangspunkt i en felles Strategisk næringsplan. Reiseliv med kobling til mat har blitt et mer
og mer aktuelt samarbeidsområde de siste årene, i tett samarbeid med Trondheim
kommune. Med statusen til Trondheim og Trøndelag som European Region of Gastronomy i
2022 ble det satt i gang et arbeid om vi skulle lage et eget prosjekt på dette området, der
både Næringsrådet, med de viktigste aktørene innen næringsutvikling, Rådmannsforum og
Arbeidsutvalget var involvert. Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen

(Regionrådet) konkluderte enstemmig 9. april 2021 med at Trondheimsregionen skulle stille
seg i spissen for et slikt prosjekt, med dette vedtaket:
“Regionrådet slutter seg til de foreslåtte områdene for videre arbeid, og ber om at det lages
en prosjektbeskrivelse og en søknad til Trøndelag fylkeskommune om finansiering. Daglig
leder får fullmakt til å utforme søknaden inklusiv forslag om medfinansiering.”
Det betyr at åtte kommuner i fellesskap står bak dette prosjektet.
Vårt prosjekt har potensial til å bidra vesentlig til å nå de fire hovedmålene, men spesielt
delmål 3 og delmål 1. De fire målene for Trondheim og Trøndelag, som også blir de
overordnede målene for dette matsatsingsprosjektet, er:
Mål 1: Trondheim og Trøndelag skal samhandle godt for å bli en internasjonalt ledende
matregion
Mål 2: Trondheim og Trøndelag skal øke verdiskapingen i den bærekraftige
matproduksjonen gjennom å koble kunnskapsmiljøer og næringer.
Mål 3: Trondheim og Trøndelag skal bli en kjent og anerkjent internasjonal matdestinasjon.
Mål 4: Trondheim og Trøndelag skal bli ledende i landet til å rekruttere til matproduksjon og
reiseliv.
Prosjektmål
Hovedmålet er at Trondheim og Trondheimsregionen skal bli en kjent og anerkjent
matdestinasjon. Prosjektet skal bidra til bedre kobling mellom mat og reiseliv, og høyere
verdiskaping både innen reiseliv/restauranter/lokalmatprodusenter.
Resultatmål:
● Få utredet og gjennomført en internasjonal matkonferanse til Trondheim.
● Få 1-3 internasjonale matkonferanser til regionen de neste tre årene.
● Få minst 10 internasjonale presseoppslag om Trondheim og Trondheimsregionen
som internasjonal matdestinasjon.
● Flere leveranser fra lokalmatprodusentene til restaurantene/hotellene i regionen.
● Flere prosjektsamarbeid med FoU-institusjonene innen matfeltet.
Forankring
Prosjekteier:
Trondheimsregionen er prosjekteier på vegne av kommunene Trondheim, Stjørdal, Orkland,
Malvik, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal og Indre Fosen. Aktører utenfor geografien
Trondheimsregionen kan også være aktuelle som deltakere i prosjektet der det er til
gjensidig nytte.
Samarbeidspartner og finansiering:
Trøndelag Fylkeskommune.
Oppdragsgiver:
?
Prosjektansvarlig:
Bård Eidet, daglig leder
Prosjektorganisering

Styringsgruppe:
Arbeidsutvalget i Trondheimsregionen:
Rita Ottervik, ordfører Trondheim (leder).
Oddbjørn Bang, ordfører Orkland (nestleder).
Jorid Jagtøien, ordfører Melhus.
Trond Hoseth, ordfører Malvik.
Prosjektleder:
Tilsettes senere
Prosjektgruppe:

Samarbeidspartnere
Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Visit Trondheim/Midtbyen Management, Oi! Trøndersk
mat og drikke, Trøndelag reiseliv, Næringsforeningen i Trondheimsregionen Fagråd mat og
drikke, NTNU, SINTEF, bedrifter i mat og opplevelsesnæringene.
Aktiviteter
4.1 Hovedaktivitet 1: Prosjektledelse - koordinering og mobilisering
4.1.1 Hensikt
Lede arbeidet for å skape samarbeid mellom næringsaktørene, organisasjonene,
FoU-aktørene og mellom kommunene som tilretteleggere, som fører til utvikling av
matdestinasjonen.
4.1.2 Oppgaver og samarbeid
Prosjektleder skal ha en koordinerende rolle for de overordnede målsettingene, og sørge for
at resultatmålene for prosjektet nås og tiltak gjennomføres.
Trondheimsregionen skal ta et vesentlig ansvar for at målene i ERG skal nås, spesielt
delmål 3.
Ansvarsområder:
● Utvikle gode samarbeidsrelasjonen med relevante partnere, for å unngå uheldige
overlappinger, maksimalisere nytten, og sikre at alle deltakerne får bidra inn i
prosjektet i tråd med sin rolle.
● Være en pådriver for at nye prosjekt utvikles, og at mataktørene og reiselivet
samspiller best mulig.

