INNKALLING, KOMMUNEDIREKTØRFORUM – 18.03 2022
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 22-

Dato: 11.03.2022

Sted:

Møterom A, Rådhuset

Tidsrom:

Fredag 18. mars 2022 kl 0830-1130

Innkalt:

Tor Jakob Reitan, Stig Roald Amundsen, Morten Wolden, Ingvill Kvernmo, Petter Lindseth,
Kathrine Lereggen, Alf-Petter Tenfjord, Kjetil Mjøsund, Carl Jakob Midttun.

Kopi

Esther Balvers, Hans Kringstad, Kristian Dahlberg Hauge, Håkon Kibsgaard Jordet.

KF 13/22

Referat fra møte 04.02 2022

Vedlegg 1: Referat/protokoll kommunedirektørforum 04.02.2022
Forslag til vedtak:
Referat/protokoll kommunedirektørforum 04.02.2022 godkjennes.

KF 14/22
Sak:

Dialogmøte med Ungt Entreprenørskap.
Samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap er fortsatt den største enkeltsatsingen til
Trondheimsregionen, og det gjør at det er naturlig å ha faste møtepunkter mellom UE og
kommunedirektørforum. Frank Norbeck, daglig leder i UE, vil innlede.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

KF 15/22
Sak:

Oppdatering på Talent Attraction Management – diskusjon om veien videre.
Arbeidet med TAM har god progresjon, landingssiden workintrondheim.no er straks klar til
lansering, og da vil også ambassadør-programmet lanseres. Den tredje delen av prosjektet er å
lage en business case om hvordan et slikt arbeid bør organiseres og finansieres. Bård Eidet vil
presentere status i dette arbeidet, og gi mulighet for å diskutere det før den kommer som en
beslutningssak i juni 2022.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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KF 16/22
Sak:

Årsmelding 2021.
Som det framgår av årshjulet skal årsmeldingen legges fram for det kommende regionrådsmøtet
for endelig godkjenning..

Vedlegg 2: Forslag til årsmelding 2021.
Forslag til vedtak:
Kommunedirektørforum ber Regionrådet vedta den foreslåtte årsmeldingen for 2021.

KF 17/22
Sak:

Befolkningsutvikling i Trondheimsregionen i 2021.
Befolkningsutviklingen er kanskje den mest sentrale parameteren for å bedømme utviklingen i
regionen - men noe vi sjelden diskuterer i fellesskap. Det kan med (u)jevne mellomrom likevel
være fornuftig å diskutere utviklingen, både med tanke om det muligens er et trendbrudd, og om
konsekvenser av den utviklinger vi ser.
Mer utfyllende statistikk finnes her: https://trondheimsregionen.no/statistikk-ogprognoser/befolkning/endringer-i-folkemengden/
Her er nøkkeltall:
• Befolkningen i Trondheimsregionen økte med 3193 personer i 2021 (1,0 prosent), slik at
folketallet ved utgangen av året var 309 212 personer.
• Antall fødte var 3 351. Det er 289 flere barn enn i 2020. Vi må tilbake til 2017 for å se like
mange fødte. Tallet på døde var 1 986, som er 76 flere dødsfall enn i forfjor, men omtrent
det samme som i 2019. Til sammen gir dette et fødselsoverskudd på 1 365.
• I forfjor gikk innvandring til Trondheimsregion kraftig ned. I 2021 har innvandringen
kommet tilbake og er litt høyere enn før nedgangen i 2020. Det var også en økning i
utvandring i 2021. Etterregistrering av utvandring var spesielt høyt i andre kvartal ifølge
SSB, og kan bety at mye av utvandringen skulle kommet i tidligere kvartal.
Nettoinnvandring ble på 1 382 personer, 602 flere personer enn i 2020.
• Trondheim har hatt størst prosentvis vekst (1,4). Deretter fulgte Orkland (1,1), Melhus (1,0),
Malvik (0,6) og Stjørdal (0,0). Midtre Gauldal (-2,0), Indre Fosen (-0,5) og Skaun (-0,1) har
hatt befolkningsnedgang. Folketilveksten i Trondheimsregionen utenom Trondheim var
totalt sett på 0,3 prosent. For øvrige deler av Trøndelag har 2021 gitt en befolkningsnedgang
på 0,1 prosent.
• Trondheimsregionen og Osloregionen hadde størst vekst av storbyregionene (1,0 prosent) i
2021. Deretter følger Stavangerregionen (0,8) og Bergensregionen (0,5).
Over flere år økte Trondheimsregionen med ca 4000 i året, hvorav ca 3000 i Trondheim og
1000 i de andre kommunene. Økningen var fordelt på alle de tre faktorene innvandring,
fødselsoverskudd og innenlandsk flytting. I 2021 økte Trondheim med 2901 personer, dvs
resten av Trondheimsregionen økte med «bare» 292 personer. Det er interessant å diskutere om
dette er starten på en ny trend, eller om det er mer tilfeldige variasjoner. Eller handler det også
om tilgang på byggeklare tomter i kommunene?

