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AU 20/22
Sak:

Trondheimsregionen sin økonomiske stilling – oppfølging fra sak TR 49/21.
I sak 49/21 til Regionrådet ble det gitt en gjennomgang av Trondheimsregionen sin økonomiske
situasjon, der blant annet spørsmålet om Trondheimsregionen fortsatt skal drive med
næringsutvikling ble tatt opp. Kort oppsummert er bakgrunnen at budsjettet har gått fra 10,7
mill i 2014, med en topp på 13 mill, til kun å inneholde dagens medlemsavgifter på ca 6 mill.
Det må få betydning for arbeidsområder.
Det er tre årsaker til denne situasjonen:
•

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 forrige 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.

Som sagt er den største usikkerheten knyttet til om Trondheimsregionen fortsatt skal drive med
næringsutvikling. På grunn av økonomien ble det inngått avtale med Trondheim kommune om
at de overtok lønns- og personalansvaret for prosjektleder for strategisk næringsplan fra og med
1/1-2022. Uten det ville budsjettet vært i minus ved årets start. Status er at når det tas hensyn til
allerede eksisterende forpliktelser til ERG, Talent Attraction Management, Impello-analysen,
Ungt entreprenørskap, innovasjonsfrokoster og prosjektledelse ny SNP så er nesten hele
budsjettet til næringsutvikling brukt opp.
På sikt er det ikke mulig å drive næringsutvikling ut fra slike rammer. Trondheimsregionen sitt
næringsarbeid har vært kraftfullt nok til å gjøre en forskjell, og tilbakemeldingene fra
næringslivet og eksterne samarbeidspartnere er til dels svært gode. Legitimiteten er god, og ikke
minst setter aktørene stor pris på korte beslutningslinjer og den handlekraften
Trondheimsregionen har hatt. Men i og med vi primært har brukt ressursene på det den enkelte
kommune er for liten til å gjøre selv er forankringen i kommunene en løpende utfordring.
Det er ingen fasit på hva som er korrekt størrelse på budsjettet for en organisasjon som
Trondheimsregionen, men ut fra erfaringene de siste 10 årene bør det ligge på minimum 10 mill
Arbeidsutvalget 07.06.2022

Side 1 av 7

for å gi tilstrekkelig slagkraft. Det er betydelig mindre enn sammenlignbare nordiske og norske
eksempler, men nok til at organisasjonen kan være en aktør som gjør en forskjell.
Å øke inntektene kan gjøres på flere måter. Medlemsavgiftene kan være en inngang. 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
Trondheimsregionen sin størrelse burde hatt større medlemsavgifter så er det avhengig av den
enkelte kommunes vilje om det vil skje. I denne sammenhengen må også de doble
medlemskapene og kostnadsnivået på bakgrunn av det, vurderes av den enkelte kommune.
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, og har vært en
tydelig forventning fra Trondheimsregionen i all kommunikasjon med fylkeskommunen. I juni
skal det være møte med fylkeskommunen om en mulig partnerskapsavtale. Det er likevel ingen
grunn til stor optimisme om at det vil føre til store endringer. For det første vil det uansett være
et (forståelig) krav om medfinansiering som vi vil ha problem med å innfri, for det andre er ikke
støtte til storbyregionen høyt oppe på agendaen i fylkeskommunen, det har heller vært en
tendens til at alle skal ha likt, uansett befolkningsstørrelse.
Det tredje sporet, som i sak 52/21 ble trukket fram som mest realistisk, 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.»
Saken ble endelig behandlet i formannskapet i Trondheim 20/04 med dette vedtaket:
«. Formannskapet stiller seg bak kommunedirektørens anbefaling om at næringsfondet skal
være et aktivt verktøy for å nå verdiskaping og vekst med utgangspunkt i partnerskap med flere
aktører. Partnerskapet forutsetter felles mål, aktivt eierskap og medfinansiering fra andre
aktører.
2. Formannskapet bevilger kr 1,5 millioner til regional næringsutvikling i Trondheimsregionen.
Det forutsettes medfinansiering etter fordelingsnøkkelen til Trondheimsregionen fra de andre
kommunene og partnerskap med medlemskommunene. Midlene finansieres fra Fond for
næringsutvikling.»
Det politiske flertallet sprakk i saken, og et forslag om at Trondheimsregionen skulle disponere
20% av Næringsfondet ble nedstemt. Utover at dette også stiller spørsmål ved den
administrative og politiske forpliktelsen i Trondheim kommune til samarbeidet i
Trondheimsregionen, så er det uansett slik at det foreslåtte beløpet på 1,5 mill som et
engangsbeløp er for lite til at det endrer på vurderingene i denne saken. Forutsetningen om
medfinansering fra de andre kommunene på det samme beløpet må avklares i direkte dialog
mellom Trondheim og de andre kommunene.
Dette gjør at det realistiske valget står mellom å øke medlemsavgiftene, eller å avslutte arbeidet
med næringsutvikling i Trondheimsregionen. De økonomiske konsekvensene av å øke
medlemsavgiftene i Trondheimsregionen er, med dagens fordeling, slik:
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Trondheim

5 194 647

Stjørdal

955 205

Malvik

688 908

Melhus

755 337

Skaun

536 593

Orkland
Midtre Gauldal

796 443
485 442

Indre Fosen

587 425

Sum

10 000 000

Dette er åpenbart en krevende sak for alle kommunene, men det er uansett nødvendig å
gjøre noen klare valg. Det å gå videre og late som ingenting vil innebære en dårlig bruk
av fellesskapets ressurser. De kommende sakene til dette møtet tydeliggjør også det, der
er det nødvendig med initiativ, ledelse og finansiering fra Trondheimsregionen. Det vil
også være et paradoks å vedta en Verdiskapingsstrategi der store deler av innholdet har
et tydelig regionalt innhold, uten å ha en regional gjennomføringsorganisasjon..
Forslag til vedtak:
AU ber om at det legges fram en sak til Regionrådet i september med forslag til nye
medlemsavgifter fra 2023.

AU 21/22
Sak:

Talent Attraction Management – forslag til videre arbeid.
Arbeidet med TAM har god progresjon, på det siste regionrådsmøtet ble status og tanker om
videreføring presentert, til god respons. Nå har prosjektleder NiT levert rapport for de to
delprosjektene webportal og ambassadørprogram, og et business case/forslag til hovedprosjekt.
Rapportene for de to delprosjektene viser at de har blitt gjennomført etter forutsetningene, men
at innføringen av ambassadørprogrammet vil kreve ut 2022 før det er på plass. De er
gjennomført innen budsjett, men med betydelig større egeninnsats fra NiT enn opprinnelig
forutsatt. Se vedlegg 2 for en lettfattelig gjennomgang.
Forslaget til business case/hovedprosjekt er viktig og krevende (se vedlegg 3). Budskapet fra
næringslivet er helt tydelig: Behovet for kompetent arbeidskraft er det viktigste nå. Det betyr at
det må jobbes på mange fronter:
•

Med å få mer av arbeidsstyrken inn i det ordinære arbeidslivet, f.eks. gjennom arbeidet med
den såkalte Trøndelagsmodellen.

•

Med å beholde og utvikle den nåværende arbeidsstyrken.

•

Med å beholde en (enda) større del av studentene i regionen.

•

Med å bygge attraktivitet for å tiltrekke seg talenter.

•

Med å synliggjøre og profilere vår attraktivitet.

Ingen av disse punktene er i seg selv tilstrekkelig, det må jobbes med alle samtidig.
TAM-prosjektet foreslår organisering og finansiering for å få opp en målbevisst satsing på å
tiltrekke og beholde internasjonale talenter i regionen. Bakgrunnen for en slik satsning er at
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kampen om talentene er avgjørende for hvordan regioner gjør det i den globale konkurransen
framover, og at en kombinasjon at stedsmarkedsføring og bedriftsmarkedsføring blir nødvendig
i tida framover. Vi vet at for femten år siden svarte 80% at de valgte bedriften foran
byen/regionen, mens det nå er 64% som velger byen/regionen før bedriften. Det er markant
forskjell, som gjør at det må tenkes nytt om profilering/attraktivitet.
Rapporten er tydelig på at det ikke er nok å bare tiltrekke seg ny arbeidskraft, det må jobbes like
kraftfullt med den (internasjonale) arbeidskraften som er her i dag, ikke minst det å gi mulighet
for arbeid og et godt liv for begge i et par. Dette er god både bedriftsøkonomi og offentlig
økonomi. Selv om forslaget til satsning har sitt utspring i Trondheim kan den oppskaleres til
hele Trøndelag. Finansieringen må være et offentlig-privat samarbeid, men der det offentlige må
regne med å ta en større del av kostnadene i en to-årig oppstartsperiode.
Forslaget munner ut i disse anbefalingene:
•

Satsingen WorkinTrondheim etableres som et offensivt offentlig privat samarbeid

•

WorkinTrondheim etableres i 2 faser; utviklingsfase på 2 år og oppskaleres deretter til
fremtidig drift

•

WorkinTrondheim etableres i utviklingsfasen med ansettelse/innleie til
administrasjonen i Trondheimsregionen – 2 årsverk

•

Etter utviklingsfasen på 2 år skaleres virksomheten opp fra 2 til 5 ansatte. Aktiviteten
kan da legges i et eget opprettet selskap /virksomhet eller flyttes til en annen
organisasjon dersom det viser seg hensiktsmessig for å få større effekt av satsingen.
Trondheim Tech Port kan da være et alternativ.

Det foreslåtte budsjettet er på 3,5-4,0 mill de første årene, hvorav i underkant av 2 mill
er tenkt som offentlig bidrag. Deretter stigende til ca 6 mill, men med omtrent uendret
offentlig finansiering.
Daglig leder har ingen problemer med å stille seg bak vurderingene og anbefalingene i
rapporten. Behovsanalysen er konkret og tydelig, forslagene fornuftige og nødvendige,
og den foreslåtte ressursbruken krevende og ambisiøs – men antageligvis på det nivået
som er nødvendig.
For å få dette opp og stå må det er bredt partnerskap til. Det vil ta tid og være krevende,
og det som vil gjøre det ekstra krevende er at Trondheimsregionen ikke har den
økonomiske bæreevnen til å ta et hovedansvar, som ville være naturlig. I første omgang
må det diskuteres med Trøndelag fylkeskommune, og da som en del av diskusjonen
rundt en eventuell partnerskapsavtale, og med Trondheim kommune. Hvis dette må opp
i Bystyret så vil det fort ta et halvt år å få et vedtak, med den konsekvensen det vil ha
for framdrift og kontinuitet.
Vedlegg 2: Rapport på gjennomførte delprosjekt.
Vedlegg 3: Forslag til business case/hovedprosjekt.
Forslag til vedtak:
AU stiller seg bak anbefalingene i rapporten, og ber om at daglig leder jobber videre med å få
på plass finansiering og organisering.

