INNKALLING
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 17.12. 2021
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 21/

Sted:

Digitalt møte. Google Meet.

Tidsrom:

Møte kl 0900 – 1300.

Innkalt:

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

Kopi:

Varamedlemmer

Dato 10. desember 2021

TR 43/21 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 01.10. 2021
Vedlegg 1: Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 01.10. 2021.
Forslag til vedtak:

Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 01.10. 2021 tas til etterretning.

Orienteringssaker:
TR 44/21 Presentasjon av Thamsklyngen.
Sak:

Overgang til en mer sirkulær økonomi er en helt nødvendig forutsetning for at verden
skal kunne gå gjennom det grønne skiftet. Skal vi lykkes er det viktig at noen går i front
og viser mulighetene. Thamsklyngen skal skape løsninger for fremtidens
industrisamfunn, og ønsker å være en pådriver og kompetansebank innenfor sirkulær
økonomi og det grønne skiftet. Klyngen skal bidra til bærekraftig verdiskaping med
lavere utslipp, økt energieffektivitet og høyere grad av sirkularitet. Dette gjør de
gjennom å fremme samarbeid, innovasjon og kommersialisering. Klyngen skal
tilrettelegge for samspill på tvers av bransjenes ulike verdikjeder.
Thamsklyngen har også tidligere vært inne i Regionrådet, sist i 2019, men dette er et felt
i stadig utvikling. John Kåre Solem, leder i Thamsklyngen vil oppdatere oss på status.

Forslag til vedtak:

Regionrådet tar saken til orientering.
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TR 45/21 Oppdatering på prosjektet Talent Attraction Management.
Sak:

Regionrådet vedtok i juni 2021 at vi gikk videre med arbeidet med Talent Attraction
Management. Med den etterspørselen etter arbeidskraft som vi ser i næringslivet nå så har
prosjektet bare blitt mer og mer aktuelt, og næringslivet er tydelig på at mangel på arbeidskraft
er det største barrieren mot fortsatt vekst. Det har skjedd mye siden Regionrådet vedtok å støtte
dette prosjektet, og Regionrådet vil få en oppdatering på status ved prosjektleder Christian
Haugen, NiT.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

TR 46/21 Trondheimsregionens European Region of Gastronomy (ERG) prosjekt.
Sak:

Som det ble orientert om i sak 26/21 til Regionrådet er vi nå i gang med et eget ERG-prosjekt.
Siden sist har Bylivsutvikling AS v/ Eileen Brandsegg vunnet anbudet om prosjektledelse av
prosjektet. Aktiviteten er høy, både i vårt prosjekt og i hovedprosjektet, og det vil legges opp til
jevnlige oppdateringer i Regionrådet. Eileen Brandsegg vil presentere status i møtet.
For å rekapitulere har prosjektet 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.
Styringsgruppe er Arbeidsutvalget i Trondheimsregionen.
Budsjettet til prosjektet er basert både på egne midler fra Trondheimsregionen, i tillegg til
finansiering fra fylkeskommunen og Trondheim kommune. Tilskuddet fra begge disse ble
betydelig lavere enn omsøkt, derfor er det disse rammene som nå legges til grunn:
Tittel

2021

2022

2023

Prosjektleder

300 000

750 000

Prosjekt arbeid (in kind)

100 000

150 000

50 000

350 000

Støtte til arrangement og nettverk

0

500 000

50 000

550 000

Markedsføring

0

375 000

100 000

475 000

350 000

1 975 000

350 000

2 675 000

Konsulenttjenester

Sum kostnad (uten in kind)
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100 000

Sum
1 250 000
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Og dette er finansieringsplanen:
2021

2022

2023

Sum

Trondheimsregionen

500 000

725 000

300 000

1 525 000

Trondheim kommune

50 000

400 000

75 000

525 000

150 000

325 000

150 000

625 000

Trøndelag fylkeskommune

Sum finansiering

700 000 1 450 000

525 000

2 675 000

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Beslutningssaker:
TR 47/21 Fra ny Strategisk næringsplan til Verdiskapingsstrategi.
Sak:

Etter en lang prosess, godt forsinket av Covid, begynte en ny SNP å nærme seg ferdigstilling,
men på oppløpet av arbeidet tok NiT og Næringsalliansen opp at arbeidet med strategiske
næringsplaner bør tilpasses fylkeskommunens verdiskapingsstratetegi, og at det er ønskelig
både av hensyn til felles handlingskraft og bruk av ressurser at verdiskapingsstrategien brukes
som en felles overbygning, mens energien i regionene heller brukes på å lage egne
handlingsplaner. Ut i fra hensynet til effektiv ressursbruk og samla kraft har en slik
argumentasjon mye for seg, men to helt avgjørende forutsetninger må være på plass:
Fylkeskommunens strategi må være dekkende for våre utfordringer, og det må ikke gå på
bekostning av engasjement og forankring lokalt.
I prosessen med verdiskapingsstrategien har fylkeskommunen vært mer lydhør enn tidligere på
storbyregionens ønsker og behov, og selv om det fortsatt er noe forskjell i prioriteringene
mellom oss kan fylkeskommunens verdiskapingsstrategi fungere som et overordnet rammeverk
også for Trondheimsregionen. Denne forutsetningen er med andre ord på plass.
Det andre poenget med engasjement og forankring lokalt/regionalt er ingen stor utfordring i
denne omgangen, i og med at det er kjørt en større prosess. Men i eventuelle neste omganger er
det en problemstilling som må tenkes nøye gjennom.
Med andre ord er begge de to grunnleggende forutsetningene på plass, men Regionrådet må
uansett ta stilling til om man ønsker et slikt felles rammeverk/strategi, eller om man ser seg mest
tjent med en selvstendig posisjon uavhengig av fylkeskommunens strategi.
I og med at dette kom opp seint i prosessen ble det krevende å lage et ferdig utkast til dette
regionrådsmøtet, og i samråd med NiT som prosjektleder foreslår vi at et ferdig forslag legges
fram for regionrådet i februar, som deretter sender det på høring i kommunene, og med endelig
behandling i Regionrådet i juni. Regionrådet vil få presentert strategien slik den ser ut på møtet,
og bli gitt muligheten til å komme med innspill. Det er også naturlig å starte diskusjonen om
hvilke deler av handlingsprogrammet der det er naturlig at Trondheimsregionen tar et
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hovedansvar for gjennomføring.
Prosjektleder Hans Petter Øien Kvam fra NiT vil presentere status i møtet.
Forslag til vedtak:

1. Regionrådet støtter at Trøndelag fylkeskommune sin verdiskapingsstrategi legges
til grunn som felles strategisk rammeverk for næringsutviklingsarbeidet i
Trondheimsregionen.
2. Regionrådet ber daglig leder legge fram et forslag til verdiskapingsstrategi i
regionrådsmøtet i februar 2022, som deretter sendes på høring i kommunene.
3. Regionrådet ber om at arbeidet med en handlingsplan starter nå.

TR 48/21 Presentasjon av rapporten «Profilering av Trondheim og Trondheimsregionen».
Sak:

Profileringen av Trondheim og Trondheimsregionen er preget av fragmentering, ingen felles
plattform og for lite kraft. Trondheimsregionen har de siste årene tatt et ansvar for profilering av
Trondheim og Trondheimsregionen som teknologihovedstad, fordi det i næringsutviklingen er
et våre viktigste konkurransefortrinn. Covid tvang fram sammenslåing av Visit Trondheim og
Midtbyen Management, men uten at det lå en mer overordnet strategi i bunnen. Med det ble
også prosessen med å innlemme alle kommunene i Trondheimsregionen stilt i bero.
For å ha et bedre beslutningsgrunnlag om den langsiktige utviklingen av profileringsarbeidet
bestilte Trondheimsregionen og Trondheim kommune i fellesskap en rapport fra Bylivsutvikling
AS.
Prosjektet skulle ha disse leveransene:
• 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.
Rapporten er nå klar, og hovedanbefalingene vil bli gjennomgått i møtet. Kort fortalt viser
kartleggingen at dette i de aller fleste byene har en regional organisering, og at de som lykkes
best har greid å samle arbeidet i større kraftfulle enheter. Rapporten viser også at vi har et
ganske unikt mulighetsvindu nå for å gjøre kraftfulle endringer, der Trondheimsregionen kan
spille en sentral rolle. Det vil imidlertid avhenge av prosessen framover, og at det finnes
løsninger for finansiering, derfor er dette i første omgang en forankrings- og
orienteringsprosess.

Vedlegg 2: Kortrapport.
Vedlegg 3: Fullstendig utgave av rapporten.
Forslag til vedtak:

Regionrådet ber daglig leder jobbe videre med å utvikle gode framtidsrettede
løsninger for profileringsarbeidet av Trondheimsregionen og Trondheim..
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TR 49/21 Utviklingsplan og budsjett for 2022.
Sak:

Trondheimsregionen har hatt et budsjett med et godt handlingsrom de siste 10 årene. Etter 2014
har budsjettet på det høyeste vært på 13 mill, men de fleste årene har rammen vært på 10 mill.
For 2022 står vi igjen med en ramme bestående av medlemsavgiftene på ca 6 mill, og det gjør at
det må tenkes nytt om hva Trondheimsregionen skal jobbe med.
Det er tre årsaker til det:
 Det er ingen fylkeskommunal finansiering lengre. På det meste var den på 3,2 mill. Det må
også sies at da fylkeskommunen gikk over til å støtte med 200’ pr kommune ble vi
nedprioritert av «våre» kommuner til fordel for de andre regionsamarbeidene.
 KMD har i mange år støttet arbeidet vårt med IKAP, på det meste med 1,5 mill, de siste
årene med 1 mill. Det ble fjernet midt i inneværende år uten forvarsel.
 Vi har hatt et fond med ubrukte midler som bevisst har vært bygd ned, til det nå bare er på en
nødvendig buffer.
For 2021 er det usikkert om når en del prosjekter bli avsluttet og dermed fakturert, men slik det
ser ut nå blir det et lite merforbruk, knyttet til at KMD kuttet den budsjetterte millionen til IKAP
midt i året. Det har blitt tatt grep for å få kontroll over økonomien, blant annet jobbes det med å
få på plass en ny avtale med Byplan i Trondheim kommune om statistikk- og prognosetjenester,
for å få mer forutsigbare kostnader.
Når det gjelder IKAP foreslås det at budsjettet tas ned fra 2 mill til 1,8 mill. Det vil dekke
lønnsforpliktelsene og innkjøp av tjenester fra Byplan og Kart og arkitektur. Det er i tillegg søkt
inn skjønnsmidler fra Statsforvalteren til et massehåndteringsprosjekt, men som først får
budsjettkonsekvens fra 2022, og som uansett ikke kan brukes til å finansiere kjerneoppgavene
våre.
Innen profilering/kommunikasjon foreslås budsjettet tatt ned fra 1 mill til 600’. Det meste av det
går til lønnskostnader og mindre tiltak, og at det vil bli lite rom for å følge opp dette
vedtakspunktet fra Regionrådet i desember 2020:
«Daglig leder får fullmakt til å forhandle fram en avtale med Technoport om å ta et hovedansvar
for å profilere Trondheim og Trondheimsregionen som teknologihovedstad og innovasjonsby.
Avtalen legges fram for Regionrådet til endelig godkjenning.»
Usikkerheten knyttet til profileringsarbeidet henger sammen med sak 42/21 på sakskartet, som
gjør at Trondheimsregionens rolle innen dette området kan endres radikalt. Men det avhenger av
beslutninger tatt fram i tid utenfor Trondheimsregionens organer.
Innen arbeidsområdet ledelse/samarbeid foreslås det å ta ned budsjettrammen til 900’. Det vil
dekke lønn, driftskostnader, og utgifter felles formannskap på 250-300’. Det siste kan strykes
fra budsjettet, og forutsettes dekt av den enkelte kommune.
Den største usikkerheten er knyttet til om Trondheimsregionen fortsatt skal drive med
næringsutvikling. På grunn av økonomien er det inngått avtale med Trondheim kommune om at
de overtar lønns- og personalansvaret for prosjektleder for strategisk næringsplan fra og med
1/1-2022. Uten det ville budsjettet vært i minus ved årets start. Uten det er status at når det tas
hensyn til allerede eksisterende forpliktelser til ERG, Talent Attraction Management, Impelloanalysen, Ungt entreprenørskap, innovasjonsfrokoster og prosjektledelse ny SNP så er hele
budsjettet til næringsutvikling brukt opp. Det foreslås en ramme for næringsutvikling på 2,7
mill, mot 4,5 mill i 2021.
På sikt er det ikke mulig å drive næringsutvikling ut fra slike rammer, og som bestandig er det
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to måter å endre det på – kutte utgifter eller øke inntekter. Når det gjelder å kutte utgifter er det
vanskelig å se for seg en annen løsning enn at Trondheimsregionen slutter med
næringsutvikling. De andre arbeidsområdene er allerede kuttet ned omtrent maksimalt.
Å øke inntektene kan gjøres på flere måter. Medlemsavgiftene kan være en inngang. De ble sist
justert i 2019, og da justert etter lønns- og prisstigning i perioden siden siste justering. Det er
vanskelig å sammenligne medlemsavgifter uten å se det opp mot både antall kommuner og
størrelsen på kommunene, men Fosenregionen har f.eks. et totalbudsjett på 7,9 mill hvorav
direkte medlemsavgifter er 4,4 mill, fordelt på 4 kommuner. Namdal regionråd har rene
medlemsavgifter på ca 2,5 mill, men i tillegg en årlig bevilgning på ca 4,5 til næringsutvikling
fra kommunens andel av overskudd fra NTE. Uansett om det kan argumenteres for at
Trondheimsregionens størrelse burde hatt større medlemsavgifter så er det avhengig av den
enkelte kommunes vilje om det vil skje. Men for å sikre at ikke realverdien går stadig nedover
bør i hvert fall medlemsavgiften årlig justeres med deflator fra 2022, med etterjustering fra og
med 2020.
Det andre sporet for å øke inntektene er å få på plass en sort finansiering fra fylkeskommunen.
Det ble spilt inn i høringsutkastet til fylkeskommunens verdiskapingsstrategi, men det er nok
liten grunn til at tro at det vil skje fra 2022.
Det tredje sporet, og det mest realistiske, er at Trondheimsregionen får disponere deler av
Trondheim kommune sitt næringsfond. Som det tidligere er orientert om ble dette fondet vedtatt
opprettet i juni 2021, der ett av punktene i vedtaket var slik:
«. Trondheim er en helt sentral del av den tett integrerte bo- og arbeidsmarkedsregionen
Trondheimsregionen. Det innebærer at viktige deler av næringsarbeidet i Trondheim kommune
har en regional dimensjon. Det er naturlig at denne delen av næringsarbeidet gjennomføres av
samarbeidsorganet Trondheimsregionen. Kommunedirektøren bes derfor om å gå i samtaler
med Trondheimsregionen om hvordan man i samarbeid kan disponere deler av næringsfondet.
Det bør være en forutsetning at det foreligger en avtale om medfinansiering fra de andre
kommunene i Trondheimsregionen.»
Det planlegges en sak til Bystyret i første halvdel 2022 om dette, og før det er avklart anbefales
det at debatten om Trondheimsregionen skal drive med næringsutvikling legges på is.
Ut fra disse resonnementene er det lagd en Utviklingsplan for 2022 som er tilpasset et
betraktelig lavere aktivitetsnivå.
Vedlegg 4: Forslaget til Utviklingsplan 2022.
Forslag til vedtak:
1. Regionrådet vedtar den foreslåtte Utviklingsplanen for 2022.
2. Regionrådet vedtar at medlemsavgiftene årlig etterjusteres med deflator, og etterreguleres
fra 2020.

