
 

Trondheimsregionen 18.06.2021  Side 
1
 

 

 
 

INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 18.06. 2021 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 21/ Dato 09. juni 2021  
 

Sted: Digitalt møte. 

Tidsrom: Møte kl 0900 – 1300.  

 

Innkalt: Fra medlemskommunene: Ordfører, politisk medlem, rådmann. 
Observatører. 
 

Kopi: Varamedlemmer 

 

 TR 23/21 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 09.04. 2021 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.04. 2021. 

Forslag til vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 09.04. 2021 tas til etterretning. 

 

 

Orienteringssaker: 
 

 TR 24/21 AtB sin nye mobilitetsstrategi, og nytt kollektivtilbud fra august. 

Sak:  AtB ønsker å informere regionrådene om AtB sin mobilitetsstrategi, tilbudsutvikling og 

mobilitetsplaner. Det innføres nytt kollektivtilbud fra 07.08.21, og AtBs mobilitetsplattform 

lanseres i august 2021. 
 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

 TR 25/21 Utbygging av bredbånd i Trondheimsregionen. 

Sak:  Bredbånd har blitt en helt nødvendig del av samfunnets infrastruktur, og det å ikke ha god nok 

tilgang på det svekker både næringsmulighetene og livskvaliteten for den enkelte. Det er lett å 

tenke at dette primært er et utkantproblem, men det er det ikke, dekningen også i 
Trondheimsregionen er tildels dårlig. Fylkeskommunen har en viktig rolle i å stimulere og støtte 

til ytterligere utbygning, og arrangerte et seminar i vår med regionrådene om dette. 

Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, vil orientere om status 
og planer framover. 
 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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TR 26/21 European Region of Gastronomy – status for prosjekt i Trondheimsregionen. 

Sak: I tråd med vedtaket i Regionrådet 9/4 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. Det vil samarbeides tett med aktuelle restauranter fra Ersgard til 
Bårdshaug for å styrke regionen som matdestinasjon.  

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 1 500 000 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 
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Søknaden ble behandlet i Hovedutvalg for næring i fylkeskommunen 26. mai. 

Trondheimsregionen fikk 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. Vi må 

vurdere om det er mulig å hente mer finansiering fra noen av de andre partene, eller om 
prosjektet må nedskaleres. Det jobbes nå med muligheter for både offentlig og privat 

medfinansiering. 

 

Vedlegg 2:  Prosjektforslag ERG. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Beslutningssaker: 

 

 

TR 27/21 Regional plan for arealbruk - høringsuttalelse.  

 

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 
arealrelaterte 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: 
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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 Trondheims-

regionen 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.» 

 

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 er 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 viktig - 

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 
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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 3: Høringsutkastet finnes  her 

Forslag til vedtak: 
1. Regionrådet for Trondheimsregionen er skeptisk til behovet for en regional plan for 

arealbruk. Styring av arealbruken er det viktigste elementet i det kommunale selvstyret, og 

dette selvstyret vil svekkes ytterligere hvis det kommer enda et grunnlag for innsigelser.  

 

 2. Fylkeskommunens rolle bør primært være knyttet til fylkeskommunens utviklingsrolle, og 

ikke tangere statsforvalternes tilsyns- og kontrollrolle. Regional plan for arealbruk må derfor 

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 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. 

 3. 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 

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. 

 4. Regionrådet for Trondheimsregionen forutsetter at fylkeskommunen sikrer et godt 

busstilbud i vekstaksene. 

 5. 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. 

   6. 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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/horing-arealplan/
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TR 28/21 Gjenåpning etter Covid 19 – samarbeid i Trondheimsregionen. 

Sak:  Under pandemien har vi fått synliggjort viktigheten og nødvendigheten av et tett samarbeid 

innad i Trondheimsregionen. Vi er en tett sammenvevd bo- og arbeidsmarkedsregion, som på en 
rekke områder har et skjebnefellesskap.  

 

AU har et ønske om å se på mulighetene for samarbeid/markering også når regionen skal 

gjenåpnes etter pandemien. I en slik sammenheng er det nærliggende å se til idrett og kultur, 
derfor er Kjell Bjarne Helland, organisasjonssjef Trøndelag Idrettskrets, og Geir Ulseth, daglig 

leder i Norsk Musikkorps forbund avd Trøndelag, bedt om å innlede om hvordan komme tilbake 

til en ny normal, og hvordan kan vi markere gjenåpningen i fellesskap. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram for diskusjon. 