Arbeidsutvalget 07.06.2022

Side 4 av 7

AU 22/22
Sak:

Opprustning av trondheim.com og Trondheimsregionen sin rolle i overordnet
profilering.
Denne saken er en oppfølging av sak TR 48/21, der rapporten om «Profilering av Trondheim og
Trondheimsregionen» ble lagt fram for diskusjon. Vedtaket var at «Regionrådet ber daglig leder
jobbe videre med å utvikle gode framtidsrettede løsninger for profileringsarbeidet av
Trondheimsregionen og Trondheim.» Rapporten tok utgangspunkt i at profileringen av
Trondheim og Trondheimsregionen er preget av fragmentering, ingen felles plattform og for lite
kraft. Kort fortalt viste rapporten 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.
Nå er det diskusjoner rundt nettstedet trondheim.com, om hvordan det kan utvikles til å bli en
strategisk viktig inngangsport for å profilere Trondheim og Trondheimsregionen nasjonalt og
internasjonalt, og hvem som skal ta utviklingsjobben. Trondheim.com eies og driftes i dag av
Trondheim kommune, men det er ikke redskap for å kommunisere om Trondheim kommunes
egen virksomhet, derfor er det heller ikke naturlig at den driftes som en del av det interne
kommunikasjonsarbeidet i Trondheim kommune. For Trondheim kommunes egen virksomhet
benyttes kommunens ordinære nettsted.
I en slik sammenheng er det naturlig å vurdere om Trondheimsregionen kan ta rollen med å
utvikle nettstedet til en strategisk viktig inngangsport for å profilere Trondheim og
Trondheimsregionen nasjonalt og internasjonalt, og vi har de siste månedene hatt en dialog om
saken. Det forberedes nå en politisk sak til formannskapet i Trondheim kommune om dette, som
blir behandlet før sommeren. I dette ligger også en diskusjon om forvaltningen av den nye
merkevarestrategien og city brandet som er utviklet skal være en del av arbeidet med
trondheim.com.
Slik det ser ut nå vil Kommunedirektøren anbefaler å bruke https://trondheim.com/no til
profilering av Trondheim og Trondheimsregionen og bruke den nye merkevarestrategien til ny:
• Nettside
• Profilering
• Markedsføring
• Omdømmebygging
Nettstedet vil bli en felles digital plattform på norsk og engelsk for alle som har, eller vurderer,
en eller annen tilknytning/aktivitet/ærend i Trondheim og/ eller Trondheimsregionen. Målet er å
bygge, synliggjøre og markedsføre nettstedet som det naturlige stedet å skaffe seg informasjon
om hva som rører seg i Trondheim og/eller Trondheimsregionen. Det defineres som et toårig
prosjekt, det det under prosjektperioden skal vurderes hvem som skal ha det langsiktige
driftsansvaret. Prosjektet tar også over driften av Facebook-siden Trondheim By, som igjen bør
brukes som en kanal for å markedsføre og vise folk inn til selve nettportalen. Denne Facebook
siden har et enormt potensial og følges i dag av 53 000 brukere uten at den driftes i særlig grad.
Skal Trondheimsregionen ta en slik rolle er det avgjørende at det følger med tilstrekkelig
økonomi, og at det legges en regional tenkning til grunn. Utgangspunktet er det samme som
profileringsrapporten viste: Byenes synlighet og merkevare brukes for å tiltrekke seg talent/
bedrifter/besøkende/arrangement til hele regionen. Et slikt prosjekt må gjennomføres gjennom
anbud/evt ansettelse i en prosjektstilling, men en slik utvidet rolle for Trondheimsregionen gjør
at det må diskuteres om kapasiteten og kompetansen inhouse på profilering/kommunikasjon må
økes.

Forslag til vedtak:
AU tar saken til orientering, og ber daglig leder fortsette dialogen med Trondheim kommune
om saken.
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AU 23/22
Sak:

Høring av Verdiskapingsstrategien.
Verdiskapingsstrategien ble sendt på høring i Regionrådet i februar, med høringsfrist 1.
mai. Alle medlemskommunene unntatt Indre Fosen avga høringsuttalelse, men Indre
Fosen vil vedta strategien nå i juni. I tillegg har NTNU og Nasjonalt program for
leverandørutvikling, avd. Trøndelag (med tilslutning fra NHO Trøndelag) avgitt
høringsuttalelse.
Høringsuttalelsene har i det alt vesentlige støttet opp under forslaget til ny strategi, men
det har kommet en god del konstruktive forslag som har blitt forsøkt innarbeidet i det
nye forslaget som ligger vedlagt.
Prosessen framover er at regionrådet for Trondheimsregionen blir bedt om å vedta
Verdiskapingsstrategien i sitt kommende møte 17. juni. Det bes ikke om at kommunene
vedtar det justerte utkastet på nytt, men det er det selvfølgelig fritt fram å gjøre. Neste
skritt er at kommunene blir bedt å lage sine egne handlingsplaner med bakgrunn i
strategien. Det vil bli laget en egen mal for hvordan kommunene kan gjøre det.
Utarbeidelsen av handlingsplaner blir også tema på felles formannskap 1.-2. september,
også med en gjennomgang av hva det er naturlig at Trondheimsregionen som
organisasjon tar ansvar for.

Vedlegg 4: Forslag til endelig Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen.
Vedlegg 5: Oversikt over hvordan høringsinnspillene er innarbeidet..
Forslag til vedtak:
AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte Verdiskapingsstrategien.

AU 24/22
Sak:

Program for felles møte med formannskapene
Det er sendt ut invitasjon til møtet, med et rammeprogram. Et mer detaljert forslag til program
ligger vedlagt, som det ønskes innspill på i møtet.

Vedlegg 6: Utkast til program.
Forslag til vedtak:
AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte Verdiskapingsstrategien.

AU 24/22

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 17.06. 2022
Møtested er Stjørdal. Aktuelle saker i tillegg til det som står på AU sin saksliste:
• COOP sine planer om lager/logistikkfunksjoner i Trondheimsregionen

Forslag til vedtak:

AU tar saken til orientering..
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AU 25/22

Orienteringer
•
•
•
•

Innvilgete klimasatsprosjekter.
Besøk av næringsministeren
Arbeidet med Smart Mobility Norway
ERG – oppdatering.

Bård Eidet
Daglig leder
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AU 12/22
Vedtak:

AU 13/22

Protokoll AU-møte 09.02. 2022
Protokoll Arbeidsutvalget 09.02. 2022 godkjennes

Samarbeid om Ukraina-krisen i Trondheimsregionen.
Bård Eidet presenterte status

Fra møtet:

Vedtak:

AU 14/22

Kompetansekartlegging på mottakene, hvordan gjøres det? Viktig å avklare for å få en så tidlig
kobling til arbeidslivet som mulig.
AU tar saken til orientering, og ber om at det jobbes videre med disse punktene som er
definert som mulige samarbeidsområder.

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

Fra møtet: Gjennomslag for reforhandling av Miljøpakken, Skaun og Orkanger bør være med.
Godt fornøyd med busstilbudet, men prisen høy.
Skal vi beholde langtunnel Ranheim – Hommelvik som overordnet prioritering, eller skal det
være en langsiktig prioritering?
Vedtak:

AU ga innspill til programmet.
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AU 15/22

Felles samling for formannskapene 1.- 2/9 2022, innspill til utforming av program.

Fra møtet: Det grønne skiftet som tema?
Også SESAM? Presentere gode initiativ. Arbeidskraftsbehovet eget tema.
Orientering reforhandling MP.
Vedtak:
AU sine innspill tas med i den videre planleggingen av samlingen.

AU 16/22

Årsmelding 2021.

Fra møtet:
Vedtak:

AU 17/22
Vedtak:

AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte årsmeldingen for 2021.

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 01.04. 2022

AU tar forslaget til dagsorden til etterretning.
•

AU 18/22

Orienteringer

AU 19/22

Eventuelt.

Rita Ottervik
Møteleder

(sign)
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Bård Eidet
Daglig leder

(sign)
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Leveranse Rapport
23.05.2022

TILTREKKE OG BEHOLDE TALENTER TIL
REGIONENS TEKNOLOGISEKTOR
(Talent Attraction Management)

- Sammen for en sterk region

DELPROSJEKTER 2021/2022
På veien til et varig program for å tiltrekke og beholde talenter

TAM Webportal
v1.0
Informasjonsside (engelsk) – gi
praktisk og nyttig og inspirerende
informasjon – jobbe og leve i TRREG
Satt i produksjon 02.03.2022 (Soft
launch )

«Trondheim Talent
Ambassador»
20 ambassadører rekrutteres –
ulike profiler 25-35 år

Identifisere de viktigste oppgavene
for å tiltrekke og beholde talenter

Søknadsfrist – åpen for søknader

Hvordan få tilstrekkelig med
kapasitet/ressurser

Oppstart høsten 2022 med
mottakelse i Trondheim Rådhus

https://workintrondheim.no

Hensiktsmessig organisering
Budsjett og finansiering

Vedlikehold, oppfølging og
videreutvikling nødvendig
Ferdigstilt

Business case

Løper ut Q3 2023

Trondheim Talent Ambassador

Ferdigstilt – egen rapport

Delprosjekt 1
Webportal Pilot V1.0

Delprosjekt 1 – Webportal Pilot V1
⮚ Anbudsprosess – kontrakt
⮚
⮚
⮚

⮚
⮚

signert 18.10.2021. Mustasj
valgt som leverandør
Workshop basert utvikling
Adoptert det nye City Brand
i designet – som første site
etter Visit Trondheim
Valgte WorkinTrondheim
som navn
(avsender/organisasjon og
domene)
Mesteparten av tekst levert
av HvaBehager AS
Satt live 02.03.2022 –
utviklingstid noe lengre enn
planlagt

Delprosjekt 1 – Webportal Pilot V1
Videre oppfølging og forbedringer
(anbefaling)
⮚ Drift & vedlikehold

•
•
•
•

Driftes og supporteres av Trreg
Videreutvikling av innhold
Det bør gjøres noe med
presentasjonen av bedrifter
Bildebruk – synliggjøre mangfold
(kjønn/etnisisitet/alder)

⮚ Videre utvikling
•
•

•
•
•

•

Se på en enkel variant av å linke
til bedrifters jobb/karrieresider
under Job Oportunities
Forbedre presentasjon av
bedriftseksempler
Mer innhold for bedrifter
Nytt innhold mer relevans (eks
nasjonale kilder, lokale nettverk
og communities)
Legg til ambassadørvideoer når
klare
Kombinere med aktivitet på
Sosiale Medier