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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KF 18/22
Sak:

Trondheim kommune sine planer for bruk av Næringsfondet.
Det har gjentatte ganger vært pekt på at Næringsfondet kan være en aktuell finansieringskilde
for næringsarbeidet i Trondheimsregionen. Det jobbes nå med vedtekter og innretning for
fondet, og Kristian Dahlberg Hauge vil innlede om status for dette arbeidet.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

KF 19/22

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 01.04. 2022
Møtested er Skaun. Aktuelle saker i tillegg til det som står på Kommunedirektørforums sakliste:
• Kontaktmøte AtB /TRFK.
• Forskning helse Melhus
• SVV gjennomføringsplan
• Smart Mobility Norway?
• Ungt Entreprenørskap?

Forslag til vedtak:
Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet.

KF 20/22

Orienteringer.

KF 21/22

Åpen post/eventuelt.

Bård Eidet
Daglig leder
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REFERAT, KOMMUNEDIREKTØRFORUM – 04.02. 2022
Saksbehandler: Bård Eidet

Referanse: 22-

Dato: 11. februar 2022

Sted:

Formannskapssalen, Rådhuset.

Tidsrom:

Fredag 04. februar 2022 kl 0830-1130

Til stede:
Forfall:

Ørjan Dahl, Katrine Lereggen, Morten Wolden, Ingvill Kvernmo, Tore Rømo, Alf-Petter
Tenfjord, Petter Lindseth, Bård Eidet, Esther Balvers, Håkon Kibsgaard Jordet.
Carl Jakob Midttun, Tor Jakob Reitan, Stig Roald Amundsen.

KF 01/22

Referat fra møte 01.12 2021

Vedtak:

KF 02/22

Referat rådmannsforum 01.12. 2021 godkjent.

Bærekraftsbudsjettering i Trondheim kommune.
Øyvind Tanum, Trondheim kommune, innledet.
Nødvendig med et felles språk om dette. Må bruke globale indikatorer lokalt. Har samarbeidet
med SSB om felles rapportering. Ca 1000 indikatorer som er verifisert. Gir nye bilder av
bærekraftig verdiskaping,
Ser penger, mål og resultat i sammenheng. Åpen database.
Fra sektorfokus til samarbeid om mål.
Ducky: Måler utslipp på grunnkretsnivå.
Har begynt å se på simuleringer. Samarbeid med Evry.
Ser at atferd begynner å endre seg. God delingskultur.
Presentasjonen lagt ut på hjemmesida.