 

 

TR 29/21 Arbeidet med Talent Attraction Management.. 

Sak: Det har vært over flere år diskutert langsiktige modeller for hvordan et arbeid med å tiltrekke 
seg talent og bedrifter kan organiseres, med basis i internasjonale eksempler som har lykkes. 

Bakgrunnen for hvorfor det har vært jobbet med dette kan uttrykkes slik: 

“Talent, not capital, will be the key factor linking innovation, competitiveness and growth in the 

21st century." Klaus Schwab Founder and Executive Chairman World Economic Forum.» 
Talent, tilgangene på de gode hodene, vil avgjøre hvordan man lykkes framover. Ett konkret 

eksempel: Ansettelsen av en forsker/teknolog vil medføre 5 andre jobber. 

 
I 2020 ble det laget en forprosjektrapport av Tequity Cluster og NiT for Trondheimsregionen, 

som så på det store bildet (vedlegg 4). Denne mulighetsstudien så på gode internasjonale 

eksempler, intervjuer med arbeidstakere og ektefeller som har flyttet til Trondheimsregionen, 

studenter som har flyttet fra regionen etter studier, intervjuer med arbeidsgivere om status og 
behov framover, og anbefalinger for videre arbeid.  

 

Rapporten ga flere meget interessante funn: 

 45% av arbeidsgivere internasjonalt har problemer med å rekruttere riktig kompetanse, 
viktigste grunn til å holde igjen på investeringer. 

 Det er meget økonomisk lønnsomhet å beholde ansatte lengre enn man klarer i dag. 

 «For femten år siden valgte 80% bedriften før regionen, i dag velger 64% regionen før 

bedriften». Altså: Attraktiviteten vår blir viktigere og viktigere. 

 Ta vare på studentene! Vårt næringsliv er for lite synlig for dem. 

 Vi er attraktiv som bosted - de som har bosatt seg her vil gjerne bli værende – hvis jobben er 

attraktiv nok. 

 Tilpasning og integrering tar tid og er krevende.  

 For dårlig informasjon på engelsk.  

 Jobb for ektefelle er viktig, vi er generelt for dårlig på å ta å ta imot og integrere. 

 Bedriftene er tydelig på at vi som by/region må bli mer synlig internasjonale, sterkt støtte til 
utvikling av et Talent Attraction Management program – og det haster. 

 

Rapporten har vært diskutert både i Næringsrådet og Rådmannsforum, 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.  
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• 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. 

 

 For å komme videre ble vi enig om at det viktig å begynne med som var raskt gjennomførbart, 

og NiT og Tequity fikk 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 

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 ennå, 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. Det er imidlertid 
fortsatt mange spørsmål som må avklares om roller og ansvar her, som Trondheimsregionen vil 

ta et ansvar for å avklare med relevante parter. 
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Vedlegg 4:  Mulighetsstudie Talent Attraction Management 

Vedlegg 5:  Prosjektforslag Talent Attraction Management 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar å gjennomføre det foreslåtte prosjektforslaget. 
 

 

TR 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 2021-

2022.  

• 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. Det vil også ha 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 
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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 TRR

 Stjørdal                   24 283 123 869                             58 427

 Malvik                   14 334 91 729                               43 108

 Melhus                   16 949 100 177                             47 070

 Skaun                     8 367 72 453                               34 186

Orkland                   18 300 104 541                             49 343

 Midtre Gauldal                     6 243 65 591                               30 988

Indre Fosen                     9 948 77 560                               36 881

 Sum 98 424 635 919                             300 003 317 958  
 

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: 

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.. 

 

 

TR 31/21 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 slår 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 6:  Prosjektforslag. 
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Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 

 TR 32/21 Orienteringer 
 

 Felles møte for formannskapene 23-24/9 

 

 

 

 TR 33/21 Eventuelt 

 

 

 

Rita Ottervik Bård Eidet 

Leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 09/04 2021  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 21/ Dato 16. april 2021 
  
 

Sted: Digitalt møte. 

Tidsrom: Kl 0900-1230. 

Til stede: Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Ann Inger Leirtrø, Leif Roar Skogmo. 
Malvik kommune: Trond Hoseth, Rikard Spets, Carl Jakob Midttun. 
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Trygve Bragstad, Morten Wolden. 