4.2 Hovedaktivitet 2: Internasjonal/nasjonal synlighet - gjennom merkevaren Home of
Nordic Flavours
4.2.1 Hensikt.
Restaurantbransjen og reiselivet ligger med brukket rygg, og trenger vekstimpulser for å
kunne øke verdiskapingen og sysselsettingen. Det vil ta tid for det internasjonale markedet
er på samme nivå som ved inngangen til 2020, og en revitalisering avhenger av et godt
samarbeid mellom bedrifter, organisasjoner og det offentlige.

.
4.2.2 Oppgaver og samarbeid
● koordinere mot andre initiativ knyttet til internasjonalisering.
● være en pådriver for å utvikle en ny internasjonal konferanse, og få internasjonale
konferanser til regionen.
● jobbe med å få nasjonal og internasjonal pressedekning av Trondheim og
Trondheimsregionen som matdestinasjon.
● vurdere behovet for egne kampanjer
4.2.3 Resultat.
Økt verdiskaping og sysselsetting hos aktørene både innen mat og reiseliv..

4.3 Hovedaktivitet 3:
Styrke Trondheimsregionen som matdestinasjon, markedsplass og lokalmatprodusent.

4.3.1 Hensikt
Det å styrke markedsplassen Trondheim bidrar både til å styrke produsentleddet,
mataktørene og reiselivet i hele Trøndelag.
4.3.2 Oppgaver
● bedre samarbeid lokalmatprodusenter - restauranter/hoteller. Dagens
leveransemarked må kartlegges, med sikte på å utvikle flere leveranser, med effektiv
logistikk og forutsigbar levering.
● utrede mulighetene for bedre koblinger mellom lokalmatprodusenter og skolene i
regionen.
● utrede mulighetene for bedre koblinger mellom lokalmatprodusenter og festivaler/
arrangementer i regionen.
● forskningsinstitusjonene våre satser også på å utvikle gode miljøer knyttet til mat,
antall forsknings- og utviklingsprosjekt må økes.
● vurdere behovet for en regional gjenåpningskampanje for å få i gang
hjemmemarkedet igjen.
4.3.3 Resultat
Flere leveranser og produkter fra lokalmatprodusentene til restauranter, hoteller, festivaler og
arrangementer.
Større FoU-aktivitet innen mat og reiselivssektoren.
På opp aktiviteten igjen når smittevernet tilsier at det er trygt.

Målgrupper
Hovedmålgruppe for prosjektet er restauranter og reiselivsaktører, og lokalmatprodusentene.
Prosjektet har også kompetansemiljøene som målgruppe.
Resultat:

-Utvikle Trondheim og Trondheimsregionen som matdestinasjon, skape bedre koblinger
mellom mat og reiseliv, dra flere arrangement til regionen.
- Økt verdiskaping både hos lokalmatprodusenter, restauranter/hoteller og andre
reiselivsaktører.
- Styrke markedsplassen Trondheim, og utvikle flere leveranser fra lokalmatprodusenter til
restauranter/hoteller.
- Utvikle nye produkter/prosesser gjennom samarbeid med FoU-institusjonene.
Effekter
Overordnet er effektmålet økt verdiskaping og sysselsetting i mat- og reiselivsnæringa. Den
største utfordringen for å lykkes med det er usikkerheten om hvordan ettervirkningene etter
pandemien vil slå inn. Det er også et overordnet effektmål at vi skal styrke oss som nasjonal
og internasjonal matdestinasjon.
Tids- og kostnadsplan
Prosjektet planlegger en varighet fra juni 2021 til juni 2023. Dette for for å kunne ta ut
potensialet i søknaden og tilknytningen til European Region of Gastronomy. Det vil bli jobbet
med hele bredden av prosjektet kontinuerlig, men tidsplanen indikerer hovedaktiviteter i de
forskjellige periodene.
Tidsplan:
Ultimo mai 21: Positivt vedtak i hovedutvalget.
15 august: Prosjektleder tilsatt.
Q3-Q4 2021: Forankring av prosjektet, avklare muligheten for ny internasjonal konferanse.
Arbeide med å få hit eksisterende internasjonale arrangement knyttet til mat.
Vurdere regional gjenåpningskampanje.
Q1-Q2 2022: Jobbe med internasjonal pressedekning.
Styrke koblingen lokalmat - restauranter/hoteller.
Styrke koblingen lokalmat - festivaler/ arrangementer.
Vurdere behovet for kampanjer sommeren 2022.
Q3-Q4 2022: Jobbe med internasjonal og nasjonal pressedekning.
Styrke samarbeidet med kompetansemiljøene.
Q1-Q2 2023: Jobbe med internasjonale konferanser og fyrtårnarrangement mat.
Evaluere, gevinstrealisering, rapportere.