Delprosjekt 2
Ambassadørprogram Pilot

Delprosjekt 2 – Ambassadør Program
⮚

Lanseres fra webprotalen og
Facebook siden
WorkinTrondheim

•

⮚
⮚

⮚
⮚
⮚
⮚

Lansert medio April – tar i mot
søknader nå
Søknadsbasert – på
Workintrondheim.no
Oppstart med mottakelse i
rådhuset – ordfører som vert
Aktiviteter etter oppstart
Nettverksaktiviteter med
regionale næringslivs og
kulturpersonligheter
SoMe gimmicks og mindre
kampanjer

•

⮚

Forsinket pga lengre utviklingstid
enn planlagt på webportal

Storytelling om
Trondheimsregionen

Produksjon av innhold til
webportal og senere kampanjer

Delprosjekt 2 – Ambassadør Program
Videre arbeid og avslutning
⮚ Pilotperiode Q3 2023
⮚ Drifte nettverket og
historiefortelling
⮚ Evaluere piloten
⮚ Beslutte om programmet
skal driftes videre etter
Måned
pilotperioden

Samling

SoMe

September

Mottakelse
Rådhuset

Digital Postcard
stories

Oktober

Meet-Up#1 –
Trondheimsolistene
Meetup»2 – TBD

Ambassador Videos

November

MeetUp #3Round
Table with 2 CEO’s

Historier

Desember

Meetup #4 - TBD

August

Delprosjekt 3
Business Case TAM
Etablering av Work in Trondheim
Se egen rapport

Oppsummering prosjekt administrativt
⮚ Fremdrift
o Omforent endring av fremdriftsplan – anbudsprosess med påfølgende
utviklingsperiode påvirket fremdrift av de 2 andre delprosjektene
o Delprosjekt 1 og 2 avsluttes mai 2022, delprosjekt 2 løper ut 2022.

⮚ Økonomi
o Eksterne kostnader som budsjettert delprosjekt 1.
o Eksterne kostnader for delprosjekt 2 – kan bli noe knapt
o Timeinnsats fra NiT – betydelig høyere enn forutsatt
• Budsjettert egeninnsats NiT – 125 timer
• Faktisk egeninnsats pr 23.05 – 250 timer
• Estimert gjenstående timer ca. 80-100 timer, grunnet utsettelsen av
Ambassadørprogrammet.

KONKLUSJONER OG OPPFØLGING

Etablert en god
grunnmur for
kommunikasjon
workintrondheim.no

Holde aktivitet –
forbedre innholdet
Videreutvikling – drift
og skape engasjement
på SoMe
Utvikle ny og effektiv
funksjonalitet

Ambassadørene
vil skape mye
engasjement og
gi mye godt
innhold til
markedsføring

Nå har vi et
business casefor
en satsing som
må iverksettes

Ferdigstille piloten i 2022
Finne finansiering til å
drifte videre hvis suksess
Bruke ambassadørene på
nettverksarenaer
Bruke ambassadørene i
informasjon og profilering

Skaffe politisk tilslutning
Skaffe oppslutning i form av
finansiering
Etablere WorkinTrondheim
Kjøre første
rekrutteringskampanje
Bli medlem i det nordiske og
europeiske samarbeidet innen
TAM

Leveranse rapport
Businesscase for WorkinTrondheim
23.05.2022
ETABLERING AV EN SATSING FOR Å TILTREKKE OG BEHOLDE TALENTER TIL
REGIONENS TEKNOLOGISEKTOR
(Talent Attraction Management)

- Sammen for en sterk region

Den “røde tråd”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sense of urgency
Våre konkurrenter i Norden er aktive
Her er den økonomiske verdi hvis vi gjør noe
Vi vet hva vi skal gjøre
Her er aktivitetene
Slik ser partnerskapet ut
Og her er budsjettet

Kampen om arbeidskraft,
kompetanse og talent er
prioritet no 1
(a Sense of urgency)

«Frem mot 2030 kommer Norge til å trenge 66
prosent flere arbeidstakere med IKT-utdannelse. I
dag må mye kompetanse hentes utenfra –
gjennom arbeidsinnvandring og tjenesteimport.
Spisskompetanse er særlig etterspurt, men tar
lang tid å utvikle gjennom utdanningssystem og
arbeidserfaring». - Digital Norway

«Nav anslår at det mangler
arbeidskraft som tilsvarer mer enn
70.000 personer. Det er over 24.000
flere enn på samme tid i fjor.

Knappheten på arbeidskraft var høyere
i vår enn før pandemien.
Utviklingen ses over hele landet og
innen en rekke sektorer, viser Navs
årlige bedriftsundersøkelse.»
-NAV, Mai 2022

VIKTIGHETEN AV TALENT/ARBEIDSKRAFT –
STØRRE ENN NOENSINNE
“Talent, not capital, will be the key
factor linking innovation,
competitiveness and growth in the
21st century."
Klaus Schwab
Founder and Executive Chairman
World Economic Forum

Future Place
Leadership™

Situasjonen akkurat nå ⮚
⮚
⮚
⮚

Rekordlav arbeidsledighet
Rekordmange utlyste stillinger – optimisme i arbeidslivet
Beinhard konkurranse om kompetansen
Import av arbeidskraft er nødvendig for å fylle kompetansegapene i
mange sektorer
Samarbeid for å kombinere stedsmarkedsføring (place
branding) med bedriftsmarkedsføring (Employer Branding) blir
den nye normen i rekruttering av internasjonale talenter!

Overall industry trends
•

As access to skilled talent is widely recognized as a catalyst for economic growth;
cities, regions and countries all over the world are either active of trying to get
going. Thus strong competition out there!

•

Most place entities are moving away from generic country / region branding
towards a more career and niche talent segmentation

•

Advanced digital promotion platforms already in the market as talent acquisition
lead generator to companies

•

Retention efforts on students and spouses often first action

•

Future Place
One stop shop soft landing – “International house” concept a must have Leadership™

The frequent European market failure

It’s a zero-sum game – everybody is going after the same target groups.
Employers need to address new markets and channels, where they are more unknown.
Places need to enter a new field – where they have limited experience.
Integration of the individual and the family is key to success and requires public and private
intervention.

Future Place
Leadership™

STED BETYR NOE– MER ENN FØR..
“Fifteen years ago, 80 percent of people said
they chose the company before the city”
Today, 64 percent choose the city before they
choose the company or the job”.
Charles Landry

«Det er ikke nok å ansette
studenter/nyutdannede – vi trenger
spesialister og seniorkompetanse for å få
den utviklingen vi ønsker og de er krevende
å få tak i»
Gunnar Nordseth, CIO og gründer, Signicat AS

Bedrifter i vår region er avhengig av tilgang
på internasjonale talenter

43 % av Phd kandidater
64 % av Postdok
22 % i professor stilling
90 nationalities

53%
International
Employees

3,500
International students
from 119 countries

34%
International
Employees

75
Nationalities
employed

7%
International
Employees

VI HAR MANGE FLERE BEDRIFTER MED TILSVARENDE
BEHOV FOR INTERNASJONALE TALENTER…..

++

«Vi er nødt til løse «the spouse problem» –
jobb og integrering for ektefelle/partner –
ellers mister vi for mye kritisk kompetanse»
Kjetil Sørensen, Country Manager, Arm Norway

Også relevant for offentlige arbeidsgivere!
⮚ Mange kommuner og andre deler av det offentlige arbeidslivet har
utfordringer med å rekruttere talent/riktig kompetanse
⮚ Mange offentlige arbeidsgivere kan være gode steder å ansette
ektefelle/partnere til talenter som får jobb i det private næringslivet og
som kan gjøre at de totalt sett blir her lengre

⮚ Mange eksempler på stillinger i offentlig sektor hvor rekruttering av
internasjonale talenter er relevant og vanlig i dag
Leger, sykepleiere, hjelpepleiere, lærere, IT-drift, rådgivning, prosjekt,
kommunalteknikk m.v.

⮚ En satsing på å tiltrekke og beholde talenter til regionen vil også kunne
støtte det offentliges behov for kvalifisert arbeidskraft

Våre konkurrenter i Norden
er aktive

Oslo tiltrekker seg talenter

Future Place
Leadership™

Will talent + family campaign
be the new norm?

Future Place
Leadership™

Future Place
Leadership™

God forretning hvis vi gjør noe

Effekter – hva kan vi oppnå
• Får

For bedriftene

For det
offentlige

tak i flere dyktige medarbeidere som de har behov for
• Internasjonalt mangfold styrker internasjonal konkurranseevne
• Får bistand til å promotere regionen som attraktivt sted å jobbe
• Får bistand til å forbedre betingelsene for å jobbe og bo i regionen

• Et

sterkere og mer vekstkraftig næringsliv
• Høyt kvalifiserte utenlandske arbeidere bidrar netto positivt til
kommune- og fylkesøkonomi
• Økt tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft i egen virksomhet
• Styrket posisjon for NTNU og SINTEF m.fl – regionens ubestridte fortrinn

• Styrket

For regionen

innovasjonsevne gjennom mangfold av de dyktigste folkene
• Et mer internasjonalt arbeidsliv gjør regionen mer internasjonalt synlig
• Et mer internasjonalt arbeidsliv øker regionens attraktivitet
• Styrket tilgang på talent gjør regionen mer attraktiv for investeringer
• Færre selskaper flytter eller outsourcer

Effekter av å beholde talenter –
Eksempel fra Danmark
Lack of talents hampers firm
growth…

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

Attracting talents is a good
investment for society..

Average expat family adds ≈ €
255.000 to DK economy.

..so is talent retention.

