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NR 21/21 Konstituering av møtet  

Forslag til vedtak: 
 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 

NR 22/21 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 10.03.21  
 
Forslag til vedtak:  

Referatet godkjennes. 

 

 

NR 23/21 Presentasjon av Faktry – hardware inkubator på Sluppen. 
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  Faktry er en viktig del av innovasjonsøkosystemet for nyskaping i regionen. Den rollen 
de har som hardware-inkubator for teknologiske oppstartsbedrifter utfyller resten av 
økosystemet meget godt, og de har ambisiøse planer for videreutvikling av sin rolle. 
Som kjent jobbes det nå med en mer forpliktende samarbeidsmodell mellom de mest 
sentrale deltakerne i økosystemet, der Faktry bør spille en viktig rolle. 
 
Ole Petter Bjørseth, adm dir R. Kjeldsberg AS, vil presentere Faktry sine 
utviklingsplaner, og hvordan Faktry stiller seg til et mer forpliktende samarbeid.   

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

NR 24/21  Bruk av åpne data til næringsutvikling. 
 

Sak:  Åpne data er ett av mange eksempler på det som har blitt utropt til «den nye oljen». 
Tankegangen er at tilgangen på data driver mye av utviklingen av ny 
næringsvirksomhet, og at det offentlige «eier» mye data som det kan være mulig å 
utvikle ny næringsvirksomhet på. Ingen offentlige organer er så bredt engasjert som 
kommunene, og det gjør at det kommunale nivået er ekstra interessant i en slik 
sammenheng. 
 
Trondheim kommune leder et konsortium av offentlige aktører som i 2019 fikk 
innvilget Forkommuneprosjektet SamÅpne av Forskningsrådet, med SINTEF som 
prosjektleder. Dette prosjektet jobbet nettopp med tilgjengeliggjøring av offentlige 
data, og koble det til næringsaktører. De har etterhvert gjort seg erfaringer om 
barrierer og muligheter som det er nyttig at også Næringsrådet blir orientert om.  
Ola Eirik Klingen fra Trondheim kommune vil orientere. 

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
 

NR 25/21 European Region of Gastronomy – status for prosjekt i Trondheimsregionen. 
 

Sak:  I tråd med vedtaket i det forrige Næringsrådet 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 
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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. 
 
Budsjettet ser slik ut:  
 

Tittel 2021 2022 2023 Sum 

Prosjektleder 500 000 1 000 000 500 000 2 000 000 

Konsulenttjenester 300 000 400 000 
 

700 000 

Støtte til arrangement og nettverk 300 000 500 000 50 000 850 000 

Markedsføring  400 000 400 000 100 000 900 000 

Sum kostnad 1 300 000 2 300 000 650 000 4 450 000 

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 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 

Sum finansiering 1 500 000 2 300 000 650 000 4 450 000 

 
 
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 
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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.  
Næringsrådet inviteres til å diskutere veien videre for dette prosjektet. 

 

 
Vedlegg 2: Prosjektbeskrivelsen. 
Forslag til vedtak:    
 

                   Saken legges for diskusjon. 
  
 
 

NR 26/21 Talent Attraction Management, videre arbeid I 2021 og 2022. 
 

Sak: Denne saken har vært diskutert i flere omganger i Næringsrådet, 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 
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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 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 3: Prosjektforslag TAM. 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet støtter det framlagte forslaget, og ber Regionrådet om å vedta å gå 
videre med det. 
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 NR 27/21 Framtidig organisering av profileringsarbeidet – orientering om start på 
utredningsarbeid. 

Sak: Det har gjennom mange omganger vært diskutert om hvordan Trondheim og 
Trondheimsregionen organiserer arbeidet med profilering av seg selv, både i forhold 
til turister, som teknologihovedstad, opp mot arbeidskraft, studenter, og bedrifter. 
Disse diskusjonene har avdekket en relativt bred konsensus om at vi i for stor grad 
har laget små organisasjoner med avgrensete mandat, og at det har ført til mangel 
på kraft og fleksibilitet.  Men disse diskusjonene har ikke munnet ut i klare vedtak 
om nye strukturer, og ikke overraskende er det en krise som fører til endringer. Nå 
ser vi at Visit Trondheim og Midtbyen management vil slå seg sammen, det samme 
med Technoport og arbeidet med innovasjonsdistrikt.  
 