 Melhus kommune: Jorid Jagtøien, Per Olav Skurdal Hopsø, Katrine Lereggen. 
Skaun kommune: Gunn Iversen Stokke, Siri Grøttgjord, Petter Lindseth. 
Orkland kommune: Oddbjørn Bang, Jan Grønningen, Ingvill Kvernmo. 

 Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Trude Heggdal. 
Indre Fosen kommune: Bjørnar Buhaug, Anne Kirkeby, Kjetil Mjøsund. 
 

 Observatører:  
 Fylkesmannen: Frank Jenssen, Øystein Johannessen, Mari Mogstad, Harald Høydal, Frode 

Rabben. 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Berit Rian, Børge Beisvåg. 
Trøndelag fylkeskommune: Siri Holm Lønseth, Odd Inge Mjøen, Eigil Kosi Jaren, Bjørn Arve 
Raanes. 
KS: Ole Herman Sveian, Annikken Kjør Haraldsen. 
Trondheim havn: Knut Thomas Kusslid. 
Jernbanedirektoratet: Anne Skolmli. 
Nye Veier: . 
Stjørdal kommune:  
Trondheim kommune: Håkon Kibsgaard Jordet, Kristian Dahlberg Hauge, Jørn Arve Flått. 

 Sekretariat: Bård Eidet, Esther Balvers, Hans Kringstad.  
 
 Saksdokumenter, presentasjoner og protokoll finnes på www.trondheimsregionen.no/møter 

  
Innkalling/saksliste godkjent. Rita Ottervik ledet møtet. 

 

 

 

 TR 12/21 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 19.02. 2021 

 

Vedtak:  

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 19.02. 2021 tas til etterretning. 

 

 

 

 

http://www.trondheimsregionen.no/møter
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Orienteringssaker: 

 TR 13/21 SJ sine planer for utvikling av togtilbudet i regionen. 

 
Steinar Olsen fra SJ presenterte planene framover, presentasjonen lagt ut på hjemmesidene. 

Trenger samarbeid for å få til plattform- og stasjonsutvikling. 

 Fra møtet:  

  Vedtak: 

 Saken tas til orientering. 

 

 

 TR 14/21 Havneutvikling i Trondheimsregionen. 

 
Øyvind Christensen fra NHP Eiendom og Knut Thomas Kusslid fra Trondheim Havn innledet, 

presentasjonene lagt ut på hjemmesiden. 

 

 Fra møtet:   

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

 

 TR 15/21 Forslag til ny Nasjonal Transportplan – videre oppfølging. 

 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Trøndelag fylkeskommune, og Bjørn Arve Raanes innledet.  

 

Fra møtet:  

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

 

 TR 16/21 Ny reisevaneundersøkelse. 

 Hans Kringstad fra Miljøpakken orienterte  

 

Fra møtet: Manglende park and ride kapasitet i Skaun har innvirkning på resultatet. 

Metodiske svakheter i undersøkelsen, små utslag må ikke tolkes for vidt. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

 

 TR 17/21 Ny rapport om interkommunalt samarbeid – innspill til diskusjon om 

Trondheimsregionens rolle framover. 

 Øystein Johannessen, assisterende statsforvalter, innledet. 

 

Fra møtet: Trondheimsregionen er i gang med en strategidiskusjon, der vi skal se på hvordan vi kan utvikle 

rollen vår framover.  

Pandemien har vist at man må tenke nytt om Trondheim sin rolle i krisehåndtering, har så store 
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ressurser og kompetanse at de kan og bør spille en rolle ut over egne kommunegrenser. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

   

 

 

Beslutningssaker: 

 

 TR 18/21 European Region of Gastronomy – forslag til prosjekt fra Trondheimsregionen. 
 

 Fra møtet:  

 

Vedtak: 

   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 inkl forslag om 

medfinansiering.  

 

 TR 19/21 Rapport utvikling av miljøvennlige boligfelt. 

  
Kari Skogstad Norddal og Julie Nordhagen fra  Asplan Viak presenterte rapporten. 

 

Vedtak:  

Regionrådet tar saken til orientering, og ber om at rapporten følges opp i dialog med 

kommunene i Trondheimsregionen. 

 

 

 TR 20/21 Årsmelding 2020. 
  

 

Vedtak:  

Regionrådet godkjenner årsmelding for 2020. 

 

 

 TR 21/21 Orienteringer 

 Oppdatering på arbeidet med ny Strategisk næringsplan. 