If Cph retains all international talents
6 months longer = economic benefits
of 850 MEUR

Danmark/København holder posisjonen som «best i klassen» i arbeidet med å tiltrekke og beholde talenter

Investering/Årlig kostnad

Potensielle effekter
Økt omsetning i tech selskapene
pga bedre talenttilgang (+1,5 %)

4-6
MNOK
(Foreløpig budsjett
WorkinTrondheim)

450 MNOK pr år

Nettobidrag til offentlig
økonomi (kommune, fylke)

13,8 MNOK pr år

En enkelt strategisk
rekruttering kan potensielt få
frem en Unicorn

? Mrd NOK

Færre selskaper flytter fra
regionen

? MNOK pr år

Eksempel på effekter – den offentlig
økonomien
⮚ Scenario: WorkinTrondheim bidrar til at regionen klarer å rekruttere 50
flere høyt utdannede utlendinger pr år og beholder 50 flere pr år

Scenariet vil kunne gi nettobidrag på 13,8
mill. kroner pr år til den offentlige økonomien

Kilde: Højtuddannede indvandrere er en god
forretning for Danmark

Vi vet hva behovet er

Gjennomført forprosjekt 2020
Intervjuet 30
internasjonale talenter

STORT REKRUTTERINGSBEHOV – OGSÅ
INTERNASJONAL ARBEIDSKRAFT
POTENSIALE FOR Å BEHOLDE FLERE –
FOR MANGE FORLATER REGIONEN

Intervjuet 20 bedrifter

Studert andre regioner

REGIONEN OPPFATTES SOM
ATTRAKTIV AV MANGE, MEN LITE
SYNLIG ARBEIDSLIV
KOORDINERING OG SAMHANDLING MÅ
TIL – OPPGAVENE MÅ LØSES I
FELLESSKAP

Foreign Talent Journey Map

Arrival

Pre-Arrival
Reason for coming
The desire to work / study abroad
A suitable job offer is found
Trailing spouse / partner
A suitable course is found
Other countries were also considered
but Norway replied first
Safe country
Beautiful nature
Searching for info about Trondheim
Info in Social media and Google
Limited info online

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

Yeah!! I am
going abroad

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

Life is
fantastic!

Official paper work
Apply and obtain an ID-card / visa /
resident permit is stressful for some.
Info in English but some forms in
Norwegian only.
Requirement and notarization not
clear for some countries (EU/EEA)
Satisfaction with authorities
SUA office is efficient
Some countries citizens need to run
few places for Immigration, Tax
office and Police.
Finding accommodation
Finding a place is easy
Rental process is stringent for
Foreigner (security deposit)

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

Oh no…..

Adaption
Satisfaction with public / services
Access to healthcare services for kids
(due to delay in ID card)
Delayed in ID-card caused bank
Account set up (salary delay)
General public service info is avail in
English but details and forms are in
Norwegian only
Long waiting list in international
Schools and local kindergarten
Satisfaction with adaptation services
Not aware if there is any integration
Program
Some need to pay for language course

Expectations

Experience

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

Very positive
Positive

Neutral
Negative
Very Negative

Integration

Departure

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

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

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

I want to
go home!

I am doing
GREAT!

What will
happen?

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

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

Hva trenger bedriftene – hvilke problem skal løses?
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

⮚

Ikke bare jobben som må være attraktiv – trenger bistand til å få knyttet markedsføring av
sted/region/livskvalitet inn i rekrutteringsarbeidet – felles kampanjer
Byråkratiet er et hinder for å rekruttere internasjonale talenter – det trenger bedriftene
hjelp til å forbedre
Markedsføre et attraktivt regionalt arbeidsmarked med mange muligheter for karriere–
sammen med andre – et valg om å slå
Det trengs gode løsninger for skole og barnehage for internasjonale familier – det trenger
bedriftene hjelp til å utvikle videre – noen må koordinere slikt arbeid
Kandidater og bedrifter må vite at regionen har gode strukturer og mekanismer for bli
sosialt og profesjonelt integrert – dette kan ikke bedriftene hver for seg håndtere
Å finne jobb til ektefelle/partner er avgjørende – det er krevende for den enkelte bedrift å
løse – i fellesskap kan vi lage gode løsninger

Hvilke kriterier legger internasjonale eksperter til grunn
når de velger sted å utvikle sin karriere (inkl
ektefelle/partner)?
INTERNASJONALT LEDENDE FOU MILJØ

EUROPEISK MATHOVEDSTAD

ATTRAKTIV LEDELSESKULTUR

SPOUSE
PROGRAM

INTERNASJONALT
MILJØ

KARRIEREMULIGHETER

GODE VELFERDSTILBUD

BREDT
KULTURTILBUD

LØNN/DISP
INNTEKT

GODT BOMILJØ

NÆRHET NATUR

VI SKAL BRUKE DEN NORSKE /NORDISKE VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSMODELLEN
SOM ET KONKURRANSEFORTRINN I KAMPEN OM TALENTENE!

DETTE ER OPPGAVER AV
STOR BETYDNING OG SOM
IKKE HVER ENKELT AKTØR
KAN LØSE ALENE

Finnes det ikke løsninger på dette i regionen
idag? Konkurranse med andre aktører?
⮚ Regionen drar nytte av å ha profesjonelle tjenester som bidrar til å løse noen
av disse oppgavene

Rekrutteringsselskaper
Onboard Norway AS – tilbyr relevante tjenester innen onboarding, integrering av familie,
språk etc. på kommersiell basis til bedrifter. Passer for noen, ikke for andre.

⮚ Slike aktører med sin spisskompetanse vil være gode og naturlige partnere i en
regional satsing, men regionen bør ta eget eierskap til å utvikle place branding
og et robust økosystem for å tiltrekke og beholde talenter

Er behovet hos oss
annerledes enn hos andre?

SLIK SATSER ANDRE RELEVANTE REGIONER
FOR Å LØSE SAMME BEHOV SOM VI HAR

Her er aktivitetene –
Etablering av
WorkinTrondheim

WorkinTrondheim – et foreløpig
arbeidsnavn
⮚ Arbeidsnavnet WorkinTrondheim (foreløpig) har en synlighets- og

markedsstrategisk begrunnelse – Trondheim vil være mer effektivt enn
Trondelag eller Greater Trondheim Region i internasjonal markedsføring

⮚ Satsingen på å tiltrekke og beholde talenter har sitt regionale utgangspunkt i
Trondheimsregionen

⮚ Satsingen vil ha et geografisk virkeområde som også omfatter Trøndelag,

spesielt industrielle klynger som Verdal, Røros, Hitra/Frøya, Nærøysund hvor
WorkinTrondheim tjenestene vil være relevante og styrke mulighetene for å
tiltrekke og beholde talenter

Anbefaling
⮚ Satsingen WorkinTrondheim etableres som

et offensivt offentlig privat samarbeid
⮚ WorkinTrondheim etableres i 2 faser;
utviklingsfase på 2 år og oppskaleres
deretter til fremtidig drift
⮚ WorkinTrondheim etableres i utviklingsfasen
med ansettelse/innleie til administrasjonen i
Trondheimsregionen – 2 årsverk
⮚ Etter utviklingsfasen på 2 år skaleres
virksomheten opp fra 2 til 5 ansatte.
Aktiviteten kan da legges i et eget opprettet
selskap /virksomhet eller flyttes til en annen
organisasjon dersom det viser seg
hensiktsmessig for å få større effekt av
satsingen. Trondheim Tech Port kan da
være et alternativ.

PARTNERSKAP

DE SOM SKAL MED:

⮚ WorkinTrondheim etableres som et
offensivt offentlig privat samarbeid

Trondheimsregionen

⮚ Satsingen må inkludere de aktører som
drar nytte av og som kan påvirke en
bedret tilgang til talenter/kompetanse

Andre enkeltkommuner

Trøndelag Fylkeskommune
Trondheim kommune

NAV
SUA kontoret
NTNU

⮚ Internasjonale erfaringer viser at det er
det offentlige som må «dra lasset» i
starten
Finansiering
Vilkårene for familietilfredshet er avgjørende
for å lykkes over tid – det er ikke bedriftenes
primære arena

SINTEF

Bedrifter

Business case: aktiviteter i WorkinTrondheim
Eksempler

Tiltrekke
• Bistå bedrifter og akademia med å utvikle og
vedlikeholde god informasjon om å jobbe i
regionen
• Utvikle en posisjonering internasjonalt, skille
oss ut
• Synliggjør arbeidsmarkedet – etablere en
regional jobbportal (engelsk)

Hva kan Work in
Trondheim bidra med?

• Bistå bedrifter og akademia og regionen med
gjennomføre felles rekrutterings- og
profileringskampanjer/prosjekter
• Etablere og vedlikeholde en pool av
internasjonale talenter som er interesserte/
nysgjerrige på Trondheimsregionen
• Bistå bedrifter og akademia med å forbedre og
utvikle byråkrati, prosesser og samhandling
(arbeidstillatelser, internasjonale skoler/bhg,
sosial integrasjon, nettverk++)

Beholde
• Bistå bedrifter og akademia med å lage gode
programmer som skaffer jobb til partnere – 2
karriereløsninger

• Bistå bedrifter og akademia med å skape gode
nettverk som bidrar til profesjonell og sosial
integrasjon i lokalsamfunnet
• Bistå bedrifter og akademia med å
synliggjøremangfold og muligheter for
karriereutvikling i regionen
• Forbedre tilgangen til språkopplæring, redusere
priser.
• Gjennomfører kurs og seminarer om hvordan bli
integrert i det lokale samfunnet og arbeidslivet
• Karriererådgivning om arbeidsmarkedet og det
å leve i regionen, søke jobb, CV etc.
• Tips om hvordan finne bolig, skoler

WorkinTrondheim – produkter/tjenester

Aktiviteter

Produkter

Tjenester

Drifte workintrondheim.no

Job Board – annonsering
av jobber på
workinTrondheim

Gjennomføre
rekrutteringskampanjer
med bedrifter

Drive Trondheim
Ambassador Program

Talent Pool –Mulighet for
å tilby kandidater til
bedrifter fra Talent pool

Utvikle og drive Spouse
Programs og andre
relevante prosjekter

Forbedre økosystemet
(byråkrati, lover og regler,
skoler,

Diverse kursing,
opplæring og events

Utvikle og levere bedre
språkopplæringstjenester

Og her er budsjettet…

Budsjett (foreløpig scenario)
Budsjett – Driftskostnader

Antall ansatte
5

5

5

6

2

MNOK

5

2

4
3
2

3,7

6

6

6

År 3

År 4

År 5

4

1
0
ÅR 1

ÅR 2

ÅR 3

ÅR 4

ÅR 5

År1

År 2

Ambisjonsnivå = høyt – behov tydelig!
Nødvendig gjennomføringsevne/kraft – internasjonal konkurranse
Privat – offentlig samfinansiering

FINANSIERING
AMBISJON (OVER TID):

50/50 SAMFINANSIERING OFFENTLIG - PRIVAT

ERFARINGER INTERNASJONALT:

HØYERE OFFENTLIG ANDEL I STARTEN (TYPISK 85%) –
BYGGE TILLIT OG FÅ PÅ PLASS DE EFFEKTIVE TJENESTENE
FOR ARBEIDSLIVET

TYPE FINANSIERING

OFFENTLIG GRUNNFINANSIERING – BEVILGNING
PRIVAT GRUNNFINANSIERING – MEDLEMSSKAP/SPONSOR
SALG AV TJENESTER – KAMPANJER, TALENTPOOL, JOB
BOARD ETC
PROSJEKTFINANSIERING – SPOUSE PROGRAM, SPRÅK,
NETVERK