Men dette er ikke nødvendigvis det endelige svaret på behovene for 
organisasjonsendringer innen dette feltet, de reflekterer like mye at det var det som 
var mulig å få til på dette tidspunktet. For å få en bredere forståelse av hva som kan 
være framtidens løsninger er Bylivsutvikling AS engasjert for å lage en rapport med 
forskjellige løsningsalternativer, med bakgrunn i kartlegging av hvordan dette gjøres 
av byer både nasjonalt og i Norden. NiT er prosjekteier, og arbeidet finansieres av 
Trondheim kommune og Trondheimsregionen i fellesskap. Prosjektbeskrivelsen 
ligger vedlagt. 
 

Vedlegg 4: Prosjektbeskrivelsen. 
Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering. 
 

 

NR 28/21  Sammenslåing av Technoport og innovasjonsdistrikt: Hvilke resultater kan det gi? 

Sak: Det er vel kjent at det går mot sammenslåing av Technoport og arbeidet med  
Innovasjonsdistrikt. Som kjent har Trondheimsregionen vært medlem i Technoport,  
men går ut fra medlemskapet 1/1-2022. Det siste punktet i vedtaket om utmelding  
er slik:  
«Daglig leder får fullmakt til å forhandle fram en avtale med Technoport om å ta et  
hovedansvar for å profilere Trondheim og Trondheimsregionen som  
teknologihovedstad og innovasjonsby. Avtalen legges fram for Regionrådet til  
endelig godkjenning.» 
Det gjør at det er viktig for Næringsrådet hvilken innretning den nye organisasjonen  
får. Toril Hernes og Morten Wolden vil orientere om prosessen og status nå. 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering 
 

 

NR 29/21  Arbeidet med arrangementsfond – orientering fra NiT 
 

Sak: Det å tiltrekke seg store arrangement er en viktig del av næringsarbeidet i regionen, 
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og noe vi er god til. Men det er bestandig krevende å få inn privat finansiering, og  
det er et arbeid som starter på nytt ved hvert arrangement. NiT har tatt en  
lederrolle i å se på om det er mulig å få opp et arrangementsfond, som vil gjøre det  
mindre ressurskrevende å få på plass finansiering når muligheter til å få store  
arrangement hit til regionen dukker opp.  
Hans Petter Øien Kvam fra NiT vil orientere om arbeidet. 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering 
 
 

NR 30/21  Statusoppdatering 
 

Sak:  
Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering 
 
 

 

NR 31/21  Eventuelt  

 

Sak:   
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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 10.3.2021 
Saksbehandler:   Bård Eidet Referanse: Dato: 11.3.2021  
 

Sted: Hos NiT, Dronningens gt. 12 + digitalt 

Tidsrom: 10.3.2021, kl. 12.00 – 15.30 

Deltagende: Berit Rian, Bård Eidet, Morten Wolden, Stein Ivar Strøm, Gleny Foslie, Jon 
Uthus, Berit Laanke, Toril Nagelhus Hernes, Carl Jakob Midttun, Katrine 
Lereggen og Kari Mette Elden. 

Fraværende: Kirsten Indgjerd Værdal, Kristian Dahlberg Hauge, Anna Cecilie Brustad Moe, 
Vigdis Harsvik, Ståle Vaag. 
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18/21 Kort oppdatering fra Trøndelag fylkeskommune: Budsjett regionale utviklingsmidler, 
arbeidet med verdiskapingsstrategien 

19/21 Statusoppdatering 

20/21 Eventuelt 

 

NR 9/21 Konstituering av møtet  

 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 10/21 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

 En endring: Berit Laanke deltok ikke på det forrige møtet. 

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 27.1.2021 godkjennes. 
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NR 11/21 Presentasjon av rapporten Autonomi i Trondheimsregionen, kartlegging av aktører 
og innspill til byen/regionen som testarena. 
 
Margrethe Ringkjøb Skjelstad, seniorkonsulent Impello Management, presenterte 
Impello-rapporten. Frode Halvorsen, klyngeleder Ocean Autonomy Cluster, 
kommenterte fra klyngens ståsted. Internasjonale aktører meget interessert. 
Fasiliteter viktig – kai, lagring osv. Behov for en koordinert portal og «one stop shop» 
for bruken av testområder. 