TR 50/21 Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen.
Sak:

Regionrådet i Trondheimsregionen vedtok Massedeponi i Trondheimsområdet – oppdatering
regional utredning av områder for deponering av rene masser 18. desember 2020. Del av
vedtaket var at Trondheimsregionen vil hente inn kunnskap om dagens massehåndtering i
utbyggingsprosjekt i regionen, og om hvordan dette håndteres i de andre storbyregionene. I
tillegg ble daglig leder bedt om å komme tilbake med et forslag til et utvalg som sammen kan
komme med forslag til en mer bærekraftig håndtering av overskuddsmasser.
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Som oppfølging av bestillingen er det satt i gang prosjektet Bærekraftig massehåndtering i
Trondheimsregionen. Både næringslivet og forskningsinstitutter deltar aktivt og er representert i
hver sin referansegruppe.
Prosjektet vil resultere i økt kunnskap hos alle parter som har en rolle i å få til en mer
bærekraftig massehåndtering i utbyggingsprosjekt i Trondheimsregionen, og forankring i et
regionalt vedtak om felles mål, strategier og virkemidler. Det tas sikte på å legge fram et
høringsutkast etter sommeren 2022.
Statsforvalteren har tildelt prosjektet 600 000 kr i skjønnsmidler.
Prosjektleder IKAP Esther Balvers vil orientere om prosjektet.
Forslag til vedtak:

Regionrådet tar saken til orientering, og ber om at det legges fram et høringsutkast
for Regionrådet andre halvår 2022.

TR 51/21 Orienteringer


TR 52/21 Eventuelt

Rita Ottervik
Leder
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PROTOKOLL
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 01/10 2021
Sekretariat: Bård Eidet

Referanse: 21/

Sted:

Bruket kulturhus, Malvik.

Tidsrom:

Kl 0900-1230.

Til stede:

Stjørdal kommune: Ole Hermod Sandvik, Tor Jakob Reitan.
Malvik kommune: Trond Hoseth, Rikard Spets, Jens Berget.
Trondheim kommune: Rita Ottervik, Trygve Bragstad, Morten Wolden.
Melhus kommune: Katrine Lereggen.
Skaun kommune: Bjørn Hammer.
Orkland kommune: Oddbjørn Bang. Jan Grønningen.
Midtre Gauldal kommune: Sivert Moen, Alf Petter Tenfjord.
Indre Fosen kommune: Bjørnar Buhaug, Kjetil Mjøsund.

Dato 08. oktober 2021

Observatører:
Fylkesmannen:
Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Berit Rian.
Trøndelag fylkeskommune: Henrik Kierulf, Carl Jakob Midttun, Egil Utseth.
KS: Ole Herman Sveian
Trondheim havn: .
Jernbanedirektoratet: .
Nye Veier: .
Miljøpakken: Henning Lervåg, Oddgeir Myklebust
Stjørdal kommune:
Trondheim kommune: Håkon Kibsgaard Jordet, Kristian Dahlberg Hauge.
Malvik kommune: Ole Christian Iversen
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 34/21 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 18.06. 2021
Vedtak:
Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 18.06. 2021 tas til etterretning.
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Orienteringssaker:
TR 35/21 Ny virksomhetsstrategi for NAV fram mot 2030.
Hege Merethe Pettersen innledet.
Hvordan ta ut kraften av laget rundt NAV-kontoret i kommunene?
Dette er starten på en langsiktig strategiprosess for NAV.
Samfunnsoppdraget forstås ulikt både innad og i partnerskapet.
Mange utviklingsinitiativ, men lite samordnet.
Fra møtet:

Utfordring at vi ikke klarer å ha et godt nok koordinert tilbud for å få ut restarbeidsevnen.
Hvordan tenker NAV om å gi kommunene en større rolle i å utnytte restarbeidsevnen?
Kommunene kan gi gode muligheter.
Innvandring: Kan fort endre seg, og da er det et problem at kompetansen er bygget ned.
Må se på partnerskapet, NAV stat kan fort bli veldig sterke, må være mer likeverdighet..
Rekruttering av arbeidskraft – hvilken rolle vil NAV ha?
Umulig å bli kvitt alle siloer, men viktig å sette enkelte grupper i fokus. Førstelinje prioriteres
ned i forhold til andre linje.
Alt skal digitaliseres – men kanskje har NAV digitalisert for mye? De mest utsatte har et behov
for å møtes ansikt til ansikt.:
Få på plass felles virksomhetsplaner en nøkkel. På tvers av organisasjoner og områder.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

TR 36/21 Orientering Luftfartsforum.
Berit Rian, leder for styringsgruppen Luftfartsforum og adm. direktør NiT, innledet.
Ny organisering og ny strategi – Covid endret forutsetningene.
Ruteutvikling prioritet, få tilbake de rutene vi har mistet. KLM har holdt ut hele perioden.
Flyselskapene har mistet mange ansatte, krevende med ny rekruttering.
Fokus på arbeidsruter.
Innland: Nå ca 70% av normal trafikk, utland ca 15-20%.
Økning i antall avganger Trondheim – Oslo.
Markedsarbeid: Gjennomføres ny markedsundersøkelse i høst for å avklare behov.
Tett kobling mot arbeid i Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim.
Flyselskapene interessert i hva som foregår av store arrangement.
Fra møtet:
Vedtak:
Saken tas til orientering.

TR 37/21 Miljøpakken fram til 2030 - en plan for utbygging.
Henning Lervåg innledet, leder for sekretariatet for Miljøpakken, innledet.
En historisk mulighet – hvordan bruker vi milliardene som ikke er disponert? De kan forandre
Trondheimsregionen. Ca 15 mrd som kan disponeres.
Vi blir pustet i nakken fordi vi ikke har fyrtårnsprosjekt som tar store deler av budsjettet.
Porteføljestyring – tiltakene skal være målrettede og samfunnsøkonomisk lønnsom, og
gjennomførbar.
Dilemma: VI har mer midler enn planer – men mye mindre enn behovet. Kan være krevende før
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nye forhandlinger å ha mye udisponerte midler. Mer til sykkel fordi det er kortere til
gjennomføring?

Fra møtet:

Skal snart i gang med forhandlinger, må også ha det enda mer langsiktige perspektivet.
Krevende at fylkeskommunen har andre prioriteringer enn kommunene, må ha politisk
kriseberedskap for å håndtere det.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

TR 38/21 IKAP – gjennomgang av statistikk og prognoser.
Esther Balvers, prosjektleder IKAP, presenterte.
Fortsatt god befolkningsvekst, men litt lavere enn tidligere.
Innvandringen har falt, men innenlandsk innflytting har økt.
Fortsatt en god del bygging av eneboliger.
Ca 4400 dekar jordbruksareal planlagt omdisponert
Fra møtet:

Hva med nydyrking/jordflytting, hvor blir det synlig? Avhengig av kommunenes egen
rapportering

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Beslutningssaker:
TR 39/21 Høringsuttalelse på Trøndelag fylkeskommune sin verdiskapingsstrategi.
Fra møtet:

.

Vedtak:
1. Trondheimsregionen støtter i hovedsak de prioriteringene og satsingsområdene
Verdiskapingsstrategien peker på. Verdiskapingsstrategien gjenspeiler i store
trekk Trondheimsregionens muligheter til økt verdiskaping. Det gir et
bedre grunnlag for et forpliktende samarbeid når strategiene i stor grad er
overlappende.
2. Det er positivt at Trondheims rolle som Norges teknologihovedstad er nevnt i
strategien. Denne rollen gir et svært godt utgangspunkt for en kraftfull satsing på
attraktivitet og for å tiltrekke seg talenter og bedrifter. Teknologiens
samfunnsformende kraft vil bare bli viktigere framover, og vil være en viktig
investering i økt verdiskaping og bærekraft i regionen.
3. Trondheimsregionen støtter strategiens vekt på tett dialog og samarbeid mellom
forsknings- og universitetsmiljøene og offentlig og privat sektor.
4. Trondheimsregionen støtter fylkeskommunens satsing på bruken av Trøndelag
som test- og pilotarena. Det er viktig å posisjonere kunnskapsmiljøene og styrke
konkurransekraften, ikke minst innen autonomi, der vi har sterke miljøer innen
autonomi både til vanns, på land, og i lufta. Trondheimsregionen vil gjerne ha et
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tettere samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om dette.
5. Trondheimsregionen stiller seg bak forslaget om å gjøre opplevelser til et
satsingsområde. Regionen kan tilby stor variasjon i opplevelser. Her bør strategien
ha tydeligere mål knyttet til verdiskaping og arbeidsplasser, samtidig som det blir
relatert til markedsføring og omdømmebygging.
6. Strategien kunne vært tydeligere på ansvar for gjennomføring Det bør
konkretiseres i større grad når fylkeskommunen kan og bør ta en hovedrolle. De
interkommunale samarbeidene kan ta en større rolle i gjennomføringen, men det
krever forutsigbar finansiering basert på næringsfaglige kriterier. Vi
oppfordrer til at fylkeskommunen prøver ut forskjellige metoder for forpliktende
samarbeid med de interkommunale samarbeidene og andre regionale og lokale
parter.