FINANSIERINGSPLAN WORKINTRONDHEIM
7000

5000

1000 NOK

Eksempel –
finansiering

6000

200
500

200
500

200
500

1575

1575

1575

1750

1750

1750

2050

2050

2050

100
500

4000

300
500

3000

1050

525
500

900

2000
1800

1000

1800

0
ÅR 1

ÅR 2

ÅR3

ÅR 4

ÅR 5

Basisinntekter, offentlig støtte

Basisinntekter, sponsorater, partnere(privat)

Salg av tjenester

Prosjekter

Annet

https://WorkinTrondheim.no

VEDLEGG

Vertskapsorganisasjoner - alternativer
Etableres i egen
organisasjon

Etableres inn som en del av/ tilknyttet
virksomhet eller prosjekt

Etableres inn som et
prosjekt

Hva legges til grunn for vurdering og valg?
⮚ Krav/ønske om kjernekompetanse
⮚ Krav/ønske om integritet – legitimitet - oppslutning
⮚ Muligheter for finansiering
⮚ Mulighet for å sette opp de nødvendige samarbeid med andre aktører
⮚ Synergier og samarbeid

VURDERING AV ORGANISERING/
VERTSORGANISASJONER FOR WORKINTRONDHEIM
Trondheimsregionen

Trondheim
Tech Port

Visit
Trondheim

Næringsforeningen i
Trondheimsregionen

Formål/virke -

++

++

-

+

Tilgang til kjernekompetanse

++

+

+

-

Geografisk virkeområde

+++

-

-

++

-

+

-

+++

Muligheter for finansiering

+++

+

-

++

Troverdighet – legitimitet ift offentlige
aktører

+++

++

+

+++

+

-

-

+

Troverdighet – legitimitet hos Næringslivet

Organisasjonens modenhet ift å ta i mot
nytt initiativ

Eksempel/Utkast til driftsbudsjett
WorkinTrondheim
ÅR1

ÅR2

ÅR3

ÅR4

ÅR5

Inntekter
Basisinntekter, sponsorater, partnere(privat)

kr

500

kr

700

kr

1 750

kr

1 750

kr

1 750

Basisinntekter, offentlig støtte

kr

1 800

kr

1 800

kr

2 050

kr

2 050

kr

2 050

Kampanjer (rekruttering ++)

kr

525

kr

1 050

kr

1 575

kr

1 575

kr

1 575

Prosjekter

kr

500

kr

500

kr

500

kr

500

kr

500

Annet

kr

300

kr

100

kr

200

kr

200

kr

3 625

kr

4 050

kr

5 975

kr

6 075

kr

6 075

Lønnskostnader

kr

1 650

kr

1 683

kr

3 570

kr

3 641

kr

3 714

Sosisale avgifter

kr

380

kr

387

kr

821

kr

838

kr

854

Sum lønnskostnader

kr

2 030

kr

2 070

kr

4 391

kr

kr

4 569

Leie av lokaler

kr

150

kr

150

kr

300

kr

300

kr

300

Datautstyr

kr

50

kr

50

kr

50

kr

50

kr

50

Markedsføring og profilering

kr

200

kr

200

kr

200

kr

200

kr

200

Regnskapshonorar

kr

50

kr

50

kr

50

kr

50

kr

50

revisjon

kr

50

kr

50

kr

50

kr

50

kr

50

Andre fremmede tjenester

kr

339

kr

678

kr

-

kr

-

kr

-

Arrangement

kr

200

kr

200

kr

200

kr

200

kr

200

kr

100

kr

100

kr

200

kr

200

kr

200

kr

500

kr

500

kr

500

kr

500

kr

500

Sum driftskostnader

kr

3 669

kr

4 048

kr

5 941

kr

6 029

kr

6 119

Driftsresultat

-kr

44

kr

2

kr

34

kr

46

-kr

44

Andre inntekter

Sum inntekter

Kostnader

Reisekostnader

Andre driftskostnader

1

4 479

Kommune
Stjørdal
Malvik

Midtre Gauldal

Skaun
Orkland

Melhus
Indre Fosen
Trøndelag Fylkes
Trondheim

Nasj. plan for lev.utviking

Innspill fra kommunene
Innhold
Ingen endringer
Nytt retningsmål om at det i regionen etableres en attraksjon, f.eks en fornøyelsespark
Formuleringer som sikrer matjorda som viktig driftsgrunnlag for landbruket
Formuleringer som sikrer næringsutvikling i et bærekraftsperspektiv
Samferdsel og bredbånd inn i planen
MG ønsker seg inn i byvekstavtalen
Enhetlig prisnvå på kollektiv internt i regionen
Ingen endringer
"Norge i Morgen" som kunnskapsgrunnlag
Industriens plass i det grønne skiftet
Sterkere koble kunnskapsmiljø og industri
Samferdsels- og kollektivsatsning for å styrke og knytte regionen sammen
Mal for satsningsområder med "sjekklliste"
Ingen innpill
Ingen innspill
Teknologi: Nytt retnigsmål om at teknologi skapt i Trondheimsregionen kan nå markeder og synlighet nasjon
Universitet: Oppdatere retningsmål om testarena med fokus på mulighetene de skaper for innovasjon og nysk
Næringsvennlig kommune: Kraften av offentlig innkjøp og kommunenes annskaffelsesstrategier bør inngå
Opplevelser: Samarbeid mellom store arrangement og mesterskap og arenaer
Tidshorisont for planperiode og retningsmålene
Kraften av offentlig innkjøp og kommunenes anskaffelsesstrategi

Behandling
ok
Nytt retningsmål: I 2025 har Trondheimsregionen en eller flere nye attraksjoner med nasjonal og internasjon
Inntas i tekst om Satsningsområde Bioøkonomi
Inntas i tekst under overskrift Bærekraft
Nytt tekstpunkt under Næringsvennlig kommune: Viktighet av gode løsninger for infratsruktir og samferdsel
Ikke aktuelt i planen
Ikke aktuelt i planen
ok
Tar en vurdering, evt refereres til sammen med Sintef-rapport
Inntas i tekst
Inntas i retningsmål 4 under Universitet etc: I 2025 er kommunene og regionens industrimiljø best i landet p
Inntas i tekst
Godt innspill, vurderes

Inntas
Inntas
Inntas som nytt retningsmål under Næringsvennlig kommune
Inntas i eksisternede retningsmål under Opplevelser
Inn på side 2
Inntas som Trondheims innspill

nal tiltrekkingskraft

i en godt fungerende bo- og arbeidsregion

å å samarbeide med regionens unike forskningsmiljø

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

INDRE FOSEN • MALVIK • MELHUS • MIDTRE GAULDAL • ORKLAND • SKAUN • STJØRDAL • TRONDHEIM
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Verdiskapingsstrategi for
Trondheimsregionen
Denne strategien erstatter Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen, første gang vedtatt i 2010 og rullert i 2015. Strategien skal utgjøre
fundament for handlingsplanene for næring som hver kommune i
Trondheimsregionen skal utarbeide snarest mulig etter endelig vedtak
av Verdiskapingsstrategien for Trondheimsregionen.
Verdiskapingsstrategien er en retningsgivende strategi for Trondheimsregionene som er bygget opp på samme måte og med samme
tidsperspektiv som Verdiskapingsstrategien for Trøndelag. For hvert av
satsningsområdene er det satt opp retningsmål frem til 2025 i tråd med
fylkets overordnede strategi, selv om dette tidsperspektivet kan synes
noe ambisiøst for noen av målene. Etter at strategien er vedtatt vil den
bli fulgt opp gjennom to- eller fireårige handlingsplaner på region- og
kommunenivå.

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

Innhold
Om Trondheimsregionen
10 år med Strategisk næringsplan
Forankring og fundament for Verdiskapningsstrategien for Trondheimsregionen
Verdiskapingsstrategien for Trøndelag
Næringslivets hinder for vekst
Trondheimsregionens fortrinn
Attraksjonsskapere
Rammeverk Verdiskapingsstrategien for
Trondheimsregionen (illustrasjon)
Målsettinger
Satsningsområder med retningsmål
Arbeidskraft – kompetanse
Universitet, forskning og innovasjon
Teknologi
Næringsvennlig kommune
Opplevelser
Bioøkonomi
Rammeverk for kommunevise handlingsplaner
Organisering av arbeid med
Verdiskapingsstrategien
for Trondheimsregionen
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5
10
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12
13
14
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18
21
21
22
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Om Trondheimsregionen
Kommunene Trondheim, Stjørdal, Orkland, Melhus, Malvik, Indre Fosen,
Skaun og Midtre Gauldal, utgjør Trondheimsregionen, og er med sine
306 019 (2021) innbyggere den regionen i Trøndelag med høyest
befolkningstall. Trondheimsregionen utgjør 65 % av befolkningen i
Trøndelag, en økning de siste 10 år fra 62,5 %. Det er 157 742 sysselsatte
i regionen, noe som utgjør 67,1 % av totalen for Trøndelag, også det en
økning de siste 10 årene fra 65,6 %.

Figur under viser utviklingen for folketallet i regionen, samt
befolkningstallet pr kommune i dag. www.trondelagitall.no
SSB estimerer i sin prognose for befolkningsvekst (Hovedalternativ)
at Trondheimsregionen om 10 år skal ha ca 327 000 mennesker, dette
er en prognose for vekst i befolkningen som er 20 000 lavere enn den
faktiske veksten de foregående 10 år (24 000 vs 44 000).

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

2010

2021

Endring

15,0

266 24

39 995

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Teknisk tjenesteyting,
eiendomsdrift
Informasjon og kommunikasjon
Forretningsmessig tjenesteyting
Overnatting og servering
Øvrige næringer

141 907
51 064
10 768
19 340
10 022
7 232
2 745
11 332

157 742 15 835 11,2 %
60 997 9 933 16,3 %
13 138 2 370
18 %
-4 %
18 571
-769
9 609
-413 -4,1 %
-8 %
6 655
-577
2 084
-661 -24,1 %
12 783
1 451 12,8 %

4 842
7 744
5 136
11 682

6 024
8 585
5 463
13 833

1 182 24,4 %
841 10,9 %
6,4 %
327
2 151 18,4 %

2021

Endring

9 970

9 948

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

4 317
1 503
332
389
912
295
434
452

4 265
1626
427
347
794
271
310
490

-1,2 %
-52
8,2 %
123
95 28,6 %
-42 -10,8 %
-118 -12,9 %
-24 -8,1 %
-124 -28,6 %
8,4 %
38

Pendling til Trondheim

678

604

-74 -10,9 %

Pendling fra Trondheim

203

217

-22

14

2010

2021

Endring

Innbyggere

14 841

16 949

-0,2 %

6,9 %

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

4 588
1 920
446
643
323
216
307
733

5 229
2 099
820
635
374
227
231
843

Pendling til Trondheim

3 520

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

3 163
1 421
219
379
332
123
60
629

3 316
1 485
248
397
370
108
62
646

4,8 %
153
64
4,5 %
29 13,2 %
18
4,7 %
38
11,4 %
-15 -12,2 %
2
3,3 %
2,7 %
17

Pendling til Trondheim

3 726

4 115

389

10,4 %

715

903

188

26,3 %

?