 Fra møtet:  o Mer bynære testområder etterspørres. 

o Innsamling og tilgjengeliggjøring av data bør også være en del av 

testarenatenkningen Man ser på hvordan data fra 

Trondheimsfjorden kan tilgjengeliggjøres og brukes. 

o Det at autonomi til vanns har såpass mye større tyngde enn til lands 

avspeiler de store forskningsmiljøene. 

o Forslag om etablering av felles portal i Trondheimsregionen for 

infrastruktur og utstyr for autonomi til havs. 

o Kommunene må utfordres på hvilken rolle de vil ta. Aktuelt med 

autonom buss for interntransport når Hommelvik skal utbygges? 

o Vi er for lite flinke til å selge oss. Viktig både for etablert næringsliv 

og startups. Også attraktivt internasjonalt. Markedsføring viktig.  

o  Hvordan få til enda bedre samspill mellom miljøene?  

o Viktig med gode koblinger også til Ocean Space.  

o Vi kan ta en enda tydeligere posisjon verdensledende region på 

havromsteknologi, hvor autonomi er en del av bildet. 

o Webinar i NiT om rapporten? 

  

             Vedtak:   
                   Saken tas til orientering.   

 

 NR 12/21 Presentasjon av hardwareinkubatoren Faktry. 
Saken utsatt. 

Fra møtet:    

                      Vedtak: 
                   Saken utsettes. 

 

 

NR 13/21 European Region of Gastronomy – presentasjon av mulige prosjektideer for 
Trondheimsregionen. 
Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen, presenterte mulige prosjektideer. 
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Fra møtet:  - Enighet om de foreslåtte satsningsområdene. 
- Mat forener oss, viktig fellesprosjekt. 
- Enighet om at Trondheimsregionen bør sende inn søknad om 

prosjektfinansiering til Trøndelag fylkeskommune for bl.a. å få på plass en 
stor internasjonal matkonferanse. 

 
                        Vedtak:             

                      Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
NR 14/21 Arbeidet med Strategisk næringsplan (SNP) – diskusjonspunkter med Næringsrådet. 

Hans Petter Øien Kvam, prosjektleder for SNP i NiT, innledet. Vil inn i alle 
kommunestyrene før utgangen av mai. Også dekanmøtet på NTNU og ledermøter på 
SINTEF aktuelt. 

 o Vi er for dårlig på skalering – hvordan kan vi i fellesskap løfte oss? 
Viktig tema i SNP, avklare hvem gjør hva.  

o Må ikke dyrke misnøye. Er det kultur, struktur eller kapital som er 
utfordringen? Må vi konsentrere innsatsen? Det som ligger fast er 
NTNU, SINTEF, teknologi. Vi har lykkes med industri knyttet til olje og 
gass, men dette er solnedgangsnæringer – hvordan skaper det nye 
næringslivet?  

o Vi må ikke glemme de andre kommunene, passe på at det ikke blir 
for Trondheimsdominert.  

o Kommunene må være mer synlige i regionrådet når næringssaker 
diskuteres. 

o Næringsrådets rolle framover ble diskutert, men ikke konkludert. 
o Det ble ikke tid til å diskutere de øvrige tema som var foreslått i 

innkallingen. 
o Enighet om å sette SNP på dagsorden i kommende møter i 

Næringsrådet. 
                           

                       Vedtak:  
                       Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 15/21 Talent Attraction Management – mulig pilot i 2021/2022 
Christian Haugen og Torstein Langeland, næringsutviklere i NiT, presenterte. Flere 
mulige piloter mulig, se presentasjonen. Kanskje like viktig å beholde de talenter som 
er her, som å jobbe med internasjonal rekruttering. Tre trinn: Ambassadørprogram – 
partnerprogram – rekrutteringskampanje. Totaliteten blir best om man ser ting i 
sammenheng.  

  

Fra møtet:  o Ved et eventuelt prosjekt om internasjonal rekruttering så må 
næringslivet forplikte seg til å ta inn de som er kvalifisert. 

o Study Trondheim har et sommerjobbprosjekt, viktig at det 
koordineres. 

o Ide-portalen var en kobling som fungerte bra, viktig at det også 
omfatter omlandet.  
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o 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. 

