
 

Trondheimsregionen 01.04.2022  Side 

 
 

 
 

INNKALLING 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 01.04. 2022 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 22/ Dato 25. mars 2022  
 

Sted: Bautaen kulturhus, Skaun ungdomsskole, Børsa. 

Tidsrom: Møte kl 0900 – 1300.  

 

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

Kopi: Varamedlemmer 
 
 
 TR 13/22 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 18.02. 2022 

Vedlegg 1:  Protokoll Trondheimsregionen-regionrådets møte 18.02. 2022. 

Forslag til vedtak:  
Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 18.02. 2022 tas til etterretning. 

 
 
Orienteringssaker: 
 
 TR 14/22 Kontaktmøte med AtB. 

Sak:  Som en del av årshjulet så legges det opp til årlige møter i mars/april med ledelsen i AtB. 
Hensikten er å ha en fast arena for oppdatering og diskusjon rundt prioriteringer/strategier. 
 
Harald Storrønning, direktør tilbudsutvikling og mobilitet i AtB, vil innlede.  
 

 
Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 
 

 
 TR 15/22 Statens Vegvesen sin nye gjennomføringsplan. 

Sak: Statens Vegvesen (SVV) la på nyåret fram sin gjennomføringsplan for 2022-2027.  
 Gjennomføringsplanen er SVV’s plan for første seksårsperiode av Nasjonal  
 transportplan (NTP) 2022–2033. Planen beskriver hvordan de skal nå målene i NTP, prioritere  
 midlene og oppnå mål. Det legges til grunn de økonomiske rammene og veiprosjektene i NTP.  
 Planen skal sikre gjennomføringskraft og leveranser til hovedmålet i NTP 2022–2033 om et  
 effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. 
  
 Kjetil Strand, avdelingsdirektør transport i divisjon transport og samfunn, presenterer planen og 

konsekvenser for Trondheimsregionen. 
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Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 
 
 
 TR 16/22 Interkommunalt rekrutteringsprosjekt helse i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal.  

Sak: Disse tre kommunene har gått sammen i et interkommunalt rekrutteringsprosjekt, sammen med 
blant andre Nord universitet, NTNU og SINTEF. Prosjektet jobber med heltidskultur, faglig 
utvikling, kommunikasjon og omdømme, veiledningssystem og lønns- og arbeidsvilkår. Dette er 
problemstillinger som alle kommunene jobber med, og som etter alt å dømme vil bli mer og mer 
prekær framover, derfor bruker til anledningen til å presentere dette arbeidet som en mulig 
inspirasjon for de andre kommunene. 
Prosjektleder Svein Jarle Midtøy vil presentere prosjektet. 

 
Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 
 
 
 TR 17/22 Smart Mobility Norway.  

Sak: Dette prosjektet har vært presentert tidligere i regionrådet, da under navnet Hell Smart Mobility 
Arena. Nå har både innhold og navn skiftet, det har fått en mer fokusert forretningside, og det 
jobbes nå tett med store internasjonale partnere for å realisere prosjektet. Utvikling av 
testarenaer som et ledd i næringsutvikling er en sentral del av den nye verdiskapingsstrategien, 
og dette prosjektet har ringvirkninger langt utover enkeltkommuner. 
Prosjektleder Torhild Aarbergsbotten vil orientere. 
 

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 

Beslutningssaker: 
 

 TR 18/22 Statusrapport Ungt Entreprenørskap. 
Sak:  Samarbeidsavtalen med Ungt Entrepreørskap har hele tiden vært den største satsingen i 

Trondheimsregionen. Der for er det viktig at regionrådet med jevne mellom får 
presentert status, og hva det vil jobbes med framover. 
Daglig leder i UE Frank Norbeck vil presentere status. 
 

Forslag til vedtak: 
Regionrådet tar statusrapporten til orientering. 
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 TR 19/22 Statusrapport for arbeidet med Talent Attraction Management. 
Sak:  Arbeidet med TAM har god progresjon, landingssiden workintrondheim.no er lansert i det stille, 

og snart 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. Christian Hauen fra NiT 
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: 

Regionrådet tar saken til orientering. 
  
  
 TR 20/22 Samarbeid om Ukraina-krisen. 
 