1

Pendling fra Trondheim

2021

Endring
231

%

6 012

6 243

641
14 %
179
9,3 %
374 83,9 %
-1,2 %
-8
51 15,8 %
11
5,1 %
-76 -24,8 %
110
15 %

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

2 789
855
237
344
374
198
356
425

3 050
832
449
325
638
219
234
353

4 064

544

15,5 %

Pendling til Trondheim

473

436

-37

-7,8 %

892

1 372

480

53,8 %

Pendling fra Trondheim

116

164

48

41,4 %

1

1

1

1

Antall kommunale årsverk innen
næring

Endring
1 784

%
14,2 %

ORKLAND
2010

%
14,2 %

2021
14 334

Innbyggere

Antall kommunale årsverk innen næring

INNBYGGERE

2 108

2010
12 550

%

INNBYGGERE

MIDTRE GAULDAL

MELHUS

Årsverk i kommunens
næringsavdeling

2010

%

Innbyggere

Pendling fra Trondheim

MALVIK

INDRE FOSEN

TRONDHEIMSREGIONEN

5

3,8 %

9,4 %
261
-23 -2,7 %
212 89,5 %
-19 -5,5 %
264 70,6 %
21 10,6 %
-122 -34,3 %
-72 -16,9 %

2010

2021

Innbyggere

17 913

18300

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

8 303
3 035
575
1 123
1 132
437
638
1 363

8 396
3 099
589
1 086
1 256
540
409
1 417

Pendling til Trondheim

852

1 285

433

50,8 %

Pendling fra Trondheim

327

591

264

80,7 %

1

1

Antall kommunale årsverk innen næring

Endring
387

%
2,2 %

1,1 %
93
64
2,1 %
14
2,4 %
-37 -3,3 %
11 %
124
103 23,6 %
-229 -35,9 %
54
4%
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SKAUN
2010

2021

Endring

6 626

8 367

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

1 357
708
140
120
104
29
107
149

1 728
936
254
134
61
55
78
210

371 27,3 %
228 32,2 %
114 81,4 %
14
11,7 %
-43 -41,3 %
26 89,7 %
-29 -27,1 %
61 40,9 %

Pendling til Trondheim

1 599

2 029

430

Antall kommunale årsverk innen
næring

116

216

0

0

1 741

%

Innbyggere

Pendling fra Trondheim

TRONDHEIM

STJØRDAL

100

26,3 %

26,9 %
86,2 %

2021

Endring

21 375

24 283

2 908

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Overnatting og servering
Øvrige næringer

10 060
3 011
640
1 435
798
1 168
323
510
2 175

10 532
3 611
914
1 360
425
985
292
407
2 538

Pendling til Trondheim

1 977

2 524

547

27,7 %

Pendling fra Trondheim

1 126

1 222

96

8,5 %

Antall kommunale årsverk
innen næring

Pandemien
2 år med pandemi har vært krevende både for offentlig og privat
arbeidsliv, noen bransjer mer preget enn andre. Ett eksempel på bransje
som har vært sterkt påvirket er Overnatting og servering, hvor 1 214
sysselsatte «forsvant» på ett år.
Til tross for store utfordringer har perioden vist betydningen av god
dialog og samhandling mellom det offentlige og næringslivet i regionen.
Dialogen har blitt styrket og kommunenes rolle som innkjøper har aktivt
blitt brukt for å stimulere og opprettholde aktivitetsnivået.
Antall kommunale årsverk innen næring
940 av disse er forsvunnet i Trondheim

2010

%

2010
Innbyggere

13,6 %

4,7 %
472
600 19,9 %
274 42,8 %
-75 -5,2 %
-373 -46,7 %
-183 -15,7 %
-31 -9,6 %
-103 -20,2 %
363 16,7 %

INNBYGGERE

2021

Endring

176 737 207 595 30 858

106 498
Sysselsatte
38 781
Helse- og sosialtjenester
8 179
Bygge- og anleggsvirksomhet
14 907
Varehandel
Industri
6 047
4 766
Transport og lagring
520
Jordbruk, skogbruk og fiske
Teknisk tjenesteyting,
10 201
eiendomsdrift
4 607
Informasjon og kommunikasjon
6 491
Forretningsmessig tjenesteyting
4 149
Overnatting og servering
Øvrige næringer
7 850

%
17,5 %

121 226 14 728 13,8 %
47 350 8 569 22,1 %
9 437 1 258 15,4 %
14 287
-620 -4,2 %
5 691
-356 -5,9 %
4 250
-516 -10,8 %
468
-52 -10,0 %
11 559 1 358 13,3 %
5 759
7 068
4 656
10 701

1 152
577
507
2 851

25,0 %
8,9 %
12,2 %
36,3 %
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Regional næringsutvikling

Næringsutvikling skjer på tvers av kommunegrenser
•

Bedrifter og næringsmiljøer forankres og utvikles i regionale
arbeidsmarkeder, næringsmiljø, verdikjeder og kunnskapsnettverk
som går utover kommunegrenser.

•

Innovasjonssamarbeid med partnere «lokalt/regionalt» er viktig for
innovative bedrifter, og ofte i kombinasjon med nasjonale samarbeid

•

Velfungerende regionale innovasjonssystemer er viktig for
virksomheters innovasjons- og vekstevne. Disse kan bare styrkes på
tvers av kommunegrenser.

•

Bo- og arbeidsmarkedsregioners egenskaper (ressurser, attraktivitet,
infrastruktur og tilgjengelighet) er viktigere for bedrifters lokalisering,
vekst- og utviklingsmuligheter enn enkeltkommuner.

Arbeidskraft og kompetanse er i større og større grad en
knapphetsfaktor, og det å lykkes med næringsutvikling må derfor
handle om noe mer enn å skape arbeidsplasser. Det må være attraktivt
både å jobbe, bo, studere og besøke et sted, i en kommune og region.
www.distriktssenteret.no

Pendlingsstrømmer, etter bostedskommune.www.trondelagitall.no
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10 år med Strategisk Næringsplan for
Trondheimsregionen (SNP)
I over 10 år har kommunen i Trondheimsregionen samarbeidet i arbeidet
med næringsutvikling, og i denne perioden har regionen opplevd vekst i
sysselsetting med over 16 000 stillinger, og en befolkningsøkning på mer
enn 44 000 innbyggere.

• Svært ulik praksis for hvordan arbeidet med næring og Strategisk
Næringsplan gjennomføres i de 8 kommunene

I denne perioden har SNP fungert som fundamentet for alle kommuner
sitt næringsarbeid og bidratt til at fokus på næringsutvikling har økt.

• Strategiske Næringsplan kritiseres for å være for omfattende
og vanskelig å gjøre relevant for kommunene. Målområdene og
strategiene er flyktige og krevende å bearbeide.

Følgende hovedpunkter ble tydelig gjennom kommunene sine
«selvangivelser» utført i forbindelse med oppstarten av arbeidet med
Verdiskapingsstrategien:

• Kommunene ønsker større effekt av tilgangen på NTNU/NORD
og forskningsmiljøene i regionen, spesielt Sintef.

• Ikke alle kommuner har egne handlingsplaner for næring.

• Verdiskapingsstrategien må ha mer relevant innhold for kommunene
utenfor Trondheim enn dagens SNP
• SNP har bidratt til økt fokus på næring, økt lokalt og regionalt
samarbeid og dialog mellom kommune og næring i planens levetid
• Omdømmeundersøkelser gjennomført i hele perioden, viser at
Trondheimsregionen er den storbyregionen i Norge som flest kan
tenke seg å bo, studere og arbeide i. Undersøkelsen underbygger
at regionen vår har et meget positivt omdømme.
Ref: Utdrag fra kommunevise ”selvangivelser”

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

I undersøkelse gjennomført blant kommune og næringsliv
i Trondheimsregionen er respondentene svært positive til at
kommunene er tilknyttet en felles strategisk næringsplan,
og samarbeider i arbeidet med næringsutvikling:

9
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Forankring og fundament for
Verdiskapingsstrategien for Trondheimsregionen (VST)
Vediskapingsstrategien for Trondheimsregionen VST er det langsiktige
fundamentet for næringsarbeidet i kommunene som vedtar planen.
Planen er utarbeidet som et strategisk, overordnet dokument og
berører derfor ikke enkeltnæringer, bedrifter, programmer eller
spesifikke prosjekter. Formålet med planen er å forankre kommunenes
næringsarbeid og å sikre at arbeidet prioriteres og samsvarer med
gjeldende planer og politiske prioriteringer.
Verdiskapingsstrategien er utarbeidet med forankring og fundament
i følgende:
•
•
•
•

Verdiskapingsstrategien for Trøndelag
Hinder for vekst for næringslivet i Trondheimsregionen
Trondheimsregionens fortrinn
Attraksjonsskapere, anbefalt av Telemarksforsking

