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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 22.03 2022 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 22/-                                 Dato: 16. mars 2022  
 

Sted: Leangen gård 

Tidsrom: 1430-1530. 

Innkalt: Rita Ottervik, Oddbjørn Bang, Trond Hoseth, Jorid Jagtøyen.  

 
AU 12/22 Protokoll AU-møte 09.02.2022 

Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 09.02.2022 
 

Forslag til vedtak:  
Protokoll Arbeidsutvalget 09.02.2022 godkjennes.  
 

 
AU 13/22 Samarbeid om Ukraina-krisen i Trondheimsregionen. 

Sak: Vi hadde et ekstraordinært AU 14/3, med noen oppfølgingspunkter som blir presentert i møtet. 

 

 Forslag til vedtak: 

 AU tar saken til orientering, og ber om at det jobbes videre med disse punktene:. 

 

 

AU 14/22 Møte med Trøndelag fylkeskommune om samferdsel 22/3 – gjennomgang av 
programmet. 

Sak: AU går som kjent over i møtet med fylkeskommunen om samferdsel og muligheten for feller 
prioriteringer, så det er lurt å ta en siste gjennomgang av strategi og mål for møtet. 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 
 
 
 

AU 15/22 Felles samling for formannskapene 1.- 2/9 2022, innspill til utforming av program. 
Sak:  For første gang siden vi startet med disse møtene hadde ikke Scandic Hell plass til oss. Utenom 

Trondheim ble også Bårdshaug spurt, men de var heller ikke ledig. Dermed ble det besluttet å 
legge det til Scandic Lerkendal.  
 
Planleggingen av innholdet har så vidt kommet i gang, derfor er det viktig at AU får lagt sine 
føringer så tidlig som mulig. Av tema som har vært diskutert er arbeidskraftbehovet å årene 
framover og hvordan vi kan dekke ut, utarbeidelsen av handlingsplan for oppfølging av 
verdiskapingsstrategien, næringsareal inkl tilgang på energi og vann, miljøpakke/samferdsel.  

 

Forslag til vedtak: 

 AU sine innspill tas med i den videre planleggingen av samlingen. 
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AU 16/22 Årsmelding 2021. 
Sak:  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: 

 AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte årsmeldingen for 2021. 

 
 

AU 17/22 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 01.04. 2022 
 Møtested er Skaun. Aktuelle saker i tillegg til det som står på AU sin saksliste:  

• Kontaktmøte AtB /og evt TRFK. 
• Forskning helse Melhus 
• SVV gjennomføringsplan  
• Smart Mobility Norway? 
• Ungt Entreprenørskap? 

 
Forslag til vedtak: 
 AU tar saken til orientering.. 

 

 

AU 18/22 Orienteringer 
• . 

 

 

Bård Eidet 

Daglig leder 
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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 09.02.2022 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 22- Dato: 16. februar 2022  
 

Sted: Ordførerens kontor. 

Tidsrom: Kl 1200-1400 

Til stede: Rita Ottervik, Trond Hoseth, Jorid Jagtøyen, Oddbjørn Bang, Bård Eidet.  
Eileen Brandsegg tilstede under sak 02. 
 

Forfall:  

Referent: Bård Eidet 
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no   

 Ingen merknader til innkallingen.  

 

AU 01/22 Protokoll AU-møte 08.12. 2021 

 

Vedtak: Protokoll Arbeidsutvalget 08.12. 2021 godkjennes 
 

 
 

AU 02/22 European Region of Gastronomy – styringsgruppemøte i prosjektet. 

  Eileen Brandsegg presenterte status. Konsentrert oss mye om produsenter etter siste styrings-

gruppemøte, i tråd med innspillene.  

Jobber nå med to forskjellige konferanser, en på høst og en på våren.  

 Fra møtet: Hvem kan være gjennomføringsorganisasjon for konferansene som gjennomføres?  Kan Trond-

heimsregionen være aktuell? 

Mulig å bygge langsiktige strukturer for å samle produsentene? 

 Vedtak:  
AU tar saken til orientering.. 
 

 

AU 03/22 Møte med Trøndelag fylkeskommune om samferdsel 23/3. 

  

 Fra møtet: Utgangpunktet er forskjellige prioriteringer mellom fylkeskommunen og Trondheimsregionen. 

Må unngå for sterke fronter. Målet å få en gjensidig forståelse, slik at vi kan dra lasset sammen. 

Viktig at jernbane blir tema, hvilken strategi skal vi ha? Tar lang tid, ikke lykkes godt nok fram 

til nå. 