TR 40/21 Møteplan 2022.
Vedtak:
Regionrådet vedtok møteplanen for 2022, med de endringer som framgikk i møtet.

TR 41/21 Orienteringer




ERG: Rita: Presentasjon i desember-møtet
Talent Attraction Talent: Kommer ny sak over årsskiftet
Felles formannskap: Gode tilbakemeldinger på programmet.

TR 42/21 Eventuelt
Ingen saker.

Rita Ottervik
Leder
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Daglig leder
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Sluttrapport fra forprosjektet:
Profilering Trondheim og
Trondheimsregionen
Styringsgruppemøte,
mandag 22. november 2021

Proﬁleringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen

Innhold
Bakgrunn og mål for forprosjektet
.

1. Kartlegging av storbyregioner i Skandinavia, Helsinki og London
2. Kartlegging av aktører som profilerer Trondheimsregionen
3. Forslag til videre organisering av profileringsarbeidet
.

Veien videre

Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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Bakgrunn og mål forprosjekt:
Flere organisasjoner og prosjekter jobber i dag med profilering av
Trondheim og Trondheimsregionen.
Felles for disse er at de har få ansatte og en god del av ressursbruken går
til administrering og å skaffe finansiering.
Det gjør at profileringen blir fragmentert og ikke kraftfull nok.
Prosjektet «Profilering Trondheim og Trondheimsregionen» skal kartlegge
hvordan andre byer har organisert dette arbeidet.

Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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Hovedmål forprosjekt
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.

Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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Organisering og finansiering forprosjekt
Prosjekteier:

Styringsgruppe:

• Næringsforeningen i
Trondheimsregionen (NiT)

• NiT, Berit Rian, styringsgruppeleder

.

• Trondheim kommune, Kristian
Dahlberg Hauge

Finansiering:
• Trondheim kommune og
Trondheimsregionen

• NiT, Hans Petter Øien Kvam

• Trondheimsregionen, Bård Eidet
Prosjektleder:
• Bylivsutvikling ved Eileen Brandsegg

Proﬁleringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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Hvem er interessert i hva?
Målgrupper / Interesser

Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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1. Kartlegging storbyregioner

Proﬁleringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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Kartlegging
storbyregioner
Skandinavia, Helsinki
og London

• Helsinki
• London
• København
• Gøteborg
• Stockholm
• Malmø
• Aarhus
• Oslo

Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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De mest komplette aktørene fra kartleggingen:

9

Ranking city brands

Kilde: Ipsos
Londons city brand forvaltes av Mayor of London
10

Matriser
kartlegging
byene
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Hovedtrekk organisasjoner
• Profileringsorganisasjonene har fokus
på merkevare / omdømmebygging

• Alle har regionfokus, med unntak av
Malmø

• Offentlige myndigheter i eierstrukturen,
noen er heleid av kommunen

• Nesten alle har en strategi for bærekraft

• Finansiering gjennom partnerskap,
tilskudd og/eller prosjekt
• Ideelle virksomheter, betaler ikke ut
utbytte / overskudd forblir i
virksomheten

• Opptatt av å tiltrekke investeringer til
byen/regionen
• Samarbeid og nettverksbygging på flere
nivå (fra lokalt til internasjonalt)
• Forankring og involvering av lokale
aktører nevnes som essensielt for å
lykkes med samarbeid

Proﬁleringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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2. Kartlegging aktører som
profilerer Trondheim og
Trondheimsregionen
Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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Aktører som profilerer
Trondheimsregionen

x = Ja / - = Nei / (x) = Delvis / indirekte

•
•

Total omsetning for aktørene som profilerer Trondheimsregionen eksklusive Ski-VM,
utgjør ca. 130 millioner NOK og det er totalt ca. 80 ansatte.
I tillegg arbeider de åtte kommunene også med profilering og omdømmebygging, og
å skape en attraktiv kommune.
Proﬁleringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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Sammendrag aktører som
profilerer Trondheimsregionen
• Flere organisasjoner og prosjekter jobber i dag med profilering av
Trondheim og Trondheimsregionen
• Felles for disse: Få ansatte. Mye ressursbruk går til administrering og
å skaffe finansiering
• Fra studiene av øvrige storbyregioner ser vi at profileringsarbeidet er
samordnet med felles avsender
• De prioriterte oppgavene i storbyregionene er sammenfallende med
oppgavene til aktørene som profilerer Trondheimsregionen
Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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Hvordan kan vi samordne oss i Trondheimsregionen?

3. Forslag til organisering av
profileringsarbeidet

Proﬁleringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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1.Nå-situasjonen
2.Mulighetsrommet
3.Ny organisering for
profileringsarbeidet
17

Nå-situasjonen
• Storbyene vi har studert arbeider koordinert med å
tiltrekke flere nasjonale og internasjonale ressurser og
besøkende.
• Trondheim og Trondheimsregionen har mange sterke
posisjoner (eks. teknologihovedstad, studieby), og
organisasjoner som utvikler disse.
• Organisasjonene profilerer Trondheimsregionen
ukoordinert.
18

Tech Port

Talent
attraction

Trondheim.com
/no

Høyt aktivitetsnivå og knapphet
ressurser

MULIGHETSROMMET &
TIMING

City brand &
strategi

Strategisk
næringsplan

Visit Trondheim har utviklet et City Brand
og en merkevarestrategi som begeistrer.
Hvordan tar vi ut kraften i dette og hva er
neste steg?

Proﬁleringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen

21

Merkevarestrategi og city brand – viktige
avklaringer
• Ønsker Visit Trondheim fortsatt å stå som eier
av den nye merkevarestrategien og det nye city
brandet?
• Ønsker Visit Trondheim å forvalte brand og
strategi og utvide* virksomhetsområdet?
• Ansvar for forvaltning og eventuell sertifisering
av de som skal bruke det må avklares med Visit
Trondheim.
.

*Utvide og forvalte det i et bredere perspektiv, som for eksempel,
rekruttering av arbeidstakere, talenter, studenter, bostedsattraktivitet,
tiltrekke investorer, teknologihovedstaden for flere kommuner.

Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen

Mulighetsrommet: Potensiell rekkevidde for
profilering av merkevaren Trondheim
• I perioden mars 2019 – mars 2020
målte Meltwater* at Trondheim
hadde 150.000** visninger i globale
og sosiale medier.
• Meltwater har beregnet potensialet til
å være 102 milliarder visninger i
globale og sosiale medier for
Trondheim.
* Meltwater driver med Medieovervåkning, sosiale medier - og influencer plattform.
* * Trøndelag hadde 7.500 visninger, altså ser det ut til at Trondheim har omtrent 20 ganger så sterk gjennomslagskraft.
Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen

Hvordan nå potensiell rekkevidde med betalt
digital markedsføring og organisk trafikk
• Handler om å engasjere ulike nettverk, skape dialog med målgruppen(e) og å
skape en sterk merkevare man får tillit til
• Digital markedsføring handler om å påvirke algoritmer i både sosiale medier
og søkemotorer
• Eksempel på brukergenerert innhold: Merkevaren Become Trondheim
• På den måten kan man jobbe både organisk (ikke betalt) og med annonsering for å nå ut til
målgrupper lokalt, nasjonalt og internasjonalt på en troverdig måte, ved at man ønsker å dele noe
man er en del av, og stolt av

• Eksempel på hvordan man kan skape stoppeffekt: Bevegelig element (f.eks.
video), relevant innhold, interessant og aktuelt for målgruppen
• Dersom innholdet også er personlig, kreativt og ekte, er dette innhold brukere på Instagram (les
sosiale medier) er på utkikk etter
Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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Hva kan vi oppnå sammen?
• Vi kan få større gjennomslagskraft og synlighet
• Vi kan tiltrekke oss flere nasjonale og internasjonale ressurser og besøkende
• Vi kan få en felles verktøykasse som kan brukes når vi skal tiltrekke for
eksempel arrangement, konferanser og kongresser
• Vi kan få mer oppmerksomhet for tid og budsjett vi bruker på profilering

Felles profilering

Proﬁleringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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Anbefaling til videre arbeid:
1. Fortsette som i dag, men det vil ikke ta ut potensialet.
2. Sammenslåing av aktuelle organisasjoner, men det oppleves ikke som
riktig.
3. Anbefaling: Definere et videre prosjekt på 2-3 år, med inkludering av
relevante organisasjoner. Prosjektet skal foreslå en permanent løsning ved
prosjektslutt. Viktige føringer for prosjektet:
•
•
•
•

Tydelige og felles mål
Effektivt & dynamisk
God forankring
Inkluderende arbeidsform

26

Organisering prosjekt
Prosjekteier
Trondheimsregionen
Styringsgruppe
Visit Trondheim, Næringsforeningen i
Trondheimsregionen, Trondheim
kommune, Trondheimsregionen, og
Trondheim Tech Port
Prosjektledelse
Utvikle strategi, ansvar for delprosjekter,
neBside og underleverandører
Møter med ressursgrupper
27

Mål for nytt prosjekt:
Etablere et felles, nasjonalt og internasjonalt
profileringsarbeid for Trondheimsregionen for å skape
økonomisk vekst som er motstandsdyktig, bærekraftig og
inkluderende.
.

Prosjektet skal bidra til at Trondheimsregionen når målet
om å bli den mest attraktive storbyregionen i Norge.

Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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Anbefalinger
• Bruk https://trondheim.com/no til overordnet felles profilering av
Trondheim og Trondheimsregionen
• Be om aksept fra Visit Trondheim om å bruke den nye
merkevarestrategien til:
h

üNy nettside
üProfilering
üMarkedsføring
üOmdømmebygging
29

Hva skal prosjektet gjøre?
h"ps://trondheim.com

Major
events
Inovation
Tech port
Ocean
tech
Live &
Expat

Talent
attraction

Food

Study

Nature

Visit

Sustainable

Attract
companies

Investing

Illustrasjon: Ideer for ny nettside

•

Involvere aktørene i
Trondheimsregionen

MULIG INNHOLD FOR NETTSIDEN,
MED LINK TIL AKTØRENES EGNE
SIDER

•

Profileringsstrategi

•

Bostedsattraktivitet

•

Utvikle WEB

•

Tiltrekke investorer

•

WEB: Kommunikasjons-plan,
redaktør, innhold, drift

•

Flagge inn bedrifter

•

Rekruttere talenter, arbeidstakere
og studenter

OPPGAVER

•

Forankre fortløpende

•

Utvikle partnerskaps-modeller

•

Tiltrekke besøkende

•

Hjelpe aktører i regionen

•

•

Merkevarestrategi

Tiltrekke arrangement: Konferanser,
kongresser, mesterskap, konserter

•

Branding

•

•

Digital markedsføring

Mediebibliotek, film, bilder,
presentasjoner

•

Omdømme

•

Presse

•

Norsk og engelsk
30

Veien videre:
Presentasjoner i prosessen frem mot en mulig innstilling for et nytt profileringsprosjekt:
• 27. oktober, Visit Trondheim v/Kirsten Schultz
• 1. november, Stab - Næring, miljø og samferdsel
• 18. november, møte med kommunikasjonsdirektør
i Trondheim kommune, Harry Tiller.
• 19. november, møte med Karianne Tung i Tech
Port.
• 22. november, endelig beslutning i
styringsgruppen for prosjektet

• 3. desember, Strategisk samarbeidsforum
Trondheim kommune, Næringsforeningen i
Trondheimsregionen, Trøndelag Fylkeskommune,
Sintef og NTNU
• 6. desember Kommunedirektørens ledergruppe
• 14. desember, Næringsforeningen i
Trondheimsregionen, styret
• 17. desember Regionrådet (20 min)

• 24. november, Næringsrådet formiddag (10 min)

• Visit Trondheim, styret, invitasjon sendt til Kirsten
Schultz

• 24. november, Miljø- og Næringskomiteen kl.18.00
(20 min)

• Trondheim Tech Port, styret, Karianne Tung
kommer tilbake med dato.