Kostnadsplan
Noen av aktivitetene må finansieres utenfor dette prosjektet, for eksempel deler av
annonsekampanjer nasjonalt/internasjonalt. Det vil etter all sannsynlighet også gjelde en
eventuell ny internasjonal matkonferanse, her legges det inn utgifter til
utredning/forankring/beslutningsgrunnlag.

Tittel

2021

2022

2023

Prosjektleder

500 000

1 000 000

500 000

Konsulenttjenester

300 000

400 000

Sum
2 000 000
700 000

Støtte til arrangement og
nettverk

300 000

500 000

50 000

850 000

Markedsføring

400 000

400 000

100 000

900 000

1 300 000

2 300 000

650 000

4 450 000

Sum kostnad

Finansieringsplan:

Tittel

2021

2022

2023

Sum

Trondheimsregionen

400 000

600 000

200 000

1 200 000

Kommunene

350 000

550 000

125 000

1 025 000

Trøndelag fylkeskommune

750 000

1 150 000

325 000

2 225 000

1 500 000

2 300 000

650 000

4 450 000

Sum finansiering

Prosjektsøknad
Neste steg for å etablere en
satsing på å tiltrekke og beholde
talenter

- Sammen for en sterk region

Prosjektsøknad – Oversikt
Milepæler

Prosjekt beskrivelse
Regionen trenger et formelt og sterkt organisert program for å tiltrekke og beholde talenter.
Prosjektet skal pilotere 2 viktige aktiviteter i en slik satsing og styrke beslutningsgrunnlaget.
Prosjekt innhold (Scope) - delprosjekter
#1 Pilotere en Webportal V1.0 for arbeidet med å
tiltrekke og beholde talenter
#2 Pilotere et Ambassadørnettverk – Trondheim
Talent Ambassadors
#3 Utvikle et Business Case for en satsing på å
tiltrekke og beholde talenter

Prosjekt mål
#1 Etablere en formelt organisert satsing på å
tiltrekke og beholde talenter i 2022/2023
#2 Pilotere 2 viktige områder for som engasjerer i
økosystemet og bygger gode forutsetning for
videre satsing

Avklaringer og åpne spørsmål

Forutsetninger

#1 Ansvar for anskaffelse av webportal
#2 Drift eller design hensyn – krav fra
Trreg

#1 Bygger videre på anbefalingene fra
forprosjekt 2020
#2 En satsing på å tiltrekke og beholde
talenter er ønsket og nødvendig

Prosjekt Team
Prosjektleder – NiT
Team – Tequity Cluster, FuturePlace
Leadership, m.fl.

Styringsgruppe
TBD

Prosjektstart
1.juni 2021

1

Design Webportal
ferdig
30.Juni 2021

2

Ambassadører
rekruttert
1.Oktober 2021

3

Webportal i drift,
#1
1.Oktober 2021

4

Rapport #3,
Business case
1.November 2021

Rapport #2
Ambassadør pilot
1.Mars 2022

Budsjett/Søknad
NOK 600.000,- ex mva

BAKGRUNN
TILGANG TIL TALENT
AVJØRENDE FOR
KONKURRANSEEVNE

REKRUTTERING FRA
NTNU ER IKKE NOK

KONKURRANSE MED
ANDRE REGIONER

BEHOV FOR Å
SYNLIGGJØRE
REGIONEN

Trondheimsregionen, med Trondheim som storby, har potensialet for å
tiltrekke selskaper, kapital og talenter. Derfor ønsker vi å promotere
Trondheimsregionen største styrker sammen med et stort antall partnere.

Dette vil skape arbeidsplasser og langsiktig verdiskaping til regionen.