Flaskehalsene innen samferdsel er her i TRR, ikke lenger nord, må gjenspeiles også i fylkes-

kommunen.  

http://www.trondheimsregionen.no/
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Leder starter med det overordna, mens noen følger med tog og vei.. 

Daglig leder lager forslag, avklarer det med fylkeskommunen. 

Vedtak:  
AU ga innspill til programmet.  

 
 

AU 04/22 Dato for felles samling for formannskapene i 2022..  

 Fra møtet:  

 Vedtak:  

Felles møte for formannskapene arrangeres 1.-2. september..  

  

AU 05/22 Årsrapport for næringsarbeidet i 2021, og planer for 2022.  

Fra møtet:  
 
Vedtak:  

AU tar saken til orientering. 
 

  

AU 06/22 Ny verdiskapingsstrategi, høringsutkast. 

Bård Eidet innledet. 

Fra møtet:  
 
Vedtak:  

AU ber Regionrådet om å sende den foreslåtte Verdiskapingsstrategien på høring i kommu-
nene, med høringsfrist 1. mai 2022. Regionrådet vil vedta den endelige strategien i juni 2022. 

 

 

AU 07/22 Sluttrapport fra prosjektet «Regionalt produksjonsnettverk». 

Bård Eidet innledet. 

Fra møtet:  
 
Vedtak:  

AU tar saken til orientering. 
 

 

AU 08/22 Sluttrapport prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra de statlige krise-

pakkene. 

 
Bård Eidet innledet. 

Fra møtet:  
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Vedtak:  

AU tar saken til orientering. 
 

AU 09/22 Årets Impello-analyse.   
 

Vedtak:  
AU tar saken til orientering. 

 
 

 

AU 10/22 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 18.02. 2022 

 Forslag til nye saker 

 Presentasjon av Statens Vegvesen sitt nye handlingsprogram. 

 Det jobbes med en felles politisk uttalelse om behov for flere studieplasser innen helse. 

Melhus lager forslag. 

 

 

AU 11/22 Orienteringer 

 

 

AU 12/22 Eventuelt. 

 Innsigelsen til deponi-sak i Melhus ennå ikke avgjort i departementet. Vurderes ny 

henvendelse fra Trondheimsregionen, pluss ta det opp med statssekretær ved snarlig 

besøk i regionen.  

 Oppfølging av manglende framdrift innen jernbane tas i Miljøpakken. 

 
 
 
Rita Ottervik Bård Eidet 
Møteleder Daglig leder  

(sign) (sign) 
 
  



 
 

 
 

      ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2021 
Det overordnede målet for Trondheimsregionen står fast: Styrke Trondheimsregionens utvikling i en na-
sjonal 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 stra-
tegisk næringsplan: 
Næringsrådet styrer ar-
beidet ut fra rammene i 
utviklingsplanen, og etter 
innspill fra kommunene, 
næringslivet og kunn-
skapsmiljøene. Nærings-
rådet 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 hovedsat-
singsområde, og være en aktiv aktør for tilretteleg-
ging for gründerskap.  Målsettingen om at antallet 
bedrifter og antall ansatte i teknologibedrifter skal 
dobles fram mot 2025 er ambisiøst og stimuleren-
de, og krever oppfølging over et bredt spekter. 
Impelloanalysen 2021 viser at det nå er 802 tekno-
logiselskaper med ca 13.000 ansatte. Det viser at vi 
er på god vei på å nå målet med å doble antall sel-
skaper innen 2025, men at det er atskillig mer kre-
vende å doble antall ansatte. Det betyr at å legge 

 

 



 
til rette for raskere oppskalering blir viktig i næ-
ringsarbeidet framover.  

Arbeidet med Strategisk næringsplan, som under-
veis har blitt til en verdiskapingsstrategi, har vært 
krevende i 2021, en slik prosess krever fysiske mø-
ter som hele tiden har måttet utsettes.  

Det har vært jobbet med mobilisering til krisepak-
ker, og utredet muligheten til å erstatte interna-
sjonale 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 in-

novasjonsfrokoster som Trondheimsregionen har 
finansiert. 

- Samling for alle formannskapene med tema næ-
ringsutvikling. 

- Forprosjekt regionalt produksjonsnettverk. 
- Prosjekt til mobilisering til bru av nasjonale krise-

pakker. 
- Støtte Impello-analysen og andre analyser/ sta-

tistikk. 
- 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 Næ-
ringsutvikling i 2021.