• 1. desember, Rådmannsforum

Profileringsprosjektet Trondheim og Trondheimsregionen
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Profilering Trondheim og
Trondheimsregionen

1

Sammendrag
Flere organisasjoner og prosjekter jobber i dag med profilering
av Trondheim og Trondheimsregionen. Felles for disse er at det
er få ansatte og en god del av ressursbruken går til
administrering og å skaffe finansiering. Det gjør at profileringen
blir fragmentert og ikke kraftfull nok.
Formålet med dette prosjektet har vært å foreslå løsning(er) for
organisering, samarbeidsformer og finansiering for aktører som
driver med profilering og omdømmebygging for
Trondheimsregionen.
Prosjektet har hatt følgende 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!
For å oppnå dette har prosjektet utført tre hovedaktiviteter:
1. Kartlegging av storbyregioner i Skandinavia, samt
Helsinki og London
2. Kartlegging av aktører i Trondheimsregionen som jobber
med profilering og omdømmebygging
3. Lage forslag til organisering av profileringsarbeid

Kap. 1: Kartlegging av storbyregioner i Skandinavia, samt
Helsinki og London
Vi har kartlagt og undersøkt utvalgte aktører i storbyregioner i
Skandinavia, samt Helsinki og London som driver med
profilering og omdømmebygging. Fra disse kan vi hente ut
følgende hovedtrekk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle profileringsorganisasjonene som er undersøkt har
fokus på merkevare / omdømmebygging
Offentlige myndigheter i eierstrukturen til alle, noen er
heleid av kommunen
De fleste får i tillegg finansiering gjennom partnerskap,
tilskudd og/eller prosjekter
De fleste er ideelle virksomheter, dvs. betaler ikke
utbytte/overskudd forblir i virksomheten
Alle organisasjoner har regionfokus, med unntak av
Malmø
Nesten alle har en strategi for bærekraft
Alle er opptatt av å tiltrekke investeringer til
byen/regionen
Samarbeid og nettverksbygging på flere nivå (fra lokalt til
internasjonalt), f.eks. STRING-nettverket.
Forankring og involvering av lokale aktører nevnes som
essensielt for å lykkes
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Kap. 2: Aktører i Trondheimsregionen som jobber med
profilering og omdømmebygging
Flere forskjellige organisasjoner profilerer Trondheim og
Trondheimsregionen på forskjellige måter. Felles for disse er at
det er få ansatte og en god del av ressursbruken går til
administrering og å skaffe finansiering.
Dersom vi summerer opp aktørene i Trondheim og
Trondheimsregionen (totalt 15 stykker, se matrise i kapittel 3)
sine ressurser får vi følgende tall:
•
•

Totalt budsjett: ca. 130 millioner NOK
Totalt antall ansatte: ca. 80

Kap. 3: Forslag til organisering av profileringsarbeidet
Forslag til organisering av profileringsarbeid er å igangsette et 3årig prosjekt med følgende målsetting:
Etablere et felles, nasjonalt og internasjonalt
profileringsarbeid for Trondheimsregionen for å skape
økonomisk vekst som er motstandsdyktig, bærekraftig
og inkluderende.
Prosjektet skal styrke arbeidet med at Trondheimsregionen skal
være den mest attraktive storbyregionen i Norge.
3
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Kapittel 1: Prosjektbeskrivelse
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1. Prosjektbeskrivelse

•
•

Flere organisasjoner og prosjekter jobber i dag med profilering i
Trondheim og Trondheimsregionen. Felles for disse er at det er
få ansatte og en god del av ressursbruken går til administrering
og å skaffe finansiering.

•

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 arbeider med omdømme. Kanskje ligger
det store muligheter for en profesjonell satsing med større
handlingsrom i et tettere samarbeid?

Prosjektmandat:
•
•
•

Prosjektets 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!

Gå i dialog med relevante aktører.
Hva kan vi lære av andre? Hvordan har de som driver
med omdømmebygging i Norge og Skandinavia for øvrig
valgt å samarbeide.
Kartlegge offentlig og privat finansiering i storbyregionene
i Norge.

•
•

Fremdrift: Oppstart 11. mai. Ferdigstillelse høst 2021.
Prosjekteier: Næringsforeningen i Trondheimsregionen.
Styringsgruppe: Næringsforeningen i
Trondheimsregionen v/Berit Rian og Hans Petter Øien
Kvam, Trondheim kommune v/Kristian Dahlberg Hauge
og Trondheimsregionen v/Bård Eidet. Berit Rian er
styringsgruppeleder.
Finansiering: Trondheimsregionen og Trondheim
kommune, 50 % hver.
Prosjektleder: Bylivsutvikling AS v/Eileen Brandsegg.

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.
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Kapittel 2: Storbyregioner i
Skandinavia, samt Helsinki og
London
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2. Storbyregioner i Skandinavia, samt
Helsinki og London
Vi har kartlagt og undersøkt utvalgte profileringsaktører i
storbyregioner i Skandinavia, samt Helsinki og London, se
oversikt nedenfor:

Norge
Oslo: Oslo Business Region

Finland
Helsinki: Helsinki Marketing

Disse profileringsaktørene ble valgt ut på bakgrunn av deres
formål og arbeid med profilering i storbyene. Ifølge
prosjektbeskrivelsen skulle vi også kartlegge storbyregionene i
Norge, men vi har kun kartlagt Oslo Business Region da
satsinger i de andre storbyene enten er lagt ned, har planer om
å legge ned eller fokuserer kun på reiseliv.
Hva skal vi undersøke i storbyregioner?
•
•
•
•

Hvordan samarbeider omdømmeaktørene?
Hva er forretningsideen?
Hvordan finansieres de?
Hvordan er de organisert?

Danmark
København: Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen
Aarhus: Business Region Aarhus

Sverige
Stockholm: Stockholm Business Region
Malmö: Malmö City
Göteborg: Göteborg & Company

Storbritannia
London: London & Partners
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2.1. Organisering og samarbeidsstrukturer

Strategiske mål

De ulike profileringsaktørene har organisert virksomheten på
ulike måter og har forskjellige formål og samarbeidsstrukturer.

Oslo Business Region har fem strategiske mål:

Oslo Business Region
Oslo Business Region ble etablert i 2014 og er et ideelt
aksjeselskap heleid av Oslo kommune. De sitter under Byråd for
næring hvor de har fått et bredt mandat til å jobbe med
næringsutvikling, flere suksessfulle bedrifter i regionen,
talentattraksjon og internasjonal profilering.
Visjon: Building a world-class startup ecosystem in Oslo
Organisasjonen har per i dag 10 ansatte som arbeider som
fasilitatorer i møtepunktet mellom gründere, arbeidstakere,
investorer, næringsliv, politikk og akademia, i tillegg til en rolle
som internasjonal promotør for Oslos næringsliv – som en
ledende by for innovasjon og entreprenørskap. De ansatte
utvikler og tilrettelegger for samarbeid, arrangementer og
verktøy for å dele kunnskap og bygge nettverk for oppstarts- og
vekstbedrifter i Oslo. De har i tillegg en ansatt som spesifikt
arbeider med omdømmebygging som kommunikasjons- og
profileringssjef.

1.
2.
3.
4.

Mer talent og investeringer til Oslo
Flere vekstbedrifter i Oslo
Mer næringsutvikling mellom Oslo kommune og scaleups
Mer innsikt som bidrar til å bedre konkurransefortrinnet
for næringsliv og innovasjon i Oslo-regionen
5. Forbedre Oslos omdømme knyttet til entreprenørskap og
bærekraftig virksomhet
Partnerskap
Organisasjonen har over 300 samarbeidspartnere i løpet av et
år. De samarbeider med oppstartsmiljøer, tilsvarende
organisasjoner i de andre nordiske hovedstedene og inngår
også i internasjonale nettverk, som f.eks. STRING-nettverket.

Helsinki Marketing
Helsinki Marketing er The City of Helsinki sitt markedsføringsselskap (ideelt aksjeselskap), og er ansvarlig for operativ
bymarkedsføring og forretningspartnerskap. Organisasjonen het
tidligere Visit Helsinki. Organisasjonens virkeområde dekker
markedsføringsaktiviteter knyttet til turisme, kongresser,
arrangementer og forretningsfremming, søknadsprosedyrer for
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store arrangementer og kongresser, samt turistinformasjonstjenester. De er også opptatt av bærekraftig utvikling.

network (ECM) - Foreningen for turistråd, konferansebyråer og
bymarkedsføringsorganisasjoner i Europa.

Per i dag har de 40 ansatte fordelt på de ulike virksomhetsområdene.

Copenhagen Capacity

Strategisk fusjon
I løpet av det første halvåret av 2022 skal de fusjoneres med
Helsinki Business Hub og Helsinki Abroad og bli til en ny
organisasjon kalt Helsinki Partners. Målet med fusjonen er å øke
Helsinkis internasjonale omdømme, bygge en sterk merkevare
for byen og tiltrekke enda flere utenlandske besøkende,
virksomheter, investeringer og kompetanse til hovedstaden.

Copenhagen Capacity er et fond etablert i 1994 og er den
offisielle organisasjonen for investeringsfremming og økonomisk
utvikling i Greater Copenhagen. Formålet er å hjelpe
utenlandske virksomheter, investorer og talent med å identifisere
og utnytte forretningsmuligheter i regionen. De arbeider som
formidler / brobygger mellom partnere og utenlandske
virksomheter og talenter.

Den nye organisasjonen skal fortsatt være heleid av The City of
Helsinki. Det skal også opprettes et “Destination Management
Team” innad i byorganisasjonen (kommunen) som har ansvaret
for utviklingsaktiviteter innen reiselivsnæringen. 10 ansatte fra
Helsinki Marketing skal overføres til dette teamet. I den nye
organisasjonen Helsinki Partners blir de totalt 60 ansatte.
Partnerskap
Helsinki Marketing har mange samarbeidspartnere og inngår
også i internasjonale nettverk, f.eks. European Cities Marketing
Copenhagen Capacity sin strategi.
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Organisasjonen har per i dag 40 ansatte hvorav 8 arbeider med
markedsføring og kommunikasjon, 15 arbeider med talent og 12
arbeider med virksomheter og investeringer.
Virksomhetsområder
De er organisert i følgende avdelinger:
•
•
•
•
•

Ledelse
Bedriftsstøttefunksjoner
Markedsføring og kommunikasjon
Investeringsfremmende arbeid
Talent

Partnerskap
Copenhagen Capacity er lokalisert i et felles servicesenter med
Wonderful Copenhagen og Greater Copenhagen Comitee. De
har også et nært partnerskap med den nasjonale satsingen
Invest in Denmark, samt at de er en del av det internasjonale
nettverket STRING (sammen med blant annet Oslo Business
Region). Se oversikt over partnere nedenfor:

Copenhagen Capacity sine nærmeste samarbeidspartnere.

Wonderful Copenhagen
Wonderful Copenhagen er et fond underlagt Erhvervsfondsloven
og er den offisielle turistorganisasjonen i Greater Copenhagen,
etablert i 1992. Med sine 120 ansatte jobber de for å promotere
og utvikle nærings- og fritidsturismen i regionen, med et særlig
fokus på bærekraftig turismeutvikling.
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I samarbeid med hundrevis av offentlige og private partnere, er
organisasjonens viktigste fokusområder å tiltrekke seg nye
kongresser, møter, arrangementer, cruisebesøkende og flyruter;
samt å promotere København; og utvikle byturisme,
kulturturisme, nye markeder og kunnskap.
Strategi

Business Region Aarhus
Business Region Aarhus er et partnerskap mellom de 12
kommunene i regionen Østjylland, etablert i 2010. Østjylland er
den størst voksende regionen i Danmark etter Københavnregionen. Til sammen har de en million mennesker og en halv
million arbeidsplasser. Organisasjonen har som formål å arbeide
med virksomhetsfremmende arbeid, men støtter også
destinasjonsselskap.
Partnerskapet ledes av:
•
•
•
•

En politisk styringsgruppe bestående av de 12
borgermesterne
En administrativ styringsgruppe representert av de 12
kommunedirektørene
En kontaktgruppe med representanter fra hver av de 12
samarbeidskommunene
En næringsgruppe bestående av næringsdirektører fra de
12 kommunene

Wonderful Copenhagen sin strategi

Business Region Aarhus-nettverket støttes i tillegg av et felles
sekretariat.