 Sak: AU tok initiativ til et ekstraordinært møte for å diskutere hva som kan gjøres i fellesskap for å 

møte den forventede kraftige tilstrømningen av flyktninger fra Ukraina. Det var enighet om at 
eventuelle samarbeidsområder må være områder der det er mer effektivt å gjøre det sammen enn 
hver for seg, og/eller gi større kvalitet. Tre områder ble nevnt: 

   - felles informasjon 

   - språkopplæring 

   - tilknytning til arbeidslivet 

  
Kommunedirektørforum fulgte opp initiativet, og inviterte både statsforvalter, ressurspersoner i 
kommunene, idretten og næringslivet til å diskutere videre oppfølging. 
Oppsummering: 
1. Statsforvalter fasiliterer samarbeid om felles informasjon 
2. Trondheim kommune tar ansvar for å avklare mulighetene for samarbeid om språkopplæring 
3. Trondheimsregionen jobber videre med å muligheten for tidlig kobling til arbeidslivet. 
 
Det vil bli gitt ytterligere informasjon i møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 
 
 
 

TR 21/22 Reforhandling av Byvekstavtalene 
 

Sak: Som sikkert flere har fått med seg i media skal Byvekstavtalen reforhandles. Det gjør at 
spørsmål som innretning, måleparametre og ikke minst geografi vil diskuteres, som er spørsmål 
av stor viktighet for Trondheimsregionen. 
Rita Ottervik vil orientere. 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet tar saken til orientering. 
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TR 22/22 Årsmelding 2021 

 
Sak: Som det framgår av årshjulet skal årsmeldingen legges fram for regionrådsmøtet i mars/april for 

endelig godkjenning.   
 

Vedlegg 2:  Forslag til årsmelding. 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar den foreslåtte årsmeldingen for 2021. 
 
 

 
 

 TR 23/22 Orienteringer 

•  
 

 
 TR 24/22 Eventuelt 
 

 

 

Rita Ottervik Bård Eidet 
Leder Daglig leder 
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PROTOKOLL 
MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 18/02 2022  
Sekretariat: Bård Eidet Referanse: 22/ Dato 25. februar 2022 
  
 

Sted: Orkland kommune, Rådhuset. 

Tidsrom: Kl 0900-1300. 

Til stede: Stjørdal kommune: Leif Roar Skogmo. 
Malvik kommune: Trond Hoseth, Stig Roald Amundsen. 
Trondheim kommune: Julie Indstad Hole, Trygve Bragstad, Morten Wolden. 

 Melhus kommune: Jorid Jagtøien, Signy Ryther Overbye. 
Skaun kommune: Gunn Iversen Stokke, Siri Grøttjord,. 
Orkland kommune: Oddbjørn Bang, Jan Grønningen, Ingvill Kvernmo. 

 Midtre Gauldal kommune: Bjørn Enge. 
Indre Fosen kommune: Bjørnar Buhaug, Anne Kirkeby. 
 

 Observatører:  
 Fylkesmannen: . 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Børge Beisvåg, Hans Petter Øien Kvam. 
Trøndelag fylkeskommune: Henrik Kierulf, Carl Jakob Midttun, Erlend Solem. 
KS:. 
Trondheim havn: . 
Jernbanedirektoratet: . 
Nye Veier: Lars Bjørgård. 
Miljøpakken:  
Stjørdal kommune: . 
Trondheim kommune: Håkon Kibsgaard Jordet. 
Malvik kommune:  

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

  
Innkalling/saksliste godkjent. Oddbjørn Bang ønsket velkommen og ledet møtet.  
Dorte Bae Solvang og Truls Johansen presenterte planer om storstilt industriutvikling i Orkland. Vil  
utvikle Norges beste sirkulære industriområde. Prosjekteier er Valinor AS, med egenkapital på 2,5 mrd.  
Mål om en sirkulær superklynge – et hurtigspor inn i det grønne skiftet. Vil legge vekt på skånsom  
utvikling. Nærheten til et stort arbeidsmarked veldig viktig, sammen med stabil tilgang på energi til en  
fornuftig pris. Har både kraftoverskudd og to sentralstasjoner. Viktig med markedsføring av regionen  
framover. Industrikulturen i Orkland unik.  
Det utredes et område på 5500 da. Signert grunneieravtaler med et stort flertall. Regulering starter så  
snart som mulig.  
 
 
 
 
 

http://www.trondheimsregionen.no/m%C3%B8ter
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 TR 01/22 Protokoll Trondheimsregionen-regionrådet møte 17.12. 2021 
 

Vedtak:  
Protokoll for Trondheimsregionen-regionrådets møte 17.12. 2021 tas til etterretning. 