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

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

 Utvikling av samarbeidet med Trondheim kommune om næringsutvikling. 

 Felles møte for formannskapene 27-28/5 
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 TR 22/21 Eventuelt 

  Covid-håndtering i Trondheimsregionen: 

Usikker periode framover, det innkalles til nytt fellesmøte 19/4. 

Innspill på at det er ønskelig å diskutere muligheten for å åpne for treningskamper over 

kommunegrensene.  

  

  

Rita Ottervik Bård Eidet 

Leder Daglig leder 



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



Feasibility Study
Regional Talent Attraction Program
A need for a more progressive, systematic and collaborative effort to 

attract and retain talent to the tech sector in Trondheim region?

1

FUNDING PARTNER:



Pre-study Regional Attraction Program 
Scope of work – Work packages

2

What are others
doing?

1

Responsible: TC

1.1 Litterature and 
web study other

regions/cities

1.2 Visit and 
meetings/interviews

other regions

1.3 Workshop with
invited from other

regiones

The candidate
journey

2.0

Responsible: NiT

2.1 Examine
knowledge and 

attitudes towards
Norway/Trreg

2.2 What do 
candidates expect

and want?

2.3 How to get
candidates attention?

Describe the need of
the tech sector

3.0

Responsible: TC

3.1 Interviews with
companies and 
organisations

3.2 Categorize needs
and target groups

3.3 Overview of
existing/ongoing
TAM initiatives

Make suggestion

4.0

Responsible: TC 

4.1 Define possible
TAM program 

scenarios

4.2 Discuss
organisational

alternatives

4.3 Discuss
ambitions, economy

and resources



Talent Attraction Management - Framework

3

1.Talent Attraction – marketing and recruitment 
activities

2.Talent Reception – welcoming and ‘soft landing’ 
activities

3.Talent Integration – activities aimed at helping talent 
to settle in and prosper in the longer term, e.g.
networks for professional and social integration

4.Talent Reputation – place branding and employer 
branding efforts and ambassador network models

5.Management of the talent ecosystem – the glue that 
keeps the regional work to attract and retain talent 
together.

Figure: Cornerstones of Talent Attraction Management. (Future 
Place Leadership, modified from Tendensor, 2013)



Introduction to the Talent Agenda

4



“Talent, not capital, will be the key 
factor linking innovation, 
competitiveness and growth in the 
21st century."

Klaus Schwab 
Founder and Executive Chairman
World Economic Forum

Increasing importance of talent

Future Place
Leadership™



Future Place
Leadership™

The Job Effect 

”Attracting a scientist of software engineer to 
a city triggers a multiplier effect, increasing 
employment and salaries for those who 
provide local services”.

“Indeed, my research shows that for each new 
high-tech job in a city, five additional jobs are 
ultimately created outside of the high-tech 
sector in that city, both in skilled occupations 
(lawyers, teachers, nurses) and unskilled ones 
(waiters, hairdressers, carpenters)”.    



The talent shortage is 
widespread and global… 

45 per cent of 40 000 employers 
globally have difficulties in finding 
staff with the right skills. 

Attracting talents is a good 
investment for society..

Average expat family adds ≈ € 
255.000 to DK economy. 

Lack of talents hampers firm 
growth… 

No 1 reason why firms hold back 
investment & turn down offers   

..so is talent retention. If Cph retains all international talents 
6 months longer = economic benefits 
of 850 MEUR

Talent attraction and retention in numbers

Future Place
Leadership™



Future Place
Leadership™

Place matters – more than ever..

“Fifteen years ago, 80 percent of 
people said they chose the 
company before the city” 

Today, 64 percent choose the city 
before they choose the company 
or the job”. 

Charles Landry



Feasibility study findings & results



Package 1
What are other regions doing? 

(about their TAM program)

Estonia Gothenburg Copenhagen Singapore



Organised as a project, public-private 
partnership. Owned by/Hosted by West-
Sweden Chamber of Commerce

5 Employees SEK 5mill budget

“Attracting talent from all over the world to 
create a better future and help the region 
and employers reach their vision”

MoveToGothenburg

Population:
Gothenburg City:       0.58million
Metropolitan Area:   1.04 million

International House
Open house desk service – information services about living 
and working in Gothenburg. New International House 
concept in planning stage

Guides and toolkits 
How-to guides, relocation guides, etc.