I tillegg har de en egen strategi for bærekraftig turismeutvikling
med mål om at turisme i Greater Copenhagen, innen 2030, skal
påvirke lokal og global bærekraftig utvikling positivt.

Den politiske styringsgruppen oppnevner et formannskap med
tre ordførere for to år av gangen, hvorav ordføreren i Aarhus
kommune er fast medlem. En liten kommune fungerer som
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formann og en mellomstor kommune er nestleder sammen med
ordføreren i Aarhus kommune. Det politiske formannskapet
lanserer initiativ som er i tråd med det strategiske rammeverket.
Disse initiativene bidrar til å realisere Business Region Aarhus sin
visjon.
Virksomhetsområder
1.
2.
3.
4.

Internasjonal konkurranseevne og eksport
Kunnskaps- og teknologiintensive virksomheter
Rammebetingelser for et sterkt næringsliv
Internasjonal kunnskap om østjyllands levedyktighet og
karriereveier
5. Bærekraft og et sammenhengende bynettverk
Organisasjonen har totalt 7 ansatte. De enkelte aktivitetene
realiseres i nært samarbeid med kunnskapsinstitusjoner,
næringslivet eller andre interessenter.

Stockholm Business Region

Hovedformålet til Stockholm Business Region er å gjøre
Stockholm til den ledende bærekraftige vekstregionen i Europa.
Organisasjonen drives i virksomhetsform (AB) og har to
datterselskaper:
•

•

Visit Stockholm - arbeider hovedsakelig med å fremme
og utvikle regionen som reisemål, med mål om å øke
antallet internasjonale overnattinger. De inngår samarbeid
med hoteller og andre reiselivsaktører for å utvikle
destinasjonen.
Invest Stockholm - arbeider med å matche investorer
med muligheter, og gi råd og praktisk bistand til å
etablere og utvide en virksomhet. De inngår partnerskap
med næringslivsaktører for å samarbeide om
markedsføring for å tiltrekke investeringer. De har
kontaktnettverk og handelskammer rundt om i verden,
og de arbeider med å publisere benchmarking-materiale.

De har totalt 60 ansatte hvorav 30 arbeider i Visit Stockholm og
25 arbeider i Invest Stockholm.

Stockholm Business Region er et ideelt aksjeselskap heleid av
Stockholm Stadshus AB. De arbeider med å promotere og
utvikle Stockholm som forretnings- og turistmål under merket
Stockholm - The Capital of Scandinavia.
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•
•
•

Kommunen
Eiendomsaktører
Handel og øvrig næringsliv (til sammen 400 aktører)

De har totalt 4 ansatte, 2 på fulltid og 2 på deltid. I tillegg tar de
inn ekstra personell for konkrete prosjekter og ved behov.

Göteborg & Company
Göteborg & Company er et ideelt aksjeselskap heleid av
Göteborg Stadshus AB. De er et destinasjonsbyrå som arbeider
for å få flere til å oppdage og velge Göteborg. Dette gjøres
gjennom et omfattende samarbeid (fungerer som en plattform
for samarbeid), ved å lede og promotere Göteborg som en
bærekraftig destinasjon.
Organisasjonsstrukturen til Stockholm Business Region.

Malmö City
Malmö City er et ideelt samarbeidsselskap som har som formål
å utvikle Malmö sentrum. De er organisert som en ideell
forening, men foreningen eier et aksjeselskap der all den
operative aktiviteten foregår. De er en medlemsorganisasjon
som har en tredelt eierskapsstruktur fordelt likt mellom:

Organisasjonen er morselskapet for klyngen «The Tourism,
Culture and Events cluster». Denne klyngen inkluderer Liseberg
AB, Got Event AB, Stadsteatern i Göteborg AB, i tillegg til
Göteborg & Co. Klyngen administreres uformelt av et råd av
administrerende direktører fra hvert klyngeselskap.
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Virksomhetsområder
•
•
•
•
•

Stab
Møter
Arrangementer
Næringslivgruppen
Markedsføring og kommunikasjon

I tillegg til disse er HR og økonomi støttefunksjoner. De har også
etablert en Jubileumsorganisasjon for Göteborgs 400årsjubileum.
I virksomheten har de 82 faste ansatte og 36 på deltid / på
oppdrag.

London & Partners
London & Partners ble etablert I 2011 og er et forettningsvekstog destinasjonsselskap for London. Organisasjonens formål er å
skape økonomisk vekst som er motstandsdyktig, bærekraftig og
inkluderende.
De er organisert som et ideelt foretak (social enterprise) som
kombinerer formålet med kommersiell praksis med totalt 290
ansatte fordelt på ulike satsingsområder. Eierstrukturen består
av The Mayor of London, ABTA, London Chamber of
Commerce and Industry, Society of London Theatre og UK
Hospitality.
Partnerskap

Strategiske tema
1. Profileringsaktiviteter for gjenoppretting og ny start etter
pandemien
2. Utvikle og utvide samarbeidet
3. Utvikle destinasjonen gjennom konsepter, opplevelser og
reisegrunner
4. Realisere Göteborg som en hybrid
opplevelsesdestinasjon
5. Styrke Göteborg som et kunnskapsnav for
besøksnæringens utvikling

Organisasjonens forretningsmodell baserer seg på betalende
partnerskap med næringslivs-og reiselivspartnere og strategiske
partnere. De har tre typer medlemskap/partnerskap til en pris fra
2 500 britisk pund (ca. 28 700 NOK):
•
•
•

Partners (16 stk)
Premium members (98 stk)
Members (136 stk)

Se fullstendig oversikt over partnere i eget Excel-skjema
(vedlegg).
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Hva man får tilgang på gjennom partnerskapet:

Nettverk

Utdanning
Deltakelse på Tourism Means
Business – deres årlige
konferanse for reiselivsnæringen.

Innsikt

Promotering

Bygg bransjenettverk på et av
deres mange arrangementer.

Oppdaterte data og innsikt som
hjelper bedrifter å forme salgsog markedsføringsstrategi.

Oppføring på både
visitlondon.com og
conventionbureau.london, kan
redigeres av partnere gjennom
deres eksklusive medlemsportal.

Arbeid med teamene deres for
å markedsføre virksomheten.

Oppdatert informasjon om
bransjetrender og analyser fra
ekspertteam.
Tilgang til ledende
bransjeekspertise på faste
arrangementer.
Insiderinformasjon fra det
globale teamet, noe som gir en
klarere forståelse av hva som
skjer i internasjonale markeder.

Regelmessige nyhetsbrev som
holder partnerne informert om
deres kommende
markedsføringsaktiviteter,
infomeldinger og muligheter for å
bli involvert.
Muligheter til å bidra til
markedsførings-verktøy for
forretningsturisme og
markedsføring gjennom sosiale
mediekanaler og nyhetsbrev.

Møt andre og del
bransjekunnskap.

Tilgang til et bredt spekter av
pedagogisk ekspertinnhold levert
av ledere i deres område, som
dekker bærekraftig turisme,
politikk, trender, det bredere
politiske landskapet,
markedsføring og sosiale mediertrender.

De har også kontorer over hele verden: San Francisco, Los
Angeles, Chicago, New York, Toronto, Munich, Berlin, Paris,
Mumbai, Bangalore, Shenzhen, Shanghai, Beijing.

Bruk av London & Partners logo
og profesjonelle fotografiske
eiendeler.
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Oppsummering organisering og formål
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2.2. Finansiering og økonomi

Helsinki Marketing

Finansieringsmodellen varierer mellom de utvalgte
profileringsselskapene. Det er tung offentlig finansiering ettersom
offentlige myndigheter er på eiersiden til alle selskapene. Noen
er til og med heleid av kommunen. De fleste får i tillegg
finansiering gjennom partnerskap, tilskudd og/eller prosjekter.

Av Helsinki Marketing sitt budsjett kommer omtrent 80 % av
finansieringen fra The City of Helsinki og resterende fra partnere.
Årlig budsjett er normalt på 4-5 millioner euro. Årlig budsjett for
den nye organisasjonen Helsinki Partners (etter fusjon) vil bli
omtrent på 8 millioner euro.

Oslo Business Region

Av budsjettet går mesteparten til drift og personale, mens
resterende går til prosjekter og aktivitet.

Ettersom Oslo Business Region er heleid av Oslo kommune er
det fra kommunen de hovedsakelig mottar finansiering fra. I
2021 har de et årlig budsjett på 12,6 millioner NOK fra Oslo
kommune og det er vedtatt at de skal få 13,6 millioner i 2022. I
tillegg får de 1,5 millioner NOK fra Innovasjon Norge til å
arrangere Oslo Innovation Week. De får også noen småbeløp fra
partnerskap tilknyttet konkrete prosjekter.
Av budsjettet går mesteparten til drift og personale, mens
resterende går til prosjekter og aktivitet. I tildelingsbrevet fra
Oslo kommune står det at de skal bruke 1 million NOK på
internasjonal profilering (Oslo Innovation Week ikke inkludert).

Copenhagen Capacity
Copenhagen Capacity har et årlig budsjett på ca. 42 millioner
DKK (inkl. prosjektmidler). Finansieringskilden kan grovt sett
fordeles slik:
•
•
•

14 millioner DKK fra utenriksdepartementet som skal gå
til investeringsfremmende aktivitet
2 millioner DKK fra København kommune
Resterende fra prosjektmidler (f.eks. EU-prosjekter og
INTERREG)

De arbeider derfor en del med å søke på prosjektmidler og
andre tilskudd.
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Wonderful Copenhagen
Wonderful Copenhagen har et årlig budsjett på omtrent 230
millioner DKK hvorav 20 % stammer fra offentlig
basisfinansiering og 80 % fra prosjekt- og aktivitetsinntekter. De
er finansiert av en blanding av bidrag fra private virksomheter,
organisasjoner og offentlige institusjoner, inkludert nærings- og
finansieringsdepartementet.

Business Region Aarhus
Business Region Aarhus har et årlig budsjett på 10 millioner
DKK som er finansiert av kommunene i samarbeidet. Hver
kommune bidrar med 10 kr per innbygger (1 million innbyggere
utgjør da til sammen 10 millioner DKK). I tillegg får de noe
medfinansiering av eksterne partnere, men det er begrenset. De
søker på prosjektmidler og tilskudd, men også dette er
begrenset som følge av tid- og ressurskrevende prosesser som
ikke gir noen garanti.
Oversikt over budsjettposter:
•
•
•
•
•

500.000 til nettverksbygging, konsulent
400.000 til møter (4 møtevirksomheter, 4 ganger årlig)
2,5 millioner til lønn
200.000 til husleie (prioritert, forankring på stedet)
100.000 til studietur
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•
•
•
•

1 million til markedsføring
300.000 til digital festival
130.000 Byrådskonferanse
2 millioner til destinasjonsselskaper

Göteborg & Company
Göteborg & Company sitt årlige budsjett er på 170 millioner
SEK. Finansierings-bidragene fordeles slik:

Stockholm Business Region

•

Ettersom Stockholm Business Region er heleid av Stockholm
Stadshus AB mottar de hvert år bevilgninger fra Stockholm
kommune. Årlig budsjett er på ca. 150 millioner SEK som
fordeles på markedsføring, utvikling av destinasjonen og
investeringsvirksomhet. De inngår også samfinansiering av
konkrete prosjekter med eksterne partnere.

•
•

Malmö City
Malmö City har et årlig grunnbudsjett på ca. 6 millioner som de
får gjennom det årlige servicegebyret med en tredjedel hver fra
kommunen, eiendomsaktørene og fra handel og øvrige
næringsaktører. For aktørene under «handel og øvrig næringsliv»
er det ulik prisliste for disse basert på blant annet kvadratmeter.
Hvor mye organisasjonen har utover grunnbudsjettet varierer og
avhenger av prosjekter, og om de søker andre eksterne
prosjektmidler og tilskudd.