 

 

Orienteringssaker: 
 
 TR 02/22 Salvesen & Thams sitt arbeid med næringsutvikling, verdien av samarbeid i 

Trondheimsregionen 
  Bjørn Wiggen presenterte Salvesen & Thams. 150 års historie. Kun aktivt eierskap, vil være 

med på å utvikle bedriftene. Etablert et mini-Salvesen& Thams i Nord-Trøndelag. Blått møter 
grønt et uutnyttet potensial. Tilgang på kompetanse stor utfordring. Rollefordeling innen 
virkemiddelapparatet alt for uklar. Ny virksomhet prioriteres i for stor grad framfor utvikling av 
eksisterende.  
 

 Fra møtet:  
 

  Vedtak: 

 Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 TR 03/22 Mulighetene for nye forbindelser mellom Flakk – Ila og Flakk – Klett, og arbeidet 
med bylogistikk. 
 
Erlend Solem fylkesdirektør for samferdsel presenterte de foreløpige planene. Stort behov for å 
gjøre noe med strekingen Ila – Flakk, høyest skredfaktor i Trøndelag. Ligger inne i 
Byvekstavtalen, spleiselag.  1,7 – 2,2 mrd. Stor politisk jobb å gjøre. Tar ikke med Flakk – Klett 
i første omgang. Steinmassene fra tunnelen kan brukes til å fylle ut ny godskai i Flakk-området. 
Annet alternativ er å bruke det til ny fylkesvei fra Klett – Flakk.  
Bylogistikk: Lage arenaer, bruke teknologi, analyser/kunnskap. Avsatt 5 mill årlig til en søkbar 
pott til både kommuner og næring.   
 

 Fra møtet: Hovedutvalget i fylkeskommunen diskuterte det i går. Trenger ny handlingsplan. Klett – Flakk 
må ikke glemmes. Flere kommuner må inn i Byvekstavtalen.  
Næringstransport må inn som en del av nullvekstmålet.  
 

Vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 TR 04/22 Oppdatering på status på Nye Veiers portefølje i Trondheimsregionen. 
 Lars Bjørgård, konstituert direktør utbyggingsportefølje 1, presenterte status. Deler opp 

entreprisene mer enn tidligere for at flere kan legge inn anbud. Må unngå mange runder med 
forskjellige trasevalg, men krevende å finne den beste løsningen. Ønsker politisk hjelp til å løse 
opp kravene i veinormalene.  
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Fra møtet:   

Vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 

 
 

 TR 05/22 Statusrapport på Trondheimsregionens Europeisk matregion-prosjekt. 
 Eileen Brandsegg, prosjektleder Bylivsutvikling AS presenterte status.  

 

Fra møtet: Rekruttering viktig. Sentral del av hovedprosjektet. 
Har vært forvirra over alle aktørene, tydeligere nå. Bra prosjekt.  
En matfesival nær deg: Krevende å bli tildelt ett tidspunkt som ikke passer – behovet for å velge 
tidspunkt selv må tas opp med Oi!  

Vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 

 

 

 

Beslutningssaker: 

 

 TR 06/22 Ny Verdiskapingsstrategi, utsending på høring. 
 Hans Petter Øien Kvam, prosjektleder fra NiT, presenterte forslaget til ny verdiskapingsstrategi.  

NiT stiller opp i kommunestyrene/formannskapene ved politisk behandling av høringsutkastet.  
 

Fra møtet: Blitt veldig bra, fornøyd med at mat har fått tydelige rolle. En feil i statistikken om økning i 
offentlige arbeidsplasser i Indre Fosen.. 
Viktig å planlegge for flaks – benytte de mulighetene som dukker opp.  

Vedtak: 
Regionrådet sender den foreslåtte Verdiskapingsstrategien på høring, med høringsfrist 1. mai 
2022. Regionrådet vil vedta den endelige strategien i juni 2022. 

 

 
 

 TR 07/22 Årsrapport for næringsarbeidet i 2021, og planer for 2022. 
  

Fra møtet: .  

 

Vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 
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 TR 08/22 Sluttrapport fra prosjektet «Regionalt produksjonsnettverk». 
  

Vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 

   

 
 TR 09/22 Sluttrapport prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra de statlige 

krisepakkene.  
 
Vedtak: 
 Regionrådet tar saken til orientering. 
 
 

 
 TR 10/22 Årets Impello-analyse.  