Job advertisement
Platform for distributing open positions in tech companies

Spouse program
Communities and expat events

Promotion activities and campaigns
Branding and recruitment

Influencing political and legal framework 
Improving international talent mobility services

Started 2015

Career programs
3 career programs, with partners

Public funding + 
private partners



Significant efforts used (manpower, budget and 

dedicated focus – it’s an international competition!)1

2

3

4

5

12

Retention

High 
priority

High public engagement for business needs (service and 

support, funding, collaboration)

Stakeholder collaboration (crucial for obtaining the 

necessary trust and power to change ) 

Retention factors of high importance (Spouse, international 

students, community building, ambassador program)

Services aligned with business needs (International house, 

open desk consultations, promotion, campaigns, job 

platforms).

Summary of key findings
Package 1



Public Company.  Organised within Invest in 
Estonia, alongside Vist Estonia, Brand Estonia. 
Owned by Estonian Government, through 
Enterprise Estonia (foundation)

8 Employees €1,7m budget

“We are working for Estonian companies to 
help them find and keep people with 
extraordinary skills from around the world”

Work Estonia

Population: 
Estonia:               1.3   million 
Tallin (Capital):   0.44million

International House
Open house desk service – information services about living 
and working in Estonia

Guides and toolkits 
How-to guides, marketing toolkit, roadmap to foreign 
recruitment, relocation guides, etc.

Job advertisement
Platform for distributing open positions in tech companies

Spouse program
Goal: 51% to get a job within 6 months

Promotion activities and campaigns
Branding and recruitment

Incentives for employers and talents
➢Grant (€ 3000 per talent) to companies for recruiting 
foreign talents
➢Reimbursement of expenses for talents taking job after 
special campaigns

Started 2015 Public funding



Public Company.  Organised within 
alongside Invest in Copenhagen. Owned 
by Municipalities and region

20 Employees (on 

Talent)
DKK 53m 
budget

“We support foreign companies, investors 
and talents in making a successful start in 
Greater Copenhagen”

Copenhagen Capacity

Population:  
Copenhagen City: 0.79 million
Metropolitan Area: 2.06 million

International House
Open house desk service – information services about living 
and working in Copenhagen. Driven by Copenhagen 
municipality)

Guides and toolkits 
How-to guides, Onboarding, marketing, relocation guides etc. 

Job advertisement
Career Portal & database of talents ( approx. +40,000 pre-
screened profiles) 

Spouse program
Communities and expat events

Promotion activities and campaigns
Branding and recruitment

Projects
Currently running DKK 56mill development project – national 
TAM Model

Started 2015
Public + private funding 
(paid services)



Public Company.  Organised within 
alongside Invest in Copenhagen. Owned 
by Singapore Government

20 Employees (on 

Talent)
xx budget

“To help entrepreneurial scientists build 
Deep Tech startups”

Singapore (SG-Innovate)

Population: 5.69 Mill.

Talent Programs for students/graduates
To match top talent with high-potential Deep Tech startups.

Talent Marketplace 
A marketplace where talent and high-potential startups can 
seek each other out

Training Development
Building Deep Tech capabilities through world-class learning 
opportunities.

Events
Bring Together Great Minds Across the Ecosystem to Discuss, 
Share and Inspire Ideas of Innovation in Deep Tech

Investment
Venture building and venture investment

Started 2005
Public + private funding 
(paid services)

Incentives for talents
Grant/Stipend (3-6000 $/month) to talents accepted for 
Talent Programs



Package 2
Interview with talents - findings

(Primary data)



Package 2 - Interview with Talents (Talent Profile)

Cat 1 - Working 

in Greater 

Trondheim, 

coming from 

other country or 

city

Cat 2 -Working in 
other Norwegian 
city, but have 
studied in 
Trondheim

Cat 4 -Studying 

in Greater 

Trondheim, 

coming from 

other country or 

city

Cat 3 -

Spouse/partner 

of someone 

who moved to 

Greater 

Trondheim

10

55

11

Albania / Austria / China / Egypt / France / Germany  / 
Greece / Hong Kong  / India / Iran / Malaysia  / Mexico / 
Netherland  / Norway / Portugal / Russia / Singapore / 

Tunisia /  Ukraine  /  USA 

20 Nationalities



Attractive town – family friendly (Life quality, clean, 

safe, diverse cultural & great nature, excellent place to 

raise kids)1

2

3

4

5

18

Get our 

retention 

factors 
right!