•

Oppgavekompensasjon fra Göteborgs stadshus AB på
124.630.000 SEK
Inntekter fra servicesalg på 4.814.660 SEK
Markedsføringskompensasjon, prosjektmidler og andre
inntekter fra eiere og interessenter på 37.804.342 SEK
Eksternfinansiering på 13,1% (har ikke lov til å overstige
20%)

De gjennomfører ulike aktiviteter, prosjekter og arrangementer.
Av budsjettet fordeler det seg slik:
•
•
•
•
•
•
•
•

33 % til Gbg 2021 prosess + prosjekt
25 % til Kulturkalaset
11 % til UEFA
12 % til Vetenskapsfestivalen
11 % til NLG gruppen
3 % Team Gbg
2 % til Julstaden
3 % til Unimeet

Ressurser som skal brukes til 400-års jubileet til Göteborg går
utenom og får direkte tilskudd som skal brukes på det.
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London & Partners
I 2020 hadde London & Partners et budsjett på 26 millioner
pund. Halvparten av midlene stammer fra The Greater London
Authority og resterende fra andre kilder, inkludert europeiske og
nasjonale fond, og portefølje av kommersielle virksomheter
(partnerskap). Alle inntektene blir reinvestert i Londons
internasjonale promotering for å opprettholde Londons posisjon
som en verdensledende by.

Inntektsvekstmuligheter i partnerskap.
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Oppsummering Finansiering

x = Ja / - = Nei / (x) = Delvis / indirekte
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2.3. Profilering og aktivitet
Alle profileringsaktørene har fokus på merkevare og
omdømmebygging av byen og regionen de opererer i. Hvordan
de arbeider med profilering og hvilke aktiviteter de utfører
varierer.

Oslo Business Region
Oslo Business Region jobber for å fremme Oslo internasjonalt,
bygge sterke samarbeid og å bygge broer mellom vekstbedrifter
i Oslo og internasjonale markeder.
Oslo Brand Guide: https://www.brandingoslo.no/
Nettside: https://oslobusinessregion.no/

Når det gjelder internasjonal profilering benytter de seg av ulike
virkemidler, blant annet:
•
•
•

Plattformen Oslo Innovation Week for å tiltrekke en rekke
relevante aktører
Kampanjer og lignende i samarbeid med oppstartsmiljø /
selskaper
Tall og analyser (for eksempel Dealroom – en database
med oversikt over startup-miljøet i regionen)

Helsinki Marketing
Fram til i år har Helsinki Marketing arbeidet med følgende
strategier:
1. Bygge fremtidsvisjon og styrke lokal stolthet
2. Øke bevisstheten og appellen
3. Gjøre Helsinkis tjenester og opplevelser mer tilgjengelige
og attraktive
4. Handlinger for å støtte Helsinki-merkets innvirkning lokalt
og internasjonalt
I tillegg har de ytterligere mål for økonomisk utvikling og for
turisme og arrangementer, se strategi.

Noen av tjenestene Oslo Business Region tilbyr.

Nettside: https://www.myhelsinki.fi/en
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De skal i starten av 2022 arbeide med å utvikle en ny strategi for
den nye organisasjonen Helsinki Partners.

Copenhagen Capacity
Copenhagen Capacity arbeider med internasjonal profilering
rettet mot talenter, virksomheter og investorer. I dette arbeidet
benytter de seg av blant annet kampanjer og place brandingstrategier. Nettside: https://www.copcap.com/
De har følgende virksomhetsområder:
•
Helsinki Marketing har benyttet seg av ulike markedsføringsmetoder og -verktøy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambassadører
Historiefortelling
Arrangementer
Steder og mellomrom for møter i en åpen by
Felles byutvikling
Felles initiativ for internasjonal og lokal markedsføring
Synlighet og opplevelsen av merkevaren i bymiljøet
Fornyelse av digitale kanaler
Fornyelse av markedsføringsmetoder og -verktøy

•

•
•
•
•

Markedsoversikt: Hjelper bedrifter med å finne
forretningsmuligheter og å identifisere
finansieringsordninger
Talent attraction: Gir tilgang til et omfattende «candidate
pool», samt at bedrifter kan snakke direkte med en
rekrutteringsekspert
Etableringshjelp: Tilbyr støtte for bedriftsetablering innen
juridisk, finansiering og bedriftsrådgivning
Innovation scouting: Gir en introduksjon til startup-miljøet
og tilbyr skreddersydde besøksomvisninger
Partner search: Gir tilgang til et omfattende nettverk for å
bygge meningsfulle og viktige partnerskap
Expand & Develop: Hjelper til med å identifisere
forretningsmuligheter og å bygge en forretningsplan
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Wonderful Copenhagen
Prosjekter og aktiviteter i Wonderful Copenhagen gjennomføres i
nært samarbeid med reiselivsnæringen og offentlige
institusjoner, for eksempel gjennom partnerskap. Nedenfor er
noen utvalgte utviklingsprosjekter de jobber med for tiden:

ønsker å promotere regionen med tilgang til pressemateriale,
bilder og videoer.
Nettside: https://www.wonderfulcopenhagen.com/

Business Region Aarhus
Business Region Aarhus arbeider hovedsakelig med
virksomhetsfremmende arbeid, men av det totale budsjettet på
10 millioner DKK går 2 millioner til destinasjons-selskapene, som
hovedsakelig arbeider med å tiltrekke norske og tyske turister til
regionen.
Nettside: https://businessregionaarhus.dk/
Business Region Aarhus arbeider med følgende fokusområder:

Utviklingsprosjekter i Wonderful Copenhagen

De gjør en særlig innsats i å tiltrekke, utvikle og aktivere
arrangementer i regionen, drifte hovedstadens opplevelseskort
og ruteutviklingsprogram.
I tillegg til aktiviteter og prosjekter tilgjengeliggjør de ulike
undersøkelser, rapporter og statistikker om turismeutviklingen i
regionen. De har også en felles mediebank for aktører som
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Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har utarbeidet en felles merkevare
for byen: Stockholm - The Capital of Scandinavia. Merkevaren
inngår i begge datterselskapene, men målgruppe og hvordan de
driver profilering varierer.
Visit Stockholm
Nettside: https://www.visitstockholm.com/
I Visit Stockholm arbeider de med å fremme og utvikle regionen
som reisemål, og inngår derfor samarbeid med hoteller og andre
reiselivsaktører.

Invest Stockholm
Nettside: https://www.investstockholm.com/
I Invest Stockholm arbeider de med å matche investorer med
muligheter, og gi råd og praktisk bistand til å etablere og utvide
en virksomhet.
•

•

•

De drifter et unikt partnerskap på tvers av 53 kommuner
kalt Stockholm Business Alliance (SBA), som har fokus
på å hjelpe utenlandske selskaper med å etablere seg i
regionen.
De har industrieksperter innen ulike sektorer som kan
bidra med informasjon, kompetanse og assistanse ift.
investeringsmuligheter og vekststrategier.
Fokusområder inkluderer IKT/teknologi, Life Science,
Cleantech, Infrastructure, Retail, Hospitality, Fintech,
Creative Industries, Automation, Data Centers og
Logistikk.

I tillegg til konkrete aktiviteter og prosjekter i de to
datterselskapene har de utarbeidet en mediebank med et felles
grunnbudskap, informasjon og data som de tilgjengeliggjør for
andre aktører som driver med markedsføringsaktivitet.

Aktivitetskalender.
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Malmö City

Göteborg & Company

Malmö City arbeider hovedsakelig med utvikling av sentrum,
men har markedsførings- og profileringsaktiviteter tilknyttet dette
formålet. De satser på å utvikle sentrum som en besøksdestinasjon og arbeider derfor en god del med arrangementer
og opplevelsesaktiviteter, digital utvikling og diversifisering av
tilbud. I tillegg har de også regionens største gavekort.

Göteborg & Company er hovedsakelig et destinasjonsselskap
som arbeider for å få flere til å oppdage og velge Göteborg, med
særlig vekt på Göteborg som en bærekraftig destinasjon. Dette
gjør de ved å gjennomføre ulike aktiviteter, prosjekter og
arrangementer i omfattende samarbeidsstrukturer.
Nettside: https://goteborgco.se/en/

Nettside: https://www.malmocity.se/en/frontpage/
Deres servicetjenester fordeler seg slik:
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I tillegg tilbyr de markedsføringsverktøy til aktører som vil
promotere Göteborg for å gjøre det enklere, samt for å ha et
felles grunnbudskap i profileringen av byen og regionen. På
nettsiden finner man derfor inspirasjonsmateriell, informasjon om
Göteborg, tekster, bilder, filmklipp og andre verktøy.

Aktiviteter og måleindikatorer

London & Partners
London & Partners sine hovedoppgaver:
•

•

•
•

Høyvekstsektorer: Støtte internasjonale og innenlandske
virksomheter i sektorer med høy vekst for å skalere
gjennom deres programmer for investering, handel, vekst
og innovasjon.
Besøksøkonomi: Tiltrekke seg besøkende og
arrangementer og utvikle London som et reisemål i
verdensklasse.
Merkevaren London: Vokse Londons globale rykte for å
støtte økonomisk vekst.
Partnerskap og virksomheter: Opprette partnerskap og
profittgivende virksomheter for å reinvestere i deres
økonomiske vekstaktivitet.

De har egne nettsider for:
•
•
•
•
•
•
•

Business
Conventions
Major Events
Partners
Media
Tourism
Education
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Oppsummering profilering og aktivitet

x = Ja / - = Nei / (x) = Delvis / indirekte
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Kapittel 3: Profileringsaktører i
Trondheimsregionen
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3. Aktører i Trondheimsregionen
Organisasjoner og prosjekter som jobber med profilering og
omdømmebygging i Trondheimsregionen blir nærmere
beskrevet i dette kapittelet. Det kan hende det er flere aktuelle
organisasjoner, prosjekter og initiativ som ikke er fanget opp i
denne listen.
Som følge av tidsbegrensning har vi ikke snakket med alle
aktørene, men vi har samlet inn informasjon på ulike måter og
gjort noen antagelser. Vi tar derfor forbehold om at det kan være
feilaktig informasjon. Informasjonen om hver enkelt aktør har
ikke betydning for det overordnede bildet av kartleggingen. I en
videreføring av arbeidet må selvsagt all involveres.

Målgruppe: Retter seg primært mot de som bor i Trondheim og
kommunene rundt.

Visit Trondheim AS
Visit Trondheim er et destinasjonsselskap for organisasjoner,
institusjoner, bedrifter og offentlige etater som har interesser
knyttet til reiselivsnæringen i Trondheim.
Deres formål er å definere og utøve vertskapsfunksjonene og
profilmarkedsføringen, selge og markedsføre, samt medvirke til
utviklingen av Trondheim som turist-, møte-, kultur- og
arrangementsby.

Midtbyen Management AS

Målgruppe: Retter seg mot ferie og fritidsmarkedet og
arrangører (kongresser, konferanser og kurs) i byen, nasjonalt
og internasjonalt.

Midtbyen Management er markedsfører av Midtbyens tilbud, og
bidrar til at bygatene både er rene og trivelige. De har også
ansvaret for all booking av byrom for ulike begivenheter.

Trøndelag Reiseliv AS

Deres formål er å være en aktiv pådriver for å øke den positive
aktiviteten og attraktiviteten i bykjernen i Trondheim. De skal
bidra til at bykjernen i Trondheim blir et tilgjengelig, trygt, rent og
vedlikeholdt område for næring, handel og fritid.

Trøndelag Reiseliv er fylkets toneangivende forvalter av den
reiselivsrelaterte merkevaren Trøndelag og en pådriver for
innsats og aktivitet som fremmer en positiv reisemålsutvikling i
fylket.
Deres formål er å etablere og videreutvikle Trøndelag som et
helårlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og
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tilrettelegging for salg av trønderske reiselivsprodukter til det
beste for økt verdiskaping, sysselsetting, bosetting og allmenne
interesser for øvrig. De gjør trønderske opplevelser synlig
nasjonalt og internasjonalt.
Selskapet skal være et strategisk og operativt verktøy for eierne.
Selskapet skal også være en samarbeidspartner for andre
organisasjoner, institusjoner, bedrifter og offentlige virksomheter
med interesse for å utvikle reiselivsnæringen i Trøndelag.

Visit Orkland / Orkland Reiselivsforum
Visit Orkland er en nyopprettet nettside driftet av Orkland
Reiselivsforum. Nettsidens formål er å få flere til å oppdage hva
som finnes av tilbud i regionen og velge Orkland som
reisemålsdestinasjon.
Orkland Reiselivsforum finansieres av Orkland kommune og
medlemmene.

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.