Fra møtet:

Vedtak:

KF 03/22

Kan de andre kommunene bruke det direkte? Svar ja!
Den politiske bruken er mer usikker.
Mange terskler i innføring av noe slik, motstand pga ekstrarabeid.
Det mest interessante foredraget i år! Vil koble seg på.
TK er i front av utviklingen, men krevende å få det politiske engasjementet på plass. Alle
kommunene med?
Hva er neste steg hvis kommunen ønsker å gå videre?
Dess mer vi snakker om det, jo bredere blir forankringen.
Konklusjon: Hvis TRR skal gjøre noe å koble kommunene til dette arbeidet må det komme
tilbakemelding på det
Kommunedirektørforum tar saken til orientering.

Ny verdiskapingsstrategi, høringsutkast.
Bård Eidet innledet.
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Fra møtet:

Er det egentlig en strategi? Mange helt konkrete mål.
For mange mål, for bred og ambisiøs.
Flere av retningsmålene omdiskutert, må komme fram.
Veldig kort tid til 2025
Viktig at Trondheim sin rolle blir framsnakka.

Vedtak:

Kommunedirektørforum tar saken til orientering.

KF 04/22

Oppdatering Trondheimsregionens Europeisk matregion prosjekt..
Eileen Brandsegg presenterte status. Presentasjonen er lagt ut på hjemmesida.

Fra møtet:

Aktuelt med gårdsbesøk også utenfor Trondheim? Svar ja.
Må oppleves som relevant. Forskjell på en bonde og en forsker sine behov, men de kan utfylle
hverandre.
Veldig bra med samling for produsenter og kokker.
Viktig å framsnakke produsentene, ofte marginal virkksomhet.

Vedtak:

KF 05/22

Sluttrapport fra prosjektet «Regionalt produksjonsnettverk».

Fra møtet:
Vedtak:

KF 06/22

Kommunedirektørforum tar saken til orientering.

Sluttrapport prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra de statlige
krisepakkene

Fra møtet:

Vedtak:

KF 07/22

Kommunedirektørforum tar saken til orientering.

Prosjekt bærekraftig massehåndtering – oppdatering på status.
Esther Balvers innledet. Ønsker å sende den på høring i september. Viktigst: Mer kunnskap og
kobling til plansystemet.
Intervjurunde med eiendomsutvikling/entreprenører/utbyggere. Resultat: Massehåndtering
komme ikke på bordet før i sluttfasen, overlates til entreprenørene.

Fra møtet:

Mardal Maskin og Thamsklyngen bør intervjues.
Viktig å vise fram mulighetene/de gode eksemplene for politikerne.
Statsforvalterens sektorlogikk er et problem.

Vedtak:

Kommunedirektørforum tar saken til orientering.
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KF 08/22

Søknad klimasatsmidler.
Esther Balvers innledet.

Fra møtet:

.

Vedtak:

Kommunedirektørforum slutter seg til søknadene om Klimasatsmidler til IKAP.

KF 09/22

Årsrapport for næringsarbeidet i 2021, og planer for 2022.

Fra møtet:
Vedtak:

KF 10/22

Vedtak:

KF 11/22

Kommunedirektørforum tar saken til orientering.

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 18.02. 2022

Møteagendaen tatt til orientering.

Orienteringer.




KF 12/22

Ordførermøte 23 mars med politisk ledelse i fylkeskommunen om samferdsel.
Ny organisering Fiskeridirektoratet: Lobby-arbeid på gang.
Oppdatering TAM

Åpen post/eventuelt:
Ingen saker.