Take care of the students (Great potential, low hanging fruit)

SUA office is efficient (Non-EU experienced bureaucracy 

difficulties) 

Adaption & integration is hard (speaking Norwegian is 

important & need program to help dual income possibility)

Desire to stay is high (if there is exciting job opportunities 

available).

Summary of key findings
Package 2



Pre-Arrival Arrival Adaption Integration Departure

Experience

Positive                Negative

Norway is an attractive 

country

Info about Norway online 

is quite limited

SUA office is efficient

Support from university 

and relocation agents are 

good

Finding accommodation is 

easy

Getting visa is 

troublesome for non-EU

Some experienced delay 

in D-number

Paperwork requirement 

not clear for EU citizens

Support is good for 

international students and 

working group

Unable to open bank 

account without D-number, 

resulted in salary delay.

Long waiting list in school 

enrolment (kids)

Worry of medical support 

due to delay in D-number

Info not all in English

Good support 

Colleagues and 

international community

Good family life

Work life balance

Hard to make friends 

with locals

No jobs for spouse / 

partner

Language barrier

Integration program not 

available.

Better opportunities

Spouse / partner 

experiences difficulties

Language barrier

Package 2 – Key Findings from interview with foreign talents



Foreign Talent Journey Map

Talents can be working adults, students or family that 
coming to work and study. they are excited to explore
Norway 

Expectations
• To settle in fast
• To adapt and integrate
• To build a new life

Pre-Arrival Arrival Adaption Integration Departure

Experience Neutral

Negative

Very Negative

Official paper work
Apply and obtain an ID-card / visa /  resi
dent permit is stressful for some.
Info in English but some forms in
Norwegian only.
Requirement  and notarization not 
clear for some countries (EU/EEA)

Satisfaction with authorities
SUA office is efficient
Some countries citizens need to run 
few places for Immigration, Tax 
office and Police.

Finding accommodation
Finding a place is easy
Rental process is stringent for 
Foreigner (security deposit)

Reason for coming
The desire to work / study abroad
A suitable job offer is found
Trailing  spouse / partner
A suitable course is found
Other countries were also considered 
but Norway replied first
Safe country
Beautiful nature

Searching for info about Trondheim
Info in Social media and Google
Limited info online

Experience with recruitment
Job search info mainly n Norwegian
After job offer, communication is 
professional
Hard to get job without speaking 
Norwegian
Recruitment process is slow

Satisfaction with public / services
Access to healthcare services for kids 
(due to delay in ID card)
Delayed in ID-card caused bank
Account set up (salary delay)
General public service info is avail in 
English but  details and forms are in 
Norwegian only
Long waiting list in international 
Schools and local kindergarten

Integration support
Support from university is good
Support from relocation Agent paid by 
Employer is good but only  initial stage
Most employers offer admin support
Some employers are unfamiliar with  
The legislation

Satisfaction with adaptation services
Not aware if there is any integration
Program
Some need to pay for language course

Attitude towards foreigners
Warm and welcoming to foreigners 
once they know you
Colleagues from work are helpful
Getting support from international 
community
Making friends with locals are difficult
Language is a barrier

Work & career
No issue for ICT professionals
Very hard for non ICT
Speaking Norwegian will open more 
Doors 
Competent Spouse / partner  in non ICT
hard to pursue a career here.
No clue about the job market
Network is the best way to get job but 
Its extremely hard for foreigners with
Narrow circle.

Reason to leave
Life changes
Better offer / opportunity elsewhere
Family issue
Partner / family experiences difficulties

Desire to stay
Tend to stay longer if things work out 
well
Those who left wish to return one day or s
tay connected

Tips for others
Super work life balance
Small town and close to nature
Good to raise kids here
People are friendly
Local Norwegian are reserved and 
difficult to integrate
Cost of living is high
Don’t come if you don’t have ICT 
Qualification
Weather is harsh during winter
Some bureaucracy  to go through

Yeah!! I am 
going abroad

Life is 
fantastic!

Oh no….. What will 
happen?

I want to 
go home! I am doing 

GREAT!

Very positive

Positive



Package 2 – Key Findings from interview with foreign talents

34%

• Limited practical information 
online about Trondheim for 
relocation

• Recruitment process is slow, some 
employers unsure of legalities 
matters but supported 
administratively.