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 16/21 Ny kommunal krisepakke tildelt til Trondheim kommune.  
Kjell Inge Stellander, prosjektleder Trondheim kommune, presenterte. Skal være en 
lokal kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet og faller utenom de andre 
kompensasjonsordningene. Planlegges både å kompensere, stimulere og dra i gang 
nye initiativ. 

  

Fra møtet:  o Veldig krevende! Søknadsbasert eller direkte tildeling? NiT, NHO og 
Virke er på banen.  

o Melhus tenker enkelt – vil lyse ut hele summen, og bruke på de som 
oppfyller kriteriene. Næringsutvalget behandler søknadene.  

o Redd for at det kan bli stor forskjell mellom kommunene.  
o Trøndelag fylke har fått tildelt totalt 42 mill. 
o Også IN kan få lignende midler – må koordineres. 

  

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 17/21 Statusoppdatering fra Innovasjon Norge  
Stein Ivar Strøm, avdelingsleder Innovasjon Norge, presenterte, presentasjonen 
utsendt.  Fikk omtrent doblet tildelingen i 2020.  Gjennomgående mindre prosjekt enn 
i for eksempel Møre og Romsdal. Nye midler på 1 milliard til omstilling i reiseliv og 
servering kommer. 

  

  

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 18/21 Statusoppdatering fra Trøndelag fylkeskommune   
Gleny Foslie, koordinator innovasjon Trøndelag fylkeskommune, presenterte.  Budsjett 
2021 på 232 mill, 112 mill. går videre til andre forvaltere (Innovasjon Norge, SIVA, 
omstillingskommuner, o.l.). 52 mill. i frie midler til oppfølging av 
verdiskapingsprogrammet. 

  



 

Næringsråd 10.3.21 
 

  Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering 

 

 

NR 19/21 Statusoppdatering  
Saken utsatt.    

  

  

   Vedtak: 

                     Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 20/21 Omdømmeundersøkelsen  
Saken utsatt.    

  

 o  

   Vedtak: 

                     Saken utsettes. 

 

NR 21/21 Eventuelt  

 - Ingen saker 

 



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 Sum

Prosjektleder 500 000 1 000 000 500 000 2 000 000

Konsulenttjenester 300 000 400 000 700 000



Støtte til arrangement og
nettverk

300 000 500 000 50 000 850 000

Markedsføring 400 000 400 000 100 000 900 000

Sum kostnad 1 300 000 2 300 000 650 000 4 450 000

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

Sum finansiering 1 500 000 2 300 000 650 000 4 450 000



- Sammen for en sterk region

Prosjektsøknad

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

talenter



Prosjektsøknad – Oversikt

Prosjektstart
1.juni 2021

Design Webportal 
ferdig
30.Juni 2021

Ambassadører 
rekruttert
1.Oktober 2021

Webportal i drift, 
#1
1.Oktober 2021

Rapport #3, 
Business case
1.November 2021

Budsjett/Søknad
NOK 600.000,- ex mva

Milepæler

1

2

3

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 Prosjekt mål

#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

#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

Prosjekt Team
Prosjektleder – NiT

Team – Tequity Cluster, FuturePlace
Leadership, m.fl.

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

Styringsgruppe
TBD

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

Rapport #2 
Ambassadør pilot 
1.Mars 2022

4



TILGANG TIL TALENT 
AVJØRENDE FOR 

KONKURRANSEEVNE
REKRUTTERING FRA 
NTNU ER IKKE NOK

KONKURRANSE MED 
ANDRE REGIONER

BEHOV FOR Å 
SYNLIGGJØRE 

REGIONEN

BAKGRUNN

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

2021

2022

2023

2024

2025

Run Pilots

❖ Web Portal V1
❖ Ambassador 

Program pilot
❖ Spouse Program 

Pilot #1
❖ International 

Recruitment 
Campaign

Launch of TAM 
Program/Entity

❖ 3 Campaigns
❖ Spouse Pilot #2
❖ Student retention Portfolio 

established
❖ Establish business model, 

organisastion and governance

Fully 
established 
TAM Entity

❖ Web portal V2 (One Stop 
Shop)

❖ Spouse Program Fully 
Established

Operational 
optimisation

Web portal V3

KPI’s in operation

✓ 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

Ecosystem 
development
➢ Map and engage 

Stakeholders
➢ Build awareness 

and commitment
➢ Develop business 

model



TAM Webportal 
v1.0

Ambassadør

nettverk

TAM Business case

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.