Bård Eidet
Daglig leder
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ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2021
Det overordnede målet for Trondheimsregionen står fast: Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i
samspill med Trøndelag og Midt-Norge.
Trondheimsregionen har hatt vekst også i 2021,
ved årsskiftet var det 309.212 innbyggere, en
vekst på 1,0% og 3193 personer. Det betyr at vi
rundet milepælen 300.000 innbyggere i 2020.
Trondheimsregionen og Osloregionen hadde den
sterkeste veksten i storbyregionene i dette
koronaåret. Fordelingen internt i regionen var
noe annerledes enn i det var i en lang periode, da
det grovt sett var slik at Trondheim vokste med
3000 og de andre kommunene med til sammen
1000. i 2021 vokste de andre kommunene med
292 personer.
Vi ønsker at veksten skal være bærekraftig og ta hensyn til klima og miljø. Gjennom arbeidet i
Trondheimsregionen bidrar vi til en tettere region, i et felles bolig- og arbeidsmarked. Som alle vet har
koronaårene 2020-2021 vært svært utfordrende for næringslivet, og det gjenspeiler seg i at aktiviteten på
næringsarbeidet har vært høyere enn planlagt.
Under kan du se hva Trondheimsregionen gjorde i 2021 for å komme nærmere disse målene. Oversikten
er delt inn i fire programområder:
1. Gjennomføring av strategisk næringsplan.
2. IKAP/arealutvikling.
3. Profilering, kommunikasjon, attraktiv region.
4. Ledelse, påvirkningsarbeid, samarbeid.

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2021
Programområde 1: Gjennomføring av strategisk næringsplan
Gjennomføring av strategisk næringsplan:
Næringsrådet styrer arbeidet ut fra rammene i
utviklingsplanen, og etter
innspill fra kommunene,
næringslivet og kunnskapsmiljøene. Næringsrådet behandlet 53 saker i
2021.

Kommersialisering av teknologi, tilrettelegging for
etablering og gründerskap:
Det viktigste i året som er gått har vært å motvirke
virkingene av pandemien, følge opp valget av
kommersialisering av teknologi som hovedsatsingsområde, og være en aktiv aktør for tilrettelegging for gründerskap. Målsettingen om at antallet
bedrifter og antall ansatte i teknologibedrifter skal
dobles fram mot 2025 er ambisiøst og stimulerende, og krever oppfølging over et bredt spekter.
Impelloanalysen 2021 viser at det nå er 802 teknologiselskaper med ca 13.000 ansatte. Det viser at vi
er på god vei på å nå målet med å doble antall selskaper innen 2025, men at det er atskillig mer krevende å doble antall ansatte. Det betyr at å legge

til rette for raskere oppskalering blir viktig i næringsarbeidet framover.
Arbeidet med Strategisk næringsplan, som underveis har blitt til en verdiskapingsstrategi, har vært
krevende i 2021, en slik prosess krever fysiske møter som hele tiden har måttet utsettes.
Det har vært jobbet med mobilisering til krisepakker, og utredet muligheten til å erstatte internasjonale produksjonsnettverk med regionale.
I 2021 er det også jobbet med:
- Ungt Entreprenørskap: Det har vært jobbet aktivt
for å få mer aktivitet i alle kommunene.
- Trondheim Tech Port har vært arrangør for 5 innovasjonsfrokoster som Trondheimsregionen har
finansiert.

-

Samling for alle formannskapene med tema næringsutvikling.
Forprosjekt regionalt produksjonsnettverk.
Prosjekt til mobilisering til bru av nasjonale krisepakker.
Støtte Impello-analysen og andre analyser/ statistikk.
Profileringsprosjektet.
Utarbeidelse og finansiering av et Europeisk
matregion prosjekt.
Forprosjekt Talent Attraction Management.
Utarbeidelse av ny Verdiskapingsstrategi.

Økonomi:
Det er brukt ca 2.773’ kr til programområde 1 Næringsutvikling i 2021.

Programområde 2: IKAP / arealutvikling
bistand til å styrke samspill mellom næringsutvikling
og næringsarealutvikling. September 2021 ble det
levert resultater fra en spørreundersøkelse og dybdeintervjuer av noen utvalgte virksomheter i
Trondheim om muligheter og premisser for innpassing i urbane byområder.
Prosjektleder IKAP presenterte om «Næringsarealutvikling i et regionalt perspektiv» på Felles Formannskapsmøte 23. september 2021.