 

 

Programområde 2: IKAP / arealutvikling 

 

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

bistand til å styrke samspill mellom næringsutvikling 
og næringsarealutvikling. September 2021 ble det 
levert resultater fra en spørreundersøkelse og dyb-
deintervjuer av noen utvalgte virksomheter i 
Trondheim om muligheter og premisser for innpas-
sing i urbane byområder.  
Prosjektleder IKAP presenterte om «Næringsarealut-
vikling i et regionalt perspektiv» på Felles Formann-
skapsmøte 23. september 2021.  
 
Massehåndtering 
Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsområ-
det ble satt i gang september 2021. Regionrådet 
fikk orientering i møtet 17. desember. Prosjektet 
har fått tildelt 600 000 kr i skjønnsmidler fra Stats-
forvalteren. Det har blitt etablert en referanse-
gruppe med næringsorganisasjoner og en referan-
segruppe med forskningsinstitutter. 
 
Statistikk og prognoser, kartportal 
Kunnskap om areal- og transportutvikling i Trond-
heimsregionen 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 

https://trondheimsregionen.no/areal-og-transport/kartportal/


 
ferdigstilt desember 2021. Det utarbeides og presen-
teres kvartalsvis analyse av SSB-statistikk for regional 
befolkningsutvikling.  
Tall og analyse ligger på trondheimsregio-
nen.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 

 

Fortelling av suksesshistorier fra Trondheims-
regionen. 
I perioden 2015-2020 produserte Trondheimsregio-
nen 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 merkevarekam-
panje med bannerannonse på VG, DN og andre nett-
steder 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. 

Konkurransen om synlighet på sosiale medier blir 
stadig hardere. Trondheimsregionen har derfor prøvd 
å målrette distribusjonen mot grupper som kan ten-
kes å ha interesse for å arbeide i teknologimiljøet i 
regionen.  

Arbeidet med prosjektet Talent Attraction Manage-
ment startet i 2021. Det representerer en spissing og 
profesjonalisering av tiltak for å styrke rekruttering til 
regionen, og beholde kompetanse her lengst mulig. 

Nettside og Facebook 
Trondheimsregionen produserer egne nyheter og 
legger ut relevante nyheter fra andre kilder. 540 fulg-
te Facebooksida til Trondheimsregionen ved utgang-
en av 2021.  
 

Nyhetsbrev 
Praksis med nyhetsbrev til politikere og kommunedi-
rektører før og etter møter i regionrådet er videre-
ført. Sendes også informasjonsmedarbeiderne i de 
enkelte kommunene. Flere kommuner publiserer 
nyheter fra Trondheimsregionen på egne hjemmesi-
der. Likevel er nok forankringen i den enkelte kom-
mune den største utfordringen i kommunikasjonsar-
beidet 

 
Økonomi  
Det er i 2021 regnskapsført ca 868’ kr til program-
område 3. 

 

 
Programområde 4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid

Trondheimsregionen -regionrådet
Det har vært fem møter i regionrådet i 2021, og be-
handlet 52 saker. Ordfører i Trondheim Rita Ottervik 
er leder for perioden 2019-2023. I tillegg til sakene 
som hører hjemme under de forskjellige fagområde-
ne er Regionrådet en viktig arena for å diskutere sam-
ferdselspolitikk. 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. 
 

https://trondheimsregionen.no/statistikk-og-prognoser/
https://trondheimsregionen.no/statistikk-og-prognoser/


 

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

vik). AU har hatt fem møter i 2021 og behandlet 49 
saker.  Arbeidsutvalget bidrar godt til politisk forank-
ring 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 kommu-
nene knyttet til tunge utviklingsprosesser i Trond-
heim kommune.  

Næringsrådet 
Næringsrådet sikrer samhandling mellom det offent-
lige, næringslivet og FoU (triple helix) og styrer res-
sursbruk 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 nærings-
rådet fungerer positivt og er en viktig suksessfaktor. 

Sekretariatet 

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

Trondheim kommune er vertskommune med per-
sonalansvar 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: 
 

2.486.000 
 

2.225.500 
         

2.000.000  -225.500 
P3: Profilering/attraktiv region: 1.654.246 868.743     1.000.000  131.257 

P4: Ledelse, påvirkning og samarbeid: 
 

826.397 
 

898.060 
            

1.000.000  101.940 

Totalt forbruk 
 

9.986.828 
 

6.766.110 
       

8.000.000  1.233.890 
 
De løpende inntektene i 2021 var på kr 6.100’, det betyr at det ble brukt ca 0,6 mill kr av fondsmidler i til-
legg 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 be-
tydde 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 prosjektpe-
rioden er fram til 2023. 
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