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

Verdiskapingsstrategien for Trøndelag
Fra og med 1 januar 2018 har Trøndelag vært ett fylke. En av de mest
sentrale oppgavene til fylkeskommunen, er arbeidet med næring og
innovasjon. Et arbeid som er forankret i Verdiskapingsstrategien for
Trøndelag, som ble vedtatt desember 2021.
Verdiskapningsstrategien for Trøndelag, utarbeidet av Trøndelag
Fylkeskommune, vil naturlig utgjøre et sentralt fundament for
Trondheimsregionen sitt arbeid med næringsutvikling. Det er avgjørende
at alle aktører innen Trøndelag samhandler og trekker i samme retning,
på denne måten samler vi ressurser og øker kraften og sannsynligheten
for å lykkes mot felles målsettinger. Dette virker selvfølgelig, men
erfaringene har vært at strategisk arbeid med næringsutvikling har
foregått regionvis og delvis fragmentert. Samhandling må prioriteres,
spesielt med tanke på at tilgangen til ressurser blir mer og mer krevende
i årene som kommer. Felles fokus for næringsutviklingen i hele fylket, er
en naturlig måte å jobbe på. Ved at alle regioner i Trøndelag, i sitt arbeid
med næringsutvikling, tar utgangspunkt i Verdiskapingsstrategien for
Trøndelag, blir arbeidet mer kraftfullt og ikke minst mer ressurseffektivt.
Ved å ta utgangspunkt i Verdiskapingsstrategien for Trøndelag, samt
inkludere utfordringene for næringslivet til videre næringsutvikling,
har vi et solid fundament for en felles Verdiskapingsstrategi for
Trondheimsregionen.
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Hinder for vekst for næringslivet
i Trondheimsregionen
I en rekke undersøkelser gjennomført i senere tid, inkludert undersøkelse
blant næringslivet i Trondheimsregionen gjennomført sommeren 2021,
viser at utfordring nummer 1 i tiden fremover er tilgangen til arbeidskraft.
Da inkludert både riktig kompetanse og nok folk, det er rett og slett for
få Trøndere etter behovet. Denne utfordringen gjelder i like stor grad
offentlig sektor som privat.
Figuren under viser hvilke andre områder næringslivet i regionen
oppfatter som hinder for vekst:

Det er naturlig at Verdiskapingsstrategien for Trondheimsregionen tar
mål av seg å forbedre denne situasjonen for næringslivet, spesielt
gjelder dette følgende punkter:
• Tilgang til kompetanse/arbeidskraft
• Kommunens næringsengasjement
• Attraktive areal (inkl. tilstrekkelig infrastruktur og størrelse)

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

Trondheimsregionens fortrinn

Trondheimsregionen har sterke kunnskaps- og teknologimiljøer
Tilstedeværelsen av sterke forskningsinstitusjoner og universiteter med
internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer er regionens største fortrinn.
Kunnskapsmiljøene er sentrale leverandører av etterspurt kunnskap og
kompetanse, og bidrar til å trekke studenter og framtidig arbeidskraft
til regionen. Trondheimsregionen har et spesielt fortrinn når det gjelder
teknologisk kompetanse. Miljøene har stor betydning både med hensyn
til utviklingen i enkeltbransjer, til vekst og etableringer og til utvikling
av nye produkter og tjenester. Miljøenes omfang og størrelse gjør dem
også til en viktig næring i seg selv. Universitetene og forskningsmiljøene
inngår som en betydelig del av innovasjonssystemet.
I MIT REAP-metodikken legges det vekt på at ulike regioner globalt har
ulike komparative fortrinn, og at regionale satsninger bør utvikles ut
fra disse. Norge er verdensledende når det gjelder kvalitet på offentlige
data, med høy tillit i befolkningen og trygge institusjonelle rammer.
Trondheimsregionen har sterke kunnskapsinstitusjoner, høyt utdannet
befolkning, fysisk nærhet mellom ulike sektorer og institusjoner, og et
stadig mer levende oppstartsmiljø. Med Norges og regionens spesifikke
styrker som bakteppe, er datadrevet entreprenørskap identifisert som
et område der Trondheimsregionen har fortrinn og et uforløst potensial
for verdiskaping og innovasjon.
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Attraksjonsskapere
Telemarksforskning har bred erfaring i å jobbe med kommuner og
regioner når det gjelder attraktivitet. Det er derfor naturlig å følge
deres anbefalinger for hva som bidrar til å øke attraktiviteten til
Trondheimsregionen. Listen er konkret, og gir viktige innspill og føringer
til Verdiskapingsstrategien.
Telemarksforsking anbefaler følgende fokusområder for å påvirke
regionens attraktivitet:
• Tilgjengelige og attraktive tomter til boliger
• Tilgjengelige og attraktive arealer til næring
• Sentrumsutvikling – skape mer attraktive små og store sentra for bolig,
næring, kultur og besøk.
• Styrke handel, reiseliv, aktiviteter og kultur for å være et interessant
besøks- og bosted
• Næringsvennlige kommuner for industribedriftene
• Forankre felles ambisjoner i hver enkelt kommune
• Samarbeid mellom kommunene
• Styrke universitetet og være et attraktivt studiested

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

Trondheimsregionen sin rolle og ansvar i Trøndelag
Formålet med VST er at hver kommune utarbeider egen handlingsplan
for sitt næringsarbeid, med utgangspunkt i rammeverk vist i denne
strategien. På denne måten skal næring og næringsutvikling få et
større fokus i årene som kommer, slik at Trondheimsregionen blir
Norges mest attraktive storbyregion, og på denne måten bidrar til vårt
felles overordnet målsetting om «Økt bærekraftig verdiskaping og
internasjonal konkurranseevne i Trøndelag».
Tett samarbeid mellom åtte kommuner skal styrke Trondheimsregionen
i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Regionen skal i
framtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv
og kultur, samt innen tjenester til befolkningen og næringslivet.
Samarbeid og samhandling er nøkkelen for å lykkes med
næringsutvikling. Felles mål og ambisjoner er viktig, og ikke minst at
ressurser kanaliseres og prioriteres i samme retning. VST er utarbeidet
i tett dialog både med fylkeskommune, kommuner og næringslivet
i regionen, det er bred enighet om målsettinger og de prioriterte
satsningsområdene. Prosessen og strategien er viktig, men det er
avgjørende å understreke viktigheten av at det prioriteres ressurser i
form av økonomi og personal når kommunene vedtar planen. Sammen
får vi enda større kraft i arbeidet med næringsutviklingen.

Verdiskapningsstrategien for Trøndelag peker på følgende fortrinn
for hele fylket:
• Komplette verdikjeder på jord, skog, reindrift, fiskeri og havbruk.
• Internasjonale og nasjonale forsknings- og kompetansemiljøer.
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Rammeverk Verdiskapingsstrategien
for Trondheimsregionen

HOVEDMÅL
FOR TRØNDELAG
Økt bærekraftig verdiskaping og
internasjonal konkurranseevne i Trøndelag.

REGIONALT MÅL
BOSTEDSATTRAKTIVITET

Stjørdal
Malvik

Trondheimsregionen skal være den
mest attraktive storbyregionen i Norge.

NÆRINGSATTRAKTIVITET

Trondheim

Melhus

MÅLOMRÅDER
ARBEIDSKRAFT – KOMPETANSE
I 2025 er det etablert et
regionalt, strategisk program
for å øke kvaliteten på informasjonen om jobb - muligheter
til skoleelever.

I 2025 har 60% av studentene
god kjennskap til regionens
arbeids- og næringsliv og 10
% flere av studentene blir etter
endte studier.

I 2025 har regionen styrket sin
evne til å tiltrekke og beholde
nødvendig kompetanse innen
prioriterte næringer, ved å etablere en organisasjon som jobber operativt og strategisk.

I 2025 har regionen etablert
et aktivt kompetanseforum
som skal arbeide med å løse
arbeidslivets utfordringer med
tilgangen på nok og riktig
arbeidskraft i fremtiden

I 2025 har regionen redusert
utenforskap i arbeidslivet,
gjennom helhetlig og koordinert samarbeid.

TEKNOLOGI
I 2025 har regionen økt sin
atsing innen internasjonalisering og opplever økt eksportandel og investeringsattraktivitet
for teknologi skapt i regionen

I 2025 er merkevaren
«Teknologihovedstaden»
styrket.

I 2025 har Trondheimsregionen
økt antallet vekstkraftige
teknologiselskap til 1 000
med 20 000 ansatte.

I 2025 tar kommunene i Trondheimsregionen aktivt i bruk ny
teknologi som bedrer tjenestene
til innbyggere og næringslivet,
gjerne gjennom samarbeid.

I 2025 er kommunene i
rondheimsregionen
engasjerte pilotkunder
for regionale teknologiselskaper

I 2025 er det lagt til rette
for at teknologi skapt i
Trondheimsregionen blir
synlig lokalt.

SATSINGSOMRÅDER

UNIVERSITETETENE, FORSKNINGSMILJØENE OG INNOVASJONSMILJØENE
I 2025 har regionens universiteter og FoUI-miljøer de beste
rammebetingelsene for å videreutvikle sin virksomhet.

I 2025 har regionens ulike
testarenaer etablert seg som
internasjonalt ledende innen
sine fagområder og anerkjent
som betydningsfulle katalysatorer for innovasjon og
nyskapning.

I 2025 er Trondheim
etablert som Nordens
beste studieby.

I 2025 er kommunene
best i landet på å samarbeide med regionens
unike forskningsmiljø.

I 2025 rangeres Trondheimsregionen/Trøndelag på topp 15
av EU sitt Regional Innovation
Scoreboard.w

I 2025 har Trondheimsregionen I 2025 har Trondheimsregioen felles gründerstrategi med nen flere klynger finansiert via
fokus på grønn konkurransenasjonale klyngeprogram.
kraft og tilgang på kapital.

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen
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SAMHANDLING
Orkland

BÆREKRAFT

Midtre Gauldal
Indre Fosen

Skaun

FORUTSETNINGER
NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE
I 2025 har både kommuner og
næringsliv i Trondheimsregionen
en felles oppfatning av hva det
innebærer å være en næringsvennlig kommune, konkretisert i
Trondheimsregionens
Næringsmanifest.

I 2025 har Trondheimsregionen
økt forutsigbarheten for næringslivet og forsterket kompetansemiljø innen plan- og byggesaksbehandling, gjennom
kommunevise samarbeid .

I 2025 har Trondheimsregionen
egnede næringsareal som dekker det eksisterende næringslivets behov, og gjør regionen
attraktiv for nyetableringer.

I 2025 har Trondheimsregionen
egnede og attraktive boligareal
som dekker regionens behov,
også med tanke på å tiltrekke
flere innbyggere.

I 2025 tar vi i bruk Trondheimsregionen sine fortrinn i et
strukturert og strategisk arbeid
med innflagging av bedriftsetableringer.

I 2025 er Trondheimsregionen
som bo- og arbeidsmarked
er effektiv gjennom bedre
infrastruktur og samferdselsløsninger.

OPPLEVELSER
I 2025 har Trondheimsregionen ett felles profilering- og destinasjonsselskap
som bidrar til en bærekraftig, attraktiv
og mangfoldig opplevelsesregion, hvor
opplevelser og severdigheter i hele
regionen drar nytte av Trondheim som
motor.

I 2025 har opplevelser og
arrangement i Trondheimsregionen større bærekraftig
verdiskaping og betydelige
ringvirkninger for næringslivet

I 2025 har vi aktivert næringslivet i
Trondheimsregionen slik at ringvirkningene av Ski VM får stor betydning for
verdiskapingen, og at strukturen for å
aktivere næringslivet blir benyttet ved
fremtidige store arrangement.