 
Vedtak: 
 Regionrådet tar saken til orientering. 
 
 
 

 

 TR 11/22 Orienteringer 
• Felles møte for formannskapene blir 1.-2. september – hold av tidspunktet 
• Det blir avholdt ordførermøte med fylkesordfører/fylkesvaraordfører/ hovedutvalgslederne 

for transport og vei i fylkeskommunen 22. mars 
•  

 
 
 
 
 
  

 TR 12/22 Eventuelt: Uttalelse om praksisplasser sykepleieutdanning 
  Sendes ut til lokalpressen. 

Vedtak: 
 Regionrådet vedtar denne uttalelsen: 
 

FLERE PRAKSISPLASSER OG BEDRE KVALITET I PRAKSISSTUDIER FOR SYKEPLEIERSTUDENTER ER 
NOE VI PRIORITERER I TRONDHEIMSREGIONEN 

 
Kommunene i Trondheimsregionen arbeider hver eneste dag for å beholde og å rekruttere 
sykepleiere til kommunehelsetjenesten. Dette gjelder også helsefagarbeidere, vernepleiere, leger 
med mere. Vi har forståelse for at ikke alle mener at arbeidet gir de effekter som ønsket på kort 
sikt men vi håper at alle ser utfordringsbildet som kommunehelsesektoren i Norge står ovenfor. 
Det er komplekst og det finnes ingen enkle løsninger. Vi har en felles samfunnsutfordring der vi 
sammen må utvikle løsningene. Og vi må framsnakke kommunehelsetjenesten som arbeidsplass.  
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Det er en viktig strategisk beslutning at det nå skal utdannes langt flere sykepleiere enn før 
nasjonalt og at det ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, opprettes flere 
studieplasser. Kommunene i Trondheimsregionen har en viktig rolle i å ta imot flere 
praksisstudenter når NTNU og Nord Universitet nå får flere sykepleierstudenter. Vi er vårt ansvar 
bevisst og vil legge til rette for flere praksisplasser allerede i fra studieåret 2022/2023 for 
sykepleierstudenter i kommuner i Trondheimsregionen.  
 
I tillegg til å åpne opp for flere praksisplasser er vi opptatt av kvaliteten på praksisstudiene. Et 
eksempel på dette er arbeidet som gjøres i kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal som 
gjennom Interkommunalt rekrutteringsprosjekt helse arbeider sammen med NTNU og KS 
Jobbvinner om tiltaket Kvalitet i praksisstudier for sykepleierstudenter, der man skal prøve ut 
tiltak som kan styrke kvaliteten på studentenes praksisstudier. Praksis utgjør ca 50% av 
sykepleierstudentenes utdanning. Det er dokumentert at studenter som opplever god kvalitet på 
sin praksisplass i større grad vil søke seg tilbake til praksisstedet som ferdig utdannede 
yrkesutøvere. Allerede etter påske 2022 tar Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommuner i mot 1 
års sykepleierstudenter som skal ha praksis på sykehjem og der nye tiltak som skal styrke 
kvaliteten i praksisstudier skal testes ut sammen med veiledere i fra NTNU. Resultatene i fra dette 
tiltaket vil deles med kommuner i Trøndelag slik at vi kan utvikle oss sammen.  
 
Som folkevalgte ledere er vi opptatt av at kommunene i Trondheimsregionen skal tilby gode 
praksisplasser med fokus på faglig læringsutbytte og at studentene får innsikt i de spennende 
arbeidsoppgavene som kommunehelsetjenesten kan tilby. Kommunehelsetjenesten er i endring 
og det gjøres mye viktig utviklingsarbeid i Trøndelag sammen med NTNU, SINTEF, Nord 
Universitet, Statsforvalteren og KS rettet mot kommunehelsetjenesten. Vårt felles mål er å 
beholde ansatte, videreutvikle ansatte og å rekruttere ansatte til kommunehelsetjenesten, nå og i 
et framtidsperspektiv. Vi håper at mange søker seg til sykepleierstudier ved NTNU før 
søknadsportalen stenger 15 april. Lykke til med utdanningsvalget! 
 
Kommunene i Trondheimsregionen vil forplikte oss til å ta imot studenter til praksisplasser i våre 
kommuner, og forventer at St.Olav følger opp sammen med oss slik at vi når målet.  
 
 

 
  

  
Rita Ottervik Bård Eidet 
Leder Daglig leder 



 
 

 
 

      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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