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.

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



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. En honorær tittel som Ambassdør og personlig branding gjennom aktiviteter

2. Kompetanseutvikling/unik innsikt og nettverk i næringsliv/industri gjennom fasiliterte workshops og møter

3. 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



TAM Webportal 
v1.0

Ambassadør

nettverk

TAM Business case & 
prosjektledelse

250.000,- 150.000,- 200.000,-

Budsjettestimat

Søknadsbeløp: 600.000,- ex mva



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
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Prosjektbeskrivelse – Profilering Trondheim og 
Trondheimsregionen 

 
 

 
 
 
Bylivsutvikling 10. mai 2021  
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Samle ressursene for sterkere attraksjonskraft? 
 
P R O S J E K T B E S K R I V E L S E 
 
Prosjektets leveranser 
 
• Prosjektet skal i hovedsak foreslå løsning(er) for organisering, samarbeidsformer og finansiering 

for aktører som driver med profilering og omdømmebygging for Trondheim og regionen. 
• Gå i dialog med relevante aktører. 
• Hva kan vi lære av andre? Hvordan har de som driver med omdømmebygging i Norge og 

Scandinavia for øvrig valgt å samarbeide. 
• Kartlegge offentlig og privat finansiering i storbyregionene i Norge. 
 
 

P R O S J E K T M Å L  

Hovedmål 
Foreslå en eller flere konkrete modeller for samarbeid mellom aktører som driver med profilering og 
omdømmearbeid i Trondheimsregionen. Ambisjonen er å samle flest mulig av de som jobber med 
byens og regionens attraksjonskraft!  

 
 

P R O S J E K T M A N D A T 
 

Innhold  
Kartlegge, forstå og foreslå samarbeidsmodeller. 
 

Fremdrift 
Oppstart 11. mai. Ferdigstillelse høst 2021. 
 

Prosjekteier 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen. 
 

Prosjektleder 
Bylivsutvikling AS 
 

Kostnad prosjektledelse 
Kr. 195.000 eks mva 
 

Finansiering 
Trondheimsregionen og Trondheim kommune, 50% hver. 
 

Styringsgruppe og prosjektets arbeidsgruppe 
Styringsgruppen ledes av Næringsforeningen i Trondheimsregionen. 
 

B A K G R U N N 
Flere små organisasjoner og prosjekter jobber i dag med profilering. Se eget avsnitt; «Aktører som 
driver med profilering i Trondheimsregionen». Felles for disse er at det er få ansatte og en god del av 
ressursbruken går til administrering og å skaffe finansiering.  
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Reiselivet har tradisjonelt vært de som har stått for profileringsarbeidet. Vi ser nå at i arbeidet med å 
styrke regionen er det flere aktører som nå arbeider med omdømme. Kanskje ligger det store 
muligheter for en profesjonell satsing med større handlingsrom i et tettere samarbeid?  
 
Siden en studietur til Gøteborg og Gøteborg & Company i 2012 har det vært tema å se på om de som 
driver med profilering og omdømmebygging kan ha fordeler av å samarbeide tettere eller slå seg 
sammen til en mer effektiv organisasjonsform.  
 
 

S T O R B Y R E G I O N E R   I   N O R G E   O G   S K A N D I N A V I A 
 
Hvordan er andre byer og regioner organisert? Prosjektet skal gjøre en undersøkelse og finne ut om 
det er noen by som jobber på en måte som samsvarer med det Trondheim ønsker. Eventuelt kan vi 
plukke litt fra forskjellige aktører. 
 
Gøteborg & company. For ca 10 år siden dro Trondheim kommune, Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen, Visit Trondheim, Midtbygruppen, City Management, StudiebyEN med flere på 
studietur til Gøteborg. Etter turen var det et ønske om en slik organisering. Tiden går og nå er det 
kanskje Helsinki som fremstår som den mest nytenkende samarbeidsorganisasjonen? 
 