Deres formål er å utvikle Trondheim til å bli Nordens beste
studieby. Dette gjøres gjennom utvalgte satsingsprosjekter.
Nettverkssamarbeidet er finansiert av Trondheim kommune,
Studentskipnaden, NTNU, DMMH og Trøndelag
fylkeskommune. Trondheim kommune og Studentskipnaden
bidrar i tillegg med stillinger i koordineringsteamet.

Regional Talent Attraction Program
Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Tequity Cluster
gjennomførte i 2020 et forprosjekt for å undersøke mulighetene
for at regionen sammen kan bli enda bedre til å sikre
teknologisektoren de dyktige folkene som trengs for videre
utvikling. Det er nå foreslått å igangsette et pilotprosjekt.
Formålet med programmet er å tiltrekke internasjonale talent og
bedrifter.

Onboard Norway AS
Onboard Norway AS er en komplett tjenesteleverandør som
hjelper bedrifter med å legge til rette for og gjøre det enklere å
tiltrekke og beholde den beste kompetansen i verden.
Deres formål er å hjelpe bedrifter med å flytte og bosette
utenlandske arbeidstakere og deres familier til Norge.
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Invest in Trøndelag

Trondheim Tech Port

Invest in Trøndelag er en del av Norges offisielle investeringsfremmende byrå (Invest in Norway) under Innovasjon Norge.

Trondheim Tech Port er resultatet av fusjonen mellom
Technoport og innovasjonsdistrikt-satsingen i Trondheim, nå
organisert som en forening med medlemmer.

Formålet er å tiltrekke og tilrettelegge for direkte utenlandske
investeringer til Trøndelag, samt posisjonere Norge og
Trøndelag som et attraktivt sted for utenlandske selskap og
investorer.

Trondheimsregionen
Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik,
Trondheim, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre
Fosen kommuner med mål om å styrke Trondheimsregionens
konkurranseposisjon.
Formålet er å styrke Trondheimsregionens utvikling nasjonalt og
internasjonalt, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen
innen forskning, utdanning, næringsliv, kultur og tjenester til
befolkningen. Samarbeidsorganet blir finansiert av kommunene i
samarbeidet.

Deres formål er å skape et innovasjonsdistrikt i verdensklasse
for en bærekraftig fremtid. Innen 2030 skal satsingen føre til at
Trondheim blir Europas teknologihovedstad og Trøndelag
Europas fremste innovasjonsregion
Foreningen er finansiert av Trondheim kommune, Trøndelag
fylkeskommune, NTNU, SINTEF, Studentskipnaden (Sit) og
Helse Midt-Norge.

Næringsforeningen i Trondheimsregionen
Næringsforening for Trondheim, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal,
Skaun og Indre Fosen. Handelskammer for Midt-Norge.
Foreningens formål er å fremme næringslivsinteresser i
Trondheim og Trondheimsregionen.
NiT-arrangement har planer om å bygge opp et fond for at
Trondheim skal bli bedre rigget økonomisk for å gjennomføre
større arrangementer, konferanser og møter. Det skal finansieres
gjennom private og offentlige årlige innbetalinger.
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Luftfartsforum

Store arrangementer og arrangører

Luftfartsforum jobber for utvikling av Trondheim Lufthavn
Værnes. Forumets formål er å sikre opprettholdelse og
etablering av internasjonale og nasjonale flyruter av betydning for
næringslivet i Trondheimsregionen.

Ski-VM Trondheim 2025 AS

Forumet består av representanter fra næringsliv, regionale og
kommunale myndigheter. Finansiering avtales i forumet og
prosjektvis av samarbeidspartnere.

Thelist.no
Thelist.no er et kulturmagasin i Trondheim på engelsk som har
som formål å fortelle om kulturtilbudet til internasjonale aktører.

Ski-VM Trondheim 2025 AS er et selskap eid av Trondheim
kommune, Norges Skiforbund og Sør-Trøndelag Skikrets.
Selskapet er ansvarlig for og arrangør av Ski-VM 2025 i
Trondheim.
Rosenborg Ballklub
Rosenborg Ballklub er en av Norges ledende fotballklubber, og
gjennom deltakelse i Champions League har klubben også fått
stor internasjonal anerkjennelse.
Nor-fishing

De er organisert som et aksjeselskap, men mottar også støtte
fra StudyTrondheim, Trondheimsregionen, Trondheim
kommune, NTNU og Visit Trondheim.

Oi! Trøndersk mat og drikke
Oi! Trøndersk mat og drikke er et ideelt aksjeselskap som
arbeider for å videreutvikle Trøndelag som landets mest
spennende matregion.

Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og
internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av
verdens ledende messer for fiskeriteknologi. Over 500 nasjonale
og internasjonale leverandører er utstillere på Nor-Fishing.
Aqua Nor
I over 40 år har Aqua Nor vært er et viktig internasjonalt
møtested for havbruksnæringen, og er i dag verdens største
messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen
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samlet rundt 25.000 besøkende fra opptil 80 nasjoner, i
Trondheim Spektrum.

•

FIS World Cup

•

FIS World Cup arrangeres årlig i Granåsen idrettspark.

•

Internasjonale konserter og konferanser
Det er flere aktører som arbeider med å skaffe internasjonale
konserter og konferanser til Trondheim.

Kommunene
I tillegg til aktørene presentert i dette kapittelet arbeider
kommunene i regionen (Trondheim, Malvik, Stjørdal, Melhus,
Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen) aktivt med
profilering og omdømmebygging, og å skape en attraktiv
kommune.
Blant annet jobber de med:
•

Rekruttering innbyggere: Forbedring og utvikling av
bostedsattraktiviteten, utvikle et godt tilbud av
velferdstjenester, kultur- og servicetilbud og sikre tilgang
til grønne og offentlige rom av god kvalitet.

•

Rekruttering forskning og studier: Utvikling av en attraktiv
studie- og kunnskapsby/region, sikre et mangfold av
studietilbud og gode forskningsfasiliteter.
Rekruttering arbeidskraft og talent: Sikre attraktive
arbeidsmuligheter i kommunene.
Innflagging investeringer og bedrifter: Sikre et mangfold
av oppstarts- og vekstbedrifter i kommunene, gode
investeringsmuligheter og tilgang på kapital, et skape
godt miljø for innovasjon og entreprenørskap.
Tiltrekke turister: Sikre attraktive reiselivstilbud og
attraksjoner i kommunene.

Totale ressurser
Dersom vi summerer opp aktørene i Trondheim og
Trondheimsregionen sine ressurser får vi følgende tall
(arrangementer og arrangører er ikke tatt med):
•
•

Totalt budsjett: 130 millioner NOK
Totalt antall ansatte: 80

Dette med forbehold om at tallene vi har hentet inn kan være
feilaktige og utdaterte, men totalt sett er det sannsynligvis ikke
så langt fra sannheten.
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Oppsummering aktører i Trondheimsregionen

x = Ja / - = Nei / (x) = Delvis / indirekte
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Avsluttende kommentarer
•
•

•
•

Flere organisasjoner og prosjekter jobber i dag med
profilering i Trondheim og Trondheimsregionen.
Felles for disse er at de har få ansatte og en god del av
ressursbruken går til administrering og å skaffe
finansiering.
Fra storbyene vi har studert ser vi at profileringsarbeidet
er samordnet med felles avsender.
Vi ser også at de prioriterte oppgavene i storbyene er
sammenfallende med oppgavene til aktørene som
profilerer Trondheimsregionen.
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Kapittel 4: Organisering av
profileringsarbeid
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4. Organisering av profileringsarbeid
I dette kapittelet oppsummerer vi det som er relevant for en
videre satsing for profileringsarbeid i Trondheim og
Trondheimsregionen.
Det har nå oppstått et unikt mulighetsrom gjennom at det er
flere prosesser som avsluttes høsten 2021 med klare
sammenhenger, og som har skapt et potensiale for å
videreutvikle og skape økonomisk vekst i Trondheim og
Trondheimsregionen. Avslutningsvis i dette kapittelet foreslår vi
en ny prosjektorganisering.

Hva vi har lært
Basert på kartleggingen vi har gjennomført i dette prosjektet vet
vi nå at storbyene vi har studert arbeider koordinert med å
tiltrekke flere nasjonale og internasjonale ressurser og
besøkende.

Perfekt timing og mulighetsrom
Det er nå perfekt timing for å sette i gang en videre satsing for
profileringsarbeid i Trondheimsregionen fordi ...
•
•
•
•
•

Kartlegging: Profilering Trondheim og
Trondheimsregionen, ferdig november 2021.
En begeistrende merkevarestrategi med et nytt city
brand, ferdig oktober 2021.
Technoport ble Trondheim Tech port, oktober 2021.
Trondheim.no / Trondheim.com klar for nytt innhold,
Trondheim kommune skriver en sak tidlig i 2022.
Høyt aktivitetsnivå og knapphet på ressurser.

Det er flere pågående initiativ som nå skaper et unikt
mulighetsrom, se figur nedenfor.

Trondheim og Trondheimsregionen har mange sterke posisjoner
(f.eks. teknologihovedstad, studieby), og organisasjoner som
utvikler disse, men organisasjonene profilerer Trondheimsregionen ukoordinert. Hvordan kan vi samordne initiativene og få
mer ut av innsatsen og ressursene som legges inn?
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Ny strategisk næringsplan
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Merkevarestrategi og city brand

Potensiell rekkevidde

Visit Trondheim har utviklet et City Brand og en
merkevarestrategi som begeistrer. Hvordan tar vi ut kraften i
dette og hva er neste steg?

Mulighetsrommet: Potensiell rekkevidde for profilering av
merkevaren Trondheim

•
•
•

Ønsker Visit Trondheim fortsatt å stå som eier av den nye
merkevarestrategien og det nye city brandet?
Ønsker Visit Trondheim å forvalte brand og strategi og
utvide* virksomhetsområdet?
Ansvar for forvaltning og eventuell sertifisering av de som
skal bruke det må avklares med Visit Trondheim.

•

•

I perioden mars 2019 – mars 2020 målte Meltwater at
Trondheim hadde 150.000* visninger i globale og sosiale
medier.
Meltwater har beregnet potensialet til å være 102
milliarder visninger i globale og sosiale medier for
Trondheim.

*Utvide og forvalte det i et bredere perspektiv, som for
eksempel, rekruttering av arbeidstakere, talenter, studenter,
bostedsattraktivitet, tiltrekke investorer, teknologihovedstaden
for flere kommuner.

* Trøndelag hadde 7.500, altså ser det ut til at Trondheim har
omtrent 20 ganger så sterk gjennomslagskraft.
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Digital markedsføring
Hvordan nå potensiell rekkevidde med betalt digital
markedsføring og organisk trafikk? Hva er potensialet for digital
markedsføring i arbeidet med profilering av Trondheimsregionen? Og hvordan oppnå det?
Digital markedsføring og markedsføring generelt handler om å
engasjere ulike nettverk, skape dialog med målgruppen(e) og å
skape en sterk merkevare man får tillit til. Det handler om å
påvirke algoritmer i både sosiale medier og søkemotorer.
Brukergenerert innhold er et eksempel på et godt virkemiddel for
å engasjere, skape dialog og en sterk og troverdig merkevare.

relevant innhold, og interessant og aktuelt for målgruppen.
Dersom innholdet også er personlig, kreativt og ekte, er dette
innhold brukere på sosiale medier er på utkikk etter.
Hva kan vi oppnå sammen?
•
•
•

•

Vi kan få større gjennomslagskraft og synlighet.
Vi kan tiltrekke oss flere nasjonale og internasjonale
ressurser og besøkende.
Vi kan få en felles verktøykasse som kan brukes når vi
skal tiltrekke for eksempel arrangement, konferanser og
kongresser.
Vi kan få mer oppmerksomhet for hver krone vi bruker på
profilering.

Eksempel på brukergenerert innhold: Merkevaren
Become Trondheim
Ved å bruke brukergenerert innhold i profileringsarbeidet kan
man jobbe både organisk (ikke betalt) og med annonsering for å
nå ut til målgrupper lokalt, nasjonalt og internasjonalt på en
troverdig måte, ved at man ønsker å dele noe man er en del av,
og stolt av.
I digital markedsføring er det også viktig at man skaper en
stoppeffekt, for eksempel: bevegelige elementer (f.eks. video),
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Forslag til organisering
Det er nå flere alternative veier for det videre profileringsarbeidet
i Trondheim og Trondheimsregionen. Et alternativ er å stoppe
her og la aktørene fortsette som normalt, men det vil være synd
å avslutte her når vi ser det store mulighetsrommet. Et annet
alternativ er at det legges frem et forslag til sammenslåing av
aktuelle organisasjoner, men det oppleves ikke som riktig. Det er
ikke sikkert det er det som er behovet. Det er uansett for tidlig.
Det tredje og anbefalte alternativet er derfor å definere et videre
prosjekt på 2-3 år for å koordinere profileringsarbeid for
Trondheimsregionen, med inkludering av relevante
organisasjoner.