Oppfølging IKAP 2.
IKAP legger opp til en klimavennlig regionutvikling
hvor flest mulig reiser i regionen skal skje med kollektiv, sykkel eller til fots. IKAP-arbeidet bidrar blant
annet med kunnskapsutvikling og kompetansebygging.
Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal kommune har
inngått en byvekstavtale med staten. Oppfølging av
avtalen skal være til nytte for hele Trondheimsregionen. Prosjektleder IKAP leder oppfølgingsprosjektene
Samordnet parkeringspolitikk og Måleindikatorer for
arealutvikling. August 2021 ble måleindikatorer for
arealutvikling vedtatt. Første rapportering skal leveres våren 2022. Det tas sikte på ferdigstilling av høringsforslag Samordnet parkeringspolitikk mai 2022.

Næringsarealutvikling
Som oppfølging av Strategi for næringsarealutvikling i
Trondheimsregionen er det inngått en avtale med
Eierskapsenheten i Trondheim kommune for å få

Massehåndtering
Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsområdet ble satt i gang september 2021. Regionrådet
fikk orientering i møtet 17. desember. Prosjektet
har fått tildelt 600 000 kr i skjønnsmidler fra Statsforvalteren. Det har blitt etablert en referansegruppe med næringsorganisasjoner og en referansegruppe med forskningsinstitutter.
Statistikk og prognoser, kartportal
Kunnskap om areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen oppdateres årlig. IKAP og fakta om
areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen ble
presentert regionrådsmøtet 1. oktober. Kartportalen
har blitt brukt aktivt i arbeidet med oppdatering av
boligfeltbasen og kvalitetssikring av lokalisering av
bedrifter i bedriftsregisteret.
Befolkningsprognoser
Den felles befolkningsprognosen oppdateres årlig.
Befolkningsprognosen med dokumentasjonsnotat ble

ferdigstilt desember 2021. Det utarbeides og presenteres kvartalsvis analyse av SSB-statistikk for regional
befolkningsutvikling.
Tall og analyse ligger på trondheimsregionen.no/statistikk-og-prognoser og ble også i 2021
publisert som interaktive figursamlinger.

Økonomi
Forbruket på området i 2021 var 2.225’.

Programområde 3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region.
Teknologihovedstaden befester sin posisjon

Konkurransen om synlighet på sosiale medier blir
stadig hardere. Trondheimsregionen har derfor prøvd
å målrette distribusjonen mot grupper som kan tenkes å ha interesse for å arbeide i teknologimiljøet i
regionen.
Arbeidet med prosjektet Talent Attraction Management startet i 2021. Det representerer en spissing og
profesjonalisering av tiltak for å styrke rekruttering til
regionen, og beholde kompetanse her lengst mulig.

Fortelling av suksesshistorier fra Trondheimsregionen.
I perioden 2015-2020 produserte Trondheimsregionen 35 filmer om suksesshistorier fra FoU-miljøene
og næringslivet. Flere av filmene har lang levetid. I
2021 kjørte vi kampanjer i totalt 17 uker høst og vår
med fire ulike filmer, delvis rettet mot studenter og
andre med interesse for teknologi.
Vi oppnådde ca 1,7 millioner visninger og 220 000
visninger av ulik varighet på Facebook, Instagram og
YouTube i 2021. I tillegg kommer en merkevarekampanje med bannerannonse på VG, DN og andre nettsteder med lenke til teknologihovedstaden.no.
Siden 2015 har vi hatt ca 2,9 millioner avspillinger på
Facebook, det vil si at noen har sett deler av eller hele
filmer.

Nettside og Facebook
Trondheimsregionen produserer egne nyheter og
legger ut relevante nyheter fra andre kilder. 540 fulgte Facebooksida til Trondheimsregionen ved utgangen av 2021.
Nyhetsbrev
Praksis med nyhetsbrev til politikere og kommunedirektører før og etter møter i regionrådet er videreført. Sendes også informasjonsmedarbeiderne i de
enkelte kommunene. Flere kommuner publiserer
nyheter fra Trondheimsregionen på egne hjemmesider. Likevel er nok forankringen i den enkelte kommune den største utfordringen i kommunikasjonsarbeidet
Økonomi
Det er i 2021 regnskapsført ca 868’ kr til programområde 3.