5%
• Challenging for non-EU group with 

all paper work requirement

• Delayed in salary due to unable to 
get D number for bank account 
opening

• Update of address to Posten is a 
hassle

• Running few places (UDI, Politi, 
Skatten) should be avoided

• SUA office is efficient

• Support from NTNU is good

• Relocation agent is doing a good 
job

• Finding a place is easy but had 
challenge with collateral 
requirement

48%
• Finding school is difficult with long waiting at 

international school

• Barnahage is not always readily available.

• Info not all in English especially application 
forms

• Worried of medical issue for kids when D 
number is delayed.

• No integration program for trailing family who 
are not working

• Language barrier and have to pay for the course

• Norway is safe with beautify 
nature.

• Foreigners perceive Norway is 
efficient  and country with good life 
quality

• 2 groups  (Students who were 

supported by university & 

assisted by relocation agent)  

are generally happy

Arrival Adaption

• Working group are well supported by 
employers

• Relocation agents still help their clients 
by including them in some social 
activities

47%

Departure
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• Good prospect for ICT professional

• Work life balance and close to nature

• Good place to raise kids

• Tech professionals are surrounded by 
English speaking environment

• Good support from international 
community

• Hard to socialize with local

• No employment opportunity for non 
Tech group and job market is bleak 
for spouse / partner

• Dark and cold winter is challenging 
with no friends / family around

• Finding job is better chance through 
network but to foreigner is a 
challenge with limited social circle.

Intention to leave  (due to):

• Pursue other interest

• Go places where there is career 
opportunity for spouse / partner

• English speaking countries

• Family factors

28%

• Tend to stay longer than they 
originally planned

• Will still recommend Trondheim 
to others 

• Some consider to return at 
different life stage.

Pre

Arrival
Integration



Package 2 – Key findings from talents who left Trondheim (2nd set primary data)

Tech students – many options

Trail where friends & 

partners go to maintain 
the social contact and 
emotional comfort. 

Better prospect in bigger city

Low visibility of 

job market in 
Trondheim / less 
internationally 
oriented

Want to work for 

organizations that 
conscious with 
sustainability goals

Limited exciting 

employments / 
employers

Want to explore and 

adventure things outside 
TRD

Limited network 

for non-Trøndersk. 

Can’t find 

internship or job

Not aware of the 

urbanization in 
Trondheim Region

(Economic incentive and non-economic benefit influenced decision factors of talents)

Less concern with 

lifecycle and family 
commitment

Go places where 

they can build 
competence

Ties with family and 

friends here give 
familiarity and 
comfort

Partner found a job

Positive outcome from 

internship

Why they left

Possible 

reasons to 

stay

Closer to family 

Different needs 

in different 
lifecycle

Exciting opportunity

Possible 

Reasons to 

Return



Students - Retain them after studies

JR Consulting report, 2018

Only 25% of students 
perceive that regional 
businesses are visible

Over 80% of the 
respondents consider 

living in Trondheim 
after graduating

Student unions are 
central in reaching 
technical students 



24

Kilde: Jr Consulting, 2018
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Kilde: Jr Consulting, 2018
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Kilde: Jr Consulting, 2018



Package 3
The needs of the tech sector

(interviews with companies and 
organisations



Package 3 Interview with companies

20 12

4

4 * 5 are new 

start-ups

High demand in talents in in 
3-5 years time.



Summary of key findings
Package 3

1

2

3

4

5

29

Attractive (Abundance of unique technologies – good 

working and career development)

Good talent access (However; student retention and 

attract more commercial experience and SW/UX 

competence in shortage)

Branding (need to increase visibility and international 

orientation)

Spouse / partner program is critical (for dual career possibility 

and community building)

Low awareness of TAM activities (Strong support for a 

dedicated Talent Attraction Management program/effort).

We need a 

TAM 
program!



Package 3 – Key Findings

Difficult to attract 

commercial 
talents

Lack of 

professional 
community and 
scale is too small

Low awareness 

of TAM related 
activities / service 
(eg SUA office)

Knowledge of 

Trondheim
• Lack of visibility 

in tech
• Branding of 

Trondheim is 
not strong

• There is gap 

between 
international 
academic 
community and 
the industry

• Lack of career 

program for 
spouse / partner

Lots of tech 

start-ups but 
experienced 
tech pro 
perceives 
working with 
start-ups is risky

1

2
• Low diversity 

and 
international 
orientation

• Not open to 

embrace 
diversity 
(language)

• Inward looking

Businesses 

are open to 

collaboration 

locally and 

abroad

Challenges

3

4 5

2

6

Great 

access to 

tech talents

Abundance of 

unique tech & 

innovations.
2

Things working well

Opportunities

Existence of 

international 

community

Norway is a good 

brand itself

Diverse 

Industry

1

5

3

4

1

Supportive of 

a structured 

TAM program 

in place

1



Overall key findings
Recommendations 
for how to proceed



How do we rate?