 

Hvilke byer vil vi undersøke 
 

 Norge: Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Tromsø 

 Finland: Helsinki 

 Danmark: København og Aarhus 

 Sverige: Stockholm, Malmø og Gøteborg 

 London 
 

Hva skal vi undersøke i storbyer og regioner 
 

 Hvordan samarbeider omdømmeaktørene? 

 Hva er forretningsideen? 

 Hvordan finansieres de? 
 
 

A K T Ø R E R   S O M   D R I V E R   M E D   P R O F I L E R I N G    I   T R O N D H E I M S R E G I O N E N 
Organisasjoner og prosjekter jobber med profilering og omdømmebygging blir nærmere beskrevet i 
dette kapittelet. Det kan hende at det er flere aktuelle organisasjoner og prosjekter som kommer til 
underveis i arbeidet. Viktig presisering: Prosjektet skal gå i dialog med disse organisasjonene, men 
det er selvfølgelig hver enkelt aktør som bestemmer om felles organisering eller samarbeid er aktuelt 
for dem. 
 
Det er også en del bedrifter som ikke driver direkte med omdømmebygging/profilmarkedsføring som 
kan se nytte i at en slik organisering kommer på plass. Kanskje kan dette være mulige 
samarbeidspartnere? 
 

Visit Trondheim AS 
Retter seg mot ferie og fritidsmarkedet og arrangører (kongresser, konferanser og kurs) i regionen, 
nasjonalt og internasjonalt. 
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Midtbyen Management AS 
Retter seg primært mot de som bor i Trondheim og kommunene nært Trondheim. 
 

Trøndelag Reiseliv AS 
Er pådriver for innsats og aktivitet som fremmer en positiv reisemålsutvikling i fylket. Gjør trønderske 
opplevelser synlig nasjonalt og internasjonalt. 
 
Study Trondheim 
StudyTrondheim er et samarbeid mellom studentene, utdanningsinstitusjonene, 
studentsamskipnaden (Sit), kommunen, fylkeskommunen og næringslivet, med mål om å gjøre 
Trondheim til en enda bedre studieby. Litt usikkert om Study Trondheim driver profilmarkedsføring 
på samme måte som StudiebyÉn gjorde. Uansett er det kanskje et behov. 
 

Regional Talent Attraction Program 
Tilgang til talent og den riktige kompetansen er avgjørende for at teknologisektoren i Trondheims-
regionen skal vokse. Hva synes internasjonale talenter om å bo og jobbe i Trondheimsregionen? 
Forprosjekt gjennomført. Mulig videreføring. 
 

Rekruttering av arbeidskraft til regionen 
I tillegg til talentrekruttering er det behov for mer generell rekruttering og bedrifter kan være 
interessert i å benytte felles branding i forbindelse med rekruttering. 
 

Bostedskvalitet i Trondheimsregionen 
I tillegg til rekruttering er flere kommuner i Trondheimsregionen opptatt av å synliggjøre sin 
bostedskvalitet. Behov for informasjon innflyttere på både norsk og engelsk. 
 

*Technoport 
Fremme Trondheim som teknologihovedstad. Forvaltes av Trondheimsregionen. 

 

*Innovasjonsdistrikt Trondheim 
Nettverksorganisasjon. 
 
*Det jobbes med en fusjon mellom Innovasjonsdistrikt Trondheim og Technoport. 
 

Rekruttering til forskning og studier 
De faglige miljøene og organisasjonene profilerer seg primært på å synliggjøre faglig styrke. I dag har 
29% av forskerne i Trondheim utenlandsk bakgrunn. Tallet er doblet siden 2007. Det er ambisjoner 
økt utvikling i utenlandske forskere. Det kan være behov for å fremheve bostedskvaliteter. 
Eksempelvis rekruttering av et helt forskermiljø til Kavli-instituttet hvor hele familier skal tiltrekkes. 

Innflagging av bedrifter 
Access Mid Norway som jobbet med innflagging av bedrifter ble lagt ned. Det er fortsatt et behov for 
å synliggjøre regionen som et attraktivt område for utenlandske bedrifter å etablere seg i. 
Initiativtakere har sannsynligvis behov for en verktøykasse i sine prosesser? 
 