DET ER DERFOR ET MÅL Å ETABLERE EN FORMELL ORGANISERING SOM JOBBER
SYSTEMATISK MED Å TILTREKKE TALENTER TIL REGIONEN OG IKKE MINST BEHOLDE DE HER
KAN OGSÅ RIGGES FOR Å FREMME UTENLANDSKE INVESTERINGER OG ETABLERINGER I
REGIONEN

Prosjekt kontekst
➢ Forprosjekt i 2020 konkluderte med et behov for en styrket og koordinert
satsing på å tiltrekke og beholde talenter. Det ble gitt anbefalinger om
hvordan det kan jobbes for å få etablert en slik satsing.
➢ Det er ønskelig å jobbe videre med anbefalingene fra forprosjektet fra
2020 for å etablere et permanent program for å tiltrekke og beholde
talenter i regionen i 2022/2023
➢ Trreg ber NiT om å ta en koordinerende og gjennomførende rolle i neste
steg – dvs dette prosjektet
➢ Prosjektet består i å koordinere og gjennomføre 3 delprosjekter:
A. Pilotere en Webportal V1.0 for informasjon om og kommunikasjon av informasjon
som er relevant for arbeidet med å tiltrekke og beholde talenter
B. Pilotere et Ambassadørnettverk – Trondheim Talent Ambassadors
C. Koordinere og utvikle businesscase som beslutningsunderlag for å etablere et
helhetlig, sterkt og koordinert program for å tiltrekke og beholde talenter i
Trondheimsregionen

Anbefalinger fra forprosjekt 2020
Fully
established
TAM Entity

Run Pilots

2021

❖ Web Portal V1
❖ Ambassador
Program pilot
❖ Spouse Program
Pilot #1
❖ International
Recruitment
Campaign

Ecosystem
development
➢ Map and engage
Stakeholders
➢ Build awareness
and commitment
➢ Develop business
model

2023

2025

❖ Web portal V2 (One Stop
Shop)
❖ Spouse Program Fully
Established

Launch of TAM
Program/Entity

2022

KPI’s in operation

❖ 3 Campaigns
❖ Spouse Pilot #2
❖ Student retention Portfolio
established
❖ Establish business model,
organisastion and governance

Operational
optimisation

2024

Web portal V3

✓ 50% more recruitments
✓ 50% of spouses get job within 6
mnths
✓ Student retention rate up by 25%
✓ Company satisfaction rate with
TAM services > x%
✓ Talents stay 12 months longer
✓ Visits to web portal increases 20%
year on year

DELPROSJEKTER 2021
På veien til et varig program for å tiltrekke og beholde talenter

TAM Webportal
v1.0
Det skal etableres en webportal eller
nettside i v 1.0 etter modell fra
Copenhagen Capacity/Move to
Gothenburg.
Nettsiden skal
synliggjøre
regionens
fortrinn,
arbeidsmuligheter og gi informasjon
som er nyttig for bedrifter og
talenter. Språk: engelsk. Etablering
av en slik nettside vil også kunne
involvere, aktivere, engasjere og
koordinere viktige aktører og slik
sett ha en samlende effekt i
økosystemet.

Ambassadør
nettverk

TAM Business case

Ambisjonen er å aktivere globale
og lokale talenter som allerede
befinner seg i regionen som
personlige historiefortellere om
«Why Trondheim» og bygge et
community av talenter som bidrar
til å optimalisere integrasjon og
ivaretakelse av talenter samt
minimalisere hjerneflukten, dvs
utvikle tjenester som får flere
studenter til å bli i regionen etter
endte studier.

For å etablere et formelt organisert
program for å tiltrekke og beholde
talenter er det nødvendig å videreføre
funnene i forprosjektet fra 2020 og
utvikle en forretningsmodell og
businesscase.
Dette innebærer å
engasjere de viktigste aktørene,
definere hvilke aktiviteter og tjenester
et program skal inneholde. Det skal
også undersøkes hvordan et slikt
program skal finansieres og organiseres.
Delprosjektet skal utgjøre en viktig del
av beslutningsunderlaget for å etablere
en organisering i 2022/23.

Kort om delprosjekt 1 – Webportal v1.0
➢ Etableres og driftes av Trondheimsregionen
➢ Versjon 1 bygges etter modell/inspirasjon fra København, Gøteborg. Det er lagt opp til undersider, men
designet er statisk/likt for alle undersider for å holde kostnader nede i pilotversjonen.
➢ Skal gi nødvendig informasjon til talenter som søker informasjon om å jobbe og bo i
Trondheimsregionen i et effektivt og rasjonelt meny-undermeny system
➢ Skal lenke videre til ulike sentrale aktørers nettsider etter interaksjon med disse
Eksempelvis SUA kontor, internasjonale skoler, NAV, rekrutteringselskaper, NTNU, bedrifter, klynger