I tillegg er det etablerte strukturer
for å dialog og erfaringsutveksling
mellom store arrangement og
mesterskap

I 2025 har regionen etablert et
privat/offentlig arrangementsfond, for å bidra til flere store
arrangement og mesterskap.

I 2025 har Trondheimsregionen
en eller flere nye attraksjoner
med nasjonal og internasjonal
tiltrekkingskraft

BIOØKONOMI
I 2025 er Trondheimsregionen
anerkjent som en internasjonal
matregion og the Home of
Nordic Flavours.

I 2025 er Trondheimsregionen
styrket som markedsplass
gjennom bedre samarbeid mellom lokalprodusenter, restauranter og øvrige utsalg.

I 2025 har regionens næringsliv konkurransefordeler
og økt verdiskapning gjennom
bærekraftig bruk av fornybare
naturressurser og innovative
sirkulære verdikjeder.

I 2025 bidrar FoU-miljøene i
Trondheimsregionen med innovative løsninger og kunnskap
slik at Trøndelag er nasjonalt
ledende i utviklingen av bioøkonomien.

I 2025 utnyttes urbant
landbruk for å øke lokal
matproduksjonen og
redusere klimautslipp.
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Målsettinger
Hovedmål
Verdiskapingsstrategien for Trøndelag har utarbeidet følgende
hovedmål: Økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal
konkurranseevne i Trøndelag

Regionalt mål
For at Trondheimsregionen skal bidra mest mulig mot vårt felles
mål i Trøndelag, er vi avhengige å tilrettelegge for næringslivet
slik at forutsetningene for størst mulig økning i den bærekraftige
verdiskapningen og internasjonale konkurranseevnen. Næringslivets
største utfordring for økt verdiskaping er tilgangen til arbeidskraft. Det
er derfor naturlig at Trondheimsregionen har fokus på attraktivitet slik
at vi prioriterer arbeid som gjør at flere mennesker ønsker å bo, studere,
jobbe og besøke i Trondheimsregionen.
Trondheimsregionen skal være den mest attraktive
storbyregionen i Norge.
For å følge regionens utvikling, og måloppnåelse, følges
Telemarksforskning sine årlige målinger av attraktivitet. Disse
presenteres både på regions- og kommunenivå.

Ref: Telemarksforskning

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen
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Målområder

Forutsetninger

Målområdene som ligger til grunn i modellen, er Næringsattraktivitet
og Bostedsattraktivitet.

Trondheimsregionen skal i det videre arbeidet med næringsutvikling bli
enda dyktigere på samhandling, og ikke minst skal vi oftere fortelle de
gode historiene.

Næringsattraktivitet
Næringsattraktivitet = endring i sysselsetting, hensyntatt strukturelle
betingelser/forutsetninger

Strategien understreker 2 sentrale forutsetninger:
• Samhandling
• Bærekraft
• I verdiskapingsstrategien innebærer dette at all næringsutvikling
skal vurderes i et bærekraftsperspektiv både med hensyn til natur
og klima.»

Bostedsattraktivitet
Bostedsattraktivitet = endring i befolkning, hensyntatt strukturelle
betingelser / forutsetninger

Samhandling for å lykkes
Kommunene i regionen kan ikke lykkes med næringsutvikling på egen
hånd. Utvikling og resultat skapes i samspill mellom kommune, region,
næringsliv, frivillighet og øvrige. Grepet med å utarbeide en felles
næringsplan med grunnlag i Verdiskapingsstrategi for Trøndelag legger
føringer og er samtidig et tydelig signal fra Trondheimsregionen om
behov og ønske for økt samhandling innen næringsutvikling.
At regionen oppnår en kultur for deling av erfaringer og ressurser
vil løfte alle.
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Bærekraft
Økt bærekraftig verdiskaping og styrket internasjonal konkurranseevne»
krever omstilling. Det innebærer at vi må ta i bruk kunnskap, teknologier
og tjenester, ved å videreutvikle samarbeidet mellom forvaltning,
næringsliv og forskningsinstitusjoner. FNs bærekraftsmål ligger til
grunn for all kommunal planlegging for å sikre at vi skaper et samfunn
som takler klimautfordringene, samtidig som vi ivaretar et inkluderende
arbeidsliv og økonomisk vekst. EUs grønne giv vil føre til økt etterspørsel
og mer enhetlige krav til grønne og bærekraftige produkter og tjenester.
Denne grønne vekststrategien gir en tydelig retning og et mangfold av
muligheter for produkter og tjenester med lavt eller uten klimaavtrykk,
og for selskap med bærekraftig økonomisk aktivitet. Dette vil påvirke
markedene til næringslivet i Trondheimsregionen.
Med sterke forskningsmiljøer og aktører innen bioøkonomi og teknologi,
har regionen et stort potensial for å kunne hevde seg nasjonalt og
internasjonalt.
Klimamålene og veien til lavutslippsamfunnet gir Norge og
Trondheimsregionen nye muligheter til å tilrettelegge for virksomheter
og teknologiutvikling som verden trenger. Industriens plass i dette
«grønne skiftet» sentral, og regionen ønsker å utnytte industrien i
samarbeid med gründerselskaper og FoU institusjoner for å skape nye
bærekraftige løsninger
I en region hvor vi har ambisjoner om å være den mest attraktive
storbyregionen i Norge, er det avgjørende med forutsetning om at
verdiskapingen skal være bærekraftig. alle som skal besøke, studere
eller flytte til Trondheimsregionen vil ha en forventning om dette, både
på kort og lang sikt. Klimamålene og veien til lavutslippsamfunnet gir
Norge og Trondheimsregionen nye muligheter til å tilrettelegge for
virksomheter og teknologiutvikling som verden trenger. Industriens
plass i dette «grønne skiftet» sentral, og regionen ønsker å utnytte
industrien i samarbeid med gründerselskaper og FoU institusjoner for
å skape nye bærekraftige løsninger

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

Satsningsområder
med retningsmål
ARBEIDSKRAFT - KOMPETANSE
RETNINGSMÅL:
• I 2025 er det etablert et regionalt, strategisk program for å øke
kvaliteten på informasjonen om jobbmuligheter til skoleelever
• I 2025 har 60% av studentene god kjennskap til regionens arbeidsog næringsliv og 10 % flere av studentene blir etter endte studier.
• I 2025 har regionen styrket sin evne til å tiltrekke og beholde
nødvendig kompetanse innen prioriterte næringer, ved å etablere
en organisasjon som jobber operativt og strategisk.
• I 2025 har regionen etablert et aktivt kompetanseforum som skal
arbeide med å løse arbeidslivets utfordringer med tilgangen på nok
og riktig arbeidskraft i fremtiden.
• I 2025 har regionen redusert utenforskap i arbeidslivet, gjennom
• I 2025 har regionen økt sin satsing innen internasjonalisering og
opplever økt eksportandel og investeringsattraktivitet for teknologi
skapt i regionen.
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Regionens største utfordring
for videre vekst og utvikling
En stadig raskere utvikling skaper behov for livslang læring og
omstilling. Teknologiutvikling, klimautfordringer, internasjonalisering,
endring i næringsstruktur, innvandring og en aldrende befolkning endrer
kompetansebehovene og sysselsettingsmulighetene.
Næringslivet påpeker i ulike undersøkelser at den største utfordringen
for videre utvikling er tilgangen til arbeidskraft. Både når det gjelder
nødvendig kompetanse og antall hender og hoder. Tilgang til
arbeidskraft vil være den viktigste faktoren å jobbe med som kan bidra
med å nå regionens overordnede målsetting, behovet er betydelig både
innen privat- og offentlig sektor.
For å styrke regionen innen dette området er det på overordnet nivå 5
retninger innsatsen kan prioriteres imot.
1. Utdanne flere / vri utdanningsvalg
2. Få flere studenter med relevant kompetanse til å ta jobb
i regionen etter studier
3. Importere arbeidskraft
4. Redusere utenforskap – få flere inn i arbeid
5. Styrke mulighetene for livslang læring i arbeidslivet
Erkjenne at det er mangel på arbeidskraft – vi må derfor jobbe smartere.
Dagens jobber må utføres mer effektivt, enten med større grad av
samhandling eller med hjelp av teknologi/digitalisering/effektivisering.
Mobilitet i og mellom regioner må også prioriteres slik at vi totalt sett
benytter ressursene der hvor behovet og verdiskapningen er størst.
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TEKNOLOGI
RETNINGSMÅL:
• I 2025 er merkevaren «Teknologihovedstaden» styrket
• I 2025 har Trondheimsregionen økt antallet vekstkraftige
teknologiselskap til 1 000 med 20 000 ansatte
• I 2025 tar kommunene i Trondheimsregionen aktivt i bruk ny
teknologi som bedrer tjenestene til innbyggere og næringslivet,
gjerne gjennom samarbeid
• I 2025 er kommunene i Trondheimsregionen engasjerte pilotkunder
for regionale teknologiselskaper
• I 2025 er det lagt til rette for at teknologi skapt i Trondheimsregionen
blir synlig lokalt
• I 2025 har regionen økt sin satsing innen internasjonalisering
og opplever økt eksportandel og investeringsattraktivitet for
teknologi skapt i regionen
Teknologihovedstaden
Regionen vår rommer 40.000 studenter, 7000 forskere, 3 Nobelpriser
og 802 teknologiselskaper. De siste 10-15 årene har regionen
også fått et stort og kraftfullt investeringsmiljø. Norges største
vekstinvestor har hovedkontor i regionen, det samme har de ledende
investeringsselkapene inne tidligfase/såkorn, havbruk og B2B software.
Blant de 802 teknologiselskapene finner vi et stort antall globale selskaper
som har funnet det attraktivt å investere i bedrifter i Trondheimsregionen
og utvikle disse videre, blant annet på grunn av tilgangen til kompetanse,
forskning og kunnskap.

Ikke noe sted i Norge investerer samfunnet mer i forskning og ny
viten per innbygger. Trondheimsregionen har 57 forskere per 1000
innbyggere. Til sammenligning: Norge som helhet har 12 per 1000 og
Europa ni per 1000.Fremragende forskning, nye teknologier, industrier
og selskaper har vokst frem fra fagmiljøer i Trondheim gjennom et nært
samarbeid med nasjonalt og internasjonalt næringsliv over mange år.
Trondheimsregionen har gjennom dette en rekke fortrinn innen
kunnskap og tilgang til talent og kompetanse, en track record for
å utvikle banebrytende teknologier på mange områder og etter hvert
en tilstrekkelig stor masse av teknologiselskaper som omsetter kunnskap
i kommersiell virksomhet. Det er derfor med rette at Trondheimsregionen
oppfattes