• Talent Attraction; is generally good due 
to academia

• However critical shortages in specific
catagories of competence and limited
common marketing and recruitment
campaigns

• Retention (reception and integration) –
should be improved.  Spouse & dual 
career critical

• Branding and visibility of tech sector –
room for improvement – both PLACE 
and EMPLOYER branding

• Clear need for a coordinated TAM 
program

32



The good parts!

Business leaders happy with NTNU talents; good access & high quality

Several companies with capacity and experience within TAM activities

NTNU with a well developed TAM strategy

Presence of professional service provider with many years experience –
Onboard Norway AS

There is a strong willingness to cooperate on strengthening TAM

33



But there is also a sense of urgency…

Business leaders:"It is critical that we solve the spouse problem"

Talents: "We would like to stay, but difficult to integrate socially and professionally
for the family"

Students: "The regional employers are not visible enough"

Startups/Scaleups: " The scaleup community is too small, 
to few commercial professionals available"

5 years left to reach the common goal of 1000 tech companies/20.000 employees

34



AMBITIONS
How does Talent Attraction Management fit in?

35



«The most attractive city 
region in Norway»

Strategisk næringsplan 2030 (tentative)



(Potential cost of fully
operational TAM Program)

500 MNOK

5-20
MNOK

A single strategic recruitment may 
potentially create a unicorn

? Mrd NOK

Fewer companies move to
other cities/countries

? MNOK

30 extra foreign talents move to 
the region, increased net public
income

4,2 MNOK
Est. 140 KNOK per talent
(Copenhagen example)

2% turnover increase
for tech industry

Potential value creationPotential Cost



How to do it – what topics to adress



Suggested pathway to a TAM Program

• Goal
• Greater Trondheim region to have a TAM program up and running by 1.august 

2022

• The Greater Trondheim TAM program shall have resources, efforts and 
funding to enable fair competition on the international Talent Arena

• Start with a portfolio of pilot projects in 2021/22 
• Build necessary awareness and stakeholder commitment and 

• Start improving on mission critical areas (where a quick fix can yield a high
return) 

39



Pathway for Greater Trondheim TAM Program

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



Suggested activities Y1 / 2021

2

Recruitment campaign Pilot

Web Portal Pilot

A portal for easier customer journey

Ambassador Program Pilot

Expats, Students & Spouses

Spouse Program Pilot#1

Mapping & Events

Talents to tell great stories about the region 
and job oportunities. Recruit 15-20 
ambassadors. Ambassadors is given access 
to career/competence development at a 
number of companies through events in 
return for their stories.

The pilot will bring together stakeholders and 
facilitate cooperation, which enables spouses to 
increase opportunities for professional and social 
integration. This includes uncovering employers’ 
needs and coordinating with NAV and other 
relevant actors, as well as e.g. spouse events.

To create movement and attention a V1 of a 
web portal is needed. The portal will link up 
the most relevant actors and stakeholders and 
provide information to talents in an efficient 
way. The site will also enable communication 
about activities and potential camapaigns.

Run a pilot campaign to attract international 
talents. SW and microelectronics and 
commercial talents relevant target 
groups. The pilot shall include for testing 
concepts for reception as can be seen 
relevant in a future permanently TAM set-
up.

Develop ecosystem

Project management / Coordination

In order to achieve a coordinated and 
holistic approach towards a launch of a TAM 
initiative in Year 2, stakeholder engagment
and commitment is needed. A coordination 
of the pilot projects is also necessary to 
maximise short and long term effects.



BUDGET CONSIDERATIONS
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FULLY ESTABLISHED TAM INITIATIVE 5-20 MNOK/YEAR (IN RANGE 
WITH OTHER REGIONS/CITIES)

Y1 PILOTS: BETWEEN 2 AND 2.5 MNOK DEPENDING OM AMBITION 
AND EXECUTION MODEL



Trondheim Talent 2022!



THANK YOU!
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FUNDINGPARTNER:



Back-up slides
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Existing initiatives in the region– relevant for TAM
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- 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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