➢ Kan ha mulighet for en egen side med ledige stillinger dersom budsjettet tillater det
➢ Skal kunne fungere som landingsside for kampanjer
➢ Kan tilrettelegges for å kunne promotere internasjonale investeringer/etableringer gjennom et effektivt
og rasjonelt meny-undermeny system

Eksempler –
nettside/webportal fra andre
regioner

Kort om delprosjekt 2 – Ambassadør
Program/Nettverk
➢ Pilot med 15-20 ambassadører – aktiveres som personlige historiefortellere om «Why Trondheim»
➢ Troverdig kilde for budskap i informasjons og rekrutteringskampanjer, og muliggjør showcasing av
testemonials etc på tvers av plattformer og kanaler, inkludert Ambassadørenes egne kanaler
(peer-to peer marketing)
➢ Talent Ambassadører kan spille en viktig rolle i å etablere et personligfisert «welcome
community» hvor nye internasjonale talenter umiddelbart kommer i kontakt med andre
internasjonale talenter i regionen som kan bidra med tips og tricks
➢ Talent Ambassadørene eksponeres også mot studenter for å synliggjøre muligheter og mangfold i
arbeidsmarkedet i regionen. Aktiviteten i pilotfasen kan prioriteres mot spesielle studentgrupper
hvor det lokale behovet er størst hos bedriftene

➢ Talentene får gjenytelser fra prosjekteier for sin innsats. Pilotprosjektet skal utvikle hva
prosjekteier kan tilby Ambassadørene som gjenytelser. 3 eksempler på vanlige tilbud til
Ambassadørene:
1.
2.
3.

En honorær tittel som Ambassdør og personlig branding gjennom aktiviteter
Kompetanseutvikling/unik innsikt og nettverk i næringsliv/industri gjennom fasiliterte workshops og møter
En mulighet til å «Gi tilbake» - hvis man trives i Trondheim får man en sjanse til å gi andre samme mulighet!

Kort om delprosjekt 3 – Utvikle business case for
et formelt organisert program for å tiltrekke og
beholde talenter
➢ Samhandle med viktige aktører, både offentlige og private om potensiell
deltakelse operativt og finansielt i et permanent program for å tiltrekke
og beholde talenter
➢ Forslag til aktiviteter og tjenestetilbud i et formalisert organisert program
for å tiltrekke og beholde talenter
➢ Forslag til forretningsmodell, organisasjonsmodell og
finansieringsmuligheter

Budsjettestimat

TAM Webportal
v1.0

Ambassadør
nettverk

250.000,-

150.000,-

TAM Business case &
prosjektledelse

Søknadsbeløp: 600.000,- ex mva

200.000,-

Forbehold og Praktiske avklaringer
➢ Trondheimsregionen er ansvarlig for å drifte webportalen. Dette gjelder
både teknisk drift og vedlikehold, samt å holde webportalen oppdatert
med innhold. Indikativt er månedlig kostnad for hosting/serverleie 499,eks mva.
➢ Eventuelle føringer eller krav fra Trondheimsregionen ift design, utvikling,
drift eller anskaffelse av webportalen. NiT er i utgangspunktet ikke en
naturlig kjøper av denne webportalen, men tar prosjektlederansvaret for
design og utvikling frem til idriftsettelse.
➢ Anskaffelse av IT-systemer slik som webportaler er regelmessig beheftet
med risiko for endring i leveranseinnhold og budsjett. NiT kan ikke bære
ansvar for evt utvidelser som prosjektet beslutter

Organisering
➢ Prosjektet gjennomføres av NiT, i samarbeid med Tequity Cluster.
➢ NiT er prosjektleder
➢ Konsulentselskapet Futureplace Leadership (København) er
underleverandør på delprosjekt 2. Utnytter deres erfaring fra å sette opp
liknende Ambassadør programmer for en rekke internasjonale regioner.
➢ Trondheimsregionen deltar aktivt i delprosjekt 1 webportal siden det
antas at de skal ha ansvar for å drifte siden

Tidsplan
➢ Prosjektet går frem til 1.mars 2022, med følgende milepæler (med
forbehold om endringer pga leverandører, Covid-19, rekrutteringstakt
ambassadører)
1.Juni 2021 – prosjekt start
30.Juni 2021–Design arbeid delprosjekt 1 webportal ferdig
1.Oktober 2021– Ambassadører rekruttert
1.Oktober 2021 – idriftsettelse av Webportal
1.November 2021–rapport delprosjekt 3 Business case
1.Mars 2022– rapport delprosjekt 2 Ambassadørprogram