Programområde 4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid
Trondheimsregionen -regionrådet
Det har vært fem møter i regionrådet i 2021, og behandlet 52 saker. Ordfører i Trondheim Rita Ottervik
er leder for perioden 2019-2023. I tillegg til sakene
som hører hjemme under de forskjellige fagområdene er Regionrådet en viktig arena for å diskutere samferdselspolitikk. Det er et godt samarbeid med de
forskjellige transportetatene.

I juni 2020 ble den nye samarbeidsavtalen med
kommunene endelig vedtatt. Ny kommunelov gjorde
det nødvendig å erstatte de game nye vedtektene
med ny samarbeidsavtale.

Arbeidsutvalget - AU
AU for perioden 2019-2023 består av leder Rita
Ottervik (Trondheim), nestleder Oddbjørn Bang (Orkdal), Jorid Jagtøien (Melhus), og Trond Hoseth (Mal-

vik). AU har hatt fem møter i 2021 og behandlet 49
saker. Arbeidsutvalget bidrar godt til politisk forankring og effektiv drift av Trondheimsregionen.

Rådmannsforum
Rådmannsforum har i 2021 behandlet 60 saker.
Rådmannsforum er viktig både som forberedende
organ for politiske saker og for å effektuere vedtak i
Regionrådet i kommunene. Etter hvert har Råd-

mannsforum fått en viktigere rolle for å diskutere
samarbeid mellom Trondheim og de andre kommunene knyttet til tunge utviklingsprosesser i Trondheim kommune.

Næringsrådet
Næringsrådet sikrer samhandling mellom det offentlige, næringslivet og FoU (triple helix) og styrer ressursbruk og prioriteringer i strategisk næringsplan.
Berit Rian er valgt som leder.

Næringsrådet behandlet i 2021 53 saker. Koblingen
mot næringslivet og FoU gjennom arbeidet i næringsrådet fungerer positivt og er en viktig suksessfaktor.

Sekretariatet
Bård Eidet er daglig leder, Esther Balvers er prosjektleder for IKAP/arealutvikling, mens Hans Kringstad er kommunikasjonsrådgiver. I tillegg har det
vært kjøpt tjenester fra Trondheim kommune til
statistikk/ prosjekt/støttefunksjoner og GIS/kart.

Trondheim kommune er vertskommune med personalansvar for sekretariatet.
Til programområde 4, ledelse, påvirkningsarbeid og
samarbeid, er det regnskapsført vel 898’ kr i 2021.

Regnskap 2021
Prosjektnavn

Forbruk 2020

Forbruk
2021

Budsjett
2021

Avvik

P1: Næringsutvikling:

4.801.306

2.773.807

4.000.000

1.226.193

P2: Arealutvikling:
P3: Profilering/attraktiv region:

2.486.000
1.654.246

2.225.500
868.743

2.000.000
1.000.000

-225.500
131.257

826.397

898.060

1.000.000

101.940

9.986.828

6.766.110

8.000.000

1.233.890

P4: Ledelse, påvirkning og samarbeid:
Totalt forbruk

De løpende inntektene i 2021 var på kr 6.100’, det betyr at det ble brukt ca 0,6 mill kr av fondsmidler i tillegg til de løpende bevilgningene. Total fondsreserve i Trondheimsregionen er nå på ca 0,3 mill kr. I det
opprinnelige budsjettet lå det inne 1 mill fra KMD, som det midt i året ble klart ikke ble videreført. Det betydde at det ble nødvendig med stram styring av budsjettet, som gjenspeiles i avviket fra budsjettet.
Trondheim kommune sitt bidrag til ERG-prosjektet på 525’ er i sin helhet utbetalt i 2021, mens prosjektperioden er fram til 2023.