Synliggjøring av teknologibedrifter i regionen 
Flere aktører er involvert i synliggjøring av teknologibedrifter i regionen. Det hadde kanskje vært en 
fordel å til enhver tid ha en oppdatert presentasjon av disse slik at det var lett tilgjengelig for de som 
har behov for det? 
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Invest in Trøndelag 
Invest In Trøndelag skal sammen med Invest In Norway tilrettelegge for internasjonale investeringer i 
Norge og Trøndelag samt posisjonere Norge og Trøndelag som et attraktivt sted for utenlandske 
selskap og investorer. 

 
Thelist.no 
Det digitale engelske tidsskriftet The List kan også være en av aktørene i omdømmebyggearbeidet. 
 

Trondheimsregionen 
Omdømmebygging og profilering av teknologihovedstad. Kommuner i Trondheimsregionen har 
forskjellige behov knyttet til omdømmearbeid og profilmarkedsføring. 
 
Luftfartsforum 
Profilering av regionen. 
 

Flere organisasjoner og prosjekter 
Det er sannsynlig at det er enda flere initiativ som ikke er fanget opp i denne listen. Eventuelle 
innspill og forslag som kommer inn underveis vil også bli kontaktet. 
 
 

H V I L K E    M Å L G R U P P E R   S K A L   A K T Ø R E N E   N Å 
 

Turister 
Reise fritidsmarkedet. 
 

Deltakere på tidsmarkedet og arrangører kongresser, konferanser og kurs 

Lokale, nasjonale og internasjonale deltakere. 

 

Besøkende fra regionen og «nærfylker» 
Det er mange besøkende kommunene imellom. I tillegg er Trondheim nærmeste storby for 
kommuner i Nord-Norge og Midt-Norge. Eksempelvis pasienter på St Olav. 
 

Innbyggere 
De som er bosatt i Trondheimsregionen. 
 

Studenter 
33.000 studenter utgjør en betydelig andel av regionens økonomi. 
 

Forskere 
Et økende antall forskere som de store universitetsbyene jakter på. 

Talenter 
Å være attraktiv for talenter kan ikke undervurderes, både når det gjelder faglig kompetanse, 
arbeidsmarked og bostedskvalitet. 
 

Shopping 
Å ha et variert handelstilbud med høy kvalitet er viktig for alle. 

 

Mat 
Matkvalitet og restauranttilbud er sentralt både for innbyggere og tilreisende. 
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Overnatting 
For besøkende, turister og møtedeltakere er overnattingstilbudet et must.  
 

Historie, kultur, idrettsarrangement og øvrig opplevelsesnæring 
Historie er identitet. Når man er opptatt av historie er man det uansett hovedmålgruppe. 
 

Matrise målgrupper 

 
 
Basert på matrisen og målgruppene er hypotesen at det er mye å hente på at aktører som driver med 
profilering og omdømmebygging samarbeider tettere. Prosjektet skal teste ut denne hypotesen. 
 
 
 

F O R S L A G, F R E M T I D I G   O R G A N I S E R I N G   A V   P R O F I L E R I N G S A R B E I D E T 
 

 Vurdere alternative organiseringsformer og organisering av arbeidet med å øke 
attraksjonskraften. 

 Finne alternative løsninger for fremtidig organisering og finansiering: eiere, partnere, 
samarbeidspartnere, reiselivsbransjen og andre 

 Vurdere muligheter og utfordringer ved å ha flere aktører inn i samme selskap? 

 Hvordan kan man ivareta alle interessenter samtidig som eierne får den nødvendige avstand fra 
daglig drift? 

 Se på alternative forretningsmodeller for å finne en bærekraftig løsning slik at man kan bruke 
mer tid på leveranser og mindre tid på å søke finansiering. 

 Identifisere stordriftsfordeler med samarbeidspartnere for å redusere driftskostnader og styrke 
en ny organisering. 

 
 

Effektivisering 

 Finne fellesnevnere 

 Overlappende oppgaver 

 Samle administrative tjenester som regnskap, fakturering, personal, lønn med mer 

 

Kan man bli sterkere sammen 

 Kan det være aktuelt å samle flere aktører rundt eller i samme organisasjon? 

 Hva kan man eventuelt samarbeide om? 
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