Et prosjekt kan være en effektiv og dynamisk måte å organisere
arbeidet mot et felles mål.
Etter et involverende og godt forankret prosjektsamarbeid i en
treårsperiode står byen og regionen godt rustet til å velge riktig
organisering for en langsiktig satsing.

Forslag: Organiser profileringsarbeidet i et nytt prosjekt i
perioden 2022-2024.
Viktige føringer for prosjektet:
•
•
•
•

Tydelige og felles mål
Effektivt og dynamisk
God forankring
Inkluderende arbeidsform

45

Organisering av nytt prosjekt
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Prosjektmål

Klare anbefalinger

Prosjektets prosjektmål er som følger:

Bruk https://trondheim.com/no til profilering av Trondheim og
Trondheimsregionen og bruk den nye merkevarestrategien til ny:

Etablere et felles, nasjonalt og internasjonalt
profileringsarbeid for Trondheimsregionen for å skape
økonomisk vekst som er motstandsdyktig, bærekraftig
og inkluderende.
Arbeidet skal styrke arbeidet med at Trondheimsregionen skal
være den mest attraktive storbyregionen i Norge.

•
•
•
•

Nettside
Profilering
Markedsføring
Omdømmebygging

Satsingsområder nytt prosjekt
Strategisk næringsplan er førende for satsingsområdene.
Følgende satsingsområder er satset på fra organisasjoner i
studiet:
•
•
•
•
•
•

Bostedsattraktivitet
Tiltrekke investorer
Flagge inn bedrifter
Rekruttere talenter, arbeidstakere og studenter
Tiltrekke besøkende
Tiltrekke arrangement: Konferanser, kongresser,
mesterskap og konserter
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Hva skal prosjektet gjøre?
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Prosessen frem mot en mulig innstilling for et nytt prosjekt:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

27. oktober, Visit Trondheim v/Kirsten Schultz
1. november, Stab - Næring, miljø og samferdsel
18. november, møte med kommunikasjonsdirektør, Harry
Tiller
19. november, møte med Karianne Tung i Tech Port
22. november, endelig beslutning i styringsgruppen for
prosjektet
24. november, Næringsrådet formiddag (10 min)
24. november, Næringskomiteen kl.18.00 (20 min)
26. november Kommunedirektørens ledergruppe
1. desember, Rådmannsforum
3. desember, Strategisk samarbeidsforum Trondheim
kommune, Næringsforeningen i Trondheimsregionen,
Trøndelag Fylkeskommune, Sintef og NTNU
14. desember, Næringsforeningen i Trondheimsregionen,
styret
17. desember regionrådet (20 min)
Visit Trondheim, sendt e-post til Kirsten Schultz
Tech Port, styret, Karianne Tung kommer tilbake med
dato.
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Utviklingsplan 2022, Trondheimsregionen
1 Mål for Trondheimsregionen
I 2011 gjorde alle kommunene likelydende vedtak i sak om Trondheimsregionen:
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og MidtNorge.

ET STED FOR LYSE IDEER: Undersøkelser viser at Trondheim og Trondheimsregionen har suveren status
som landets teknologihovedstad i folks bevissthet.

2 Programområder:
Trondheimsregionen har fire programområder:
 P1: Strategisk næringsutvikling.
 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging.
 P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region.
 P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk.

P1: Strategisk næringsutvikling
Hovedmål:
Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt skal tilsvare vår andel av befolkningen i
2020.
Utdyping:
Målinger viser at vi mest sannsynlig innfridde hovedmålet i 2020, men målingen skjer to år på
etterskudd. Det innebærer at vi har hatt en klart sterkere vekst enn landsgjennomsnittet, i en
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historisk sterk oppgangskonjunktur. Ny Strategisk næringsplan sendes på høring i desember 2021.

INN I FRAMTIDA: Trondheimsfjorden er testarena for autonome fartøy. På bildet ser du sentrale aktører i
arbeidet med å utvikle regionen som testområde også på bakken og i lufta.

Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til drakraften i Trondheim som
landsdelshovedstad. Kommunene har ulike fortrinn og dette mangfoldet gir økt felles slagkraft. Vi
viderefører den etablerte organisasjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet
og kunnskapsmiljøene. Næringsrådet styrer arbeidet ut fra rammene i utviklingsplanen.

Tiltak som pågår:
- Tilrettelegging for næringsklynger og samarbeid mellom
klyngene.
- Avtale med Ungt Entreprenørskap.
- Arrangere innovasjonsfrokoster sammen med NiT og
Trondheim Tech Port for å koble forskning og
næringsliv.
- Følge opp samferdselspolitisk fundament for
Trondheimsregionen.
- Realisering av næringsareal i IKAP.
- Støtte til Impello-analysen og andre relevante analyser.
- Støtte til regionalt produksjonsnettverk for å erstatte
import av komponenter med regional produksjon.
- Støtte opp under gründer-/ innovasjonsarbeidet i
regionen.
- Samarbeid med autonomi-miljøene.
- Arbeidet med grønn konkurransekraft

Heidi Bjerkan, Michelin-stjerne ved Credo.
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Nye oppgaver/prioriteringer i 2022:

- Styrke mat- og reiselivssatsingen gjennom aktiv deltakelse i arbeidet med European Region of
Gastronomy.
- Videreutvikle trinnvis prosjektet Talent Attraction Management
- Jobbe med å identifisere muligheter rundt SINTEF sine foreslåtte nye næringsmuligheter.
- Se på hvilken rolle Trondheimsregionen skal ha i å jobbe med innflagging av bedrifter.
- Lage en ny portal for næringsarealer i Trondheimsregionen, som et grunnlag for tydeligere
Budsjett for strategisk næringsutvikling 2022: 2,8 mill kr.

P2: IKAP og andre oppgaver innen arealplanlegging.
Mål:
Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur,
tilpasset morgendagens behov og utfordringer. Det skal skje ved at IKAP legges til grunn for
arealpolitikken i kommunene. Trondheimsregionen skal være rollemodell for et attraktivt og
bærekraftig regionalt utbyggingsmønster.
IKAP2 ble vedtatt i regionrådet februar 2015. Oppfølging av IKAP og politisk forankring er en
kontinuerlig oppgave og vil også prioriteres i 2022. Kunnskapsgrunnlag om areal- og transport i
Trondheimsregionen skal videreutvikles og tilgjengeliggjøres, både via rapporteringer,
presentasjoner og via kartportalen.
Byvekstavtale for Trondheimsområdet ble signert 25. juni 2019. IKAP er lagt til grunn i avtalene om
arealplanlegging. Trondheimsregionen jobber for at oppfølging av Byvekstavtalen løftes til å være
til nytte for hele regionen.
Tema som skal ha fokus i 2022:
 Styrke samspill mellom næringsutvikling og næringsarealutvikling
 Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen
 Bærekraftig boligfeltutvikling
 Samordnet parkeringspolitikk i Trondheimsregionen
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NYE ARBEIDSPLASSER. Midtre Gauldal er en av kommunene våre som utvikler mer næringsareal.

Oversikt med status på næringsarealer og områder for deponi i Trondheimsregionen oppdateres to
ganger per år. Kartlegging av områder for deponi i Trondheimsregionen skal kompletteres til å
omfatte alle kommuner. Kartportal over næringsarealer skal suppleres med opplysninger om
tilgang til kraft og vann.
Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen.
Trondheimsregionen bidrar aktivt i påvirkningsprosesser mot sentrale organ.
Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2022: 1,8 mill kr.
IKAP finansieres gjennom kommunale bidrag og tildelinger fra tilskuddsordninger. For 2022 har
IKAP fått tildelt 600 000 kr i skjønnsmidler til prosjektet Bærekraftig massehåndtering i
Trondheimsregionen. Egenandelen på 50 % spleises mellom Trondheimsregionen og Trondheim
kommune.

P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region
Mål:
Trondheimsregionen skal bli mer kjent nasjonalt og internasjonalt som teknologihovedstad.
For 2022 prioriteres:
- Jobbe med å få på plass langsiktige løsninger for styrking av profileringsarbeidet i Trondheim
og Trondheimsregionen.
- Ha en tett dialog med Trondheim Tech Port om hvordan profileringen av Trondheim og
Trondheimsregionen som teknologihovedstad.
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Utdyping
Trondheimsregionen scorer høyt i nasjonale omdømmekåringer. Dette er den regionen flest sier
de kan tenke seg å bo og jobbe i hvis de skal flytte. Særlig innen utdanning og FoU er omdømmet
godt. Vi blir oppfattet som den ubestridte teknologihovedstaden i Norge, men har ikke like høy
score på vurdering av karrieremuligheter.
Trondheimsregionen vil fortsette med å fortelle våre egne suksesshistorier fra FoU og næringsliv,
men ikke produsere nye filmer. Neste år vil vi bruke profilering mer bevisst i rekrutteringsformål,
arbeidet med Talent Attraction Management vil bli en sentral del av profileringsarbeidet.
Profileringsarbeidet totalt sett i Trondheim og Trondheimsregionen er preget av fragmentering og
små ressurser, og Trondheimsregionen har satt i gang et arbeid med å utrede langsiktige
løsninger, som vil bli videreført i 2022.
Vårt prosjekt innen paraplyen European Region of Gastronomy vil også inneholde betydelig
profilering av regionen som mat- og reiselivsdestinasjon, under merkevaren Home of Nordic
Flavours.

TEKNO-EVENTYR: Sportradar startet som en masteroppgave på NTNU og endte som et globalt selskap.
Her fra felles formannskapsmøte i Trondheimsregionen høsten 2021.

Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2022: 0,6 mill kr.

oto: Hans Kringstad

Foto: Hans Kringstad
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2.1 P4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid
Mål:
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret i
kommunens politiske og administrative ledelse, og i samspill med andre samfunnsutviklere.
Trondheimsregionen er primært et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Vi ønsker å bygge
videre på de fortrinn vi har med en tett kobling mot kommunenes politiske og administrative
styringsorganer. Innen dette budsjettområdet ligger lønns- og driftsutgifter, og kostnadene til felles
møte for formannskapene.
Budsjett for ledelse/sekretariat/samarbeid i 2022: 0,9 mill kr.

3 Ressurser, budsjett og styringssystem
3.1 Ressurstilgang i 2022:




Trondheim kommune
Øvrige kommuner:
SUM

3,2 mill kr
2,9 mill kr
6,1 mill kr

Sum kommuner 6,1 mill kr.

Tilskudd fra kommunene ble i 2019 justert for første gang siden 2010. Beløpet ble justert etter prisFoto: Hans Kringstad
Foto: Hans Kringstad
og lønnsvekst og befolkningsvekst, der økningen ble fordelt over 2019 og 2020. Driftsnivået har de
siste årene vært tatt ned fra over 13 mill til et forslag for 2022 på 6,1 mill.
I tillegg kommer innsøkte prosjektmidler. Pr nå har vi fått tilsagn om NOK 600’ fra skjønnsmidlene
til Statsforvalter til et massehåndteringsprosjekt, og NOK 625’ fra Trøndelag fylkeskommune og
NOK 525’ fra Trondheim kommune til ERG. Det er usikkert hvilket kalenderår dette utbetales, og
det som ligger i vårt eget budsjett er våre egne bidrag inn i disse prosjektene.
Ressurstilgang 2022 fordelt på programområdene:
P1 Næringsutvikling
SUM

2.800.000

P2 IKAP
1.800.000

P3 Profilering
600.000

P4 Ledelse/
samarbeid
900.000

Sum
6.100.000

Rapportering/revisjon.
Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for
Trondheimsregionen. Økonomistyringen for Trondheimsregionen er i samsvar med inndeling i
programområder for virksomheten.

Foto: Carl Erik Erikson
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Foto: Carl Erik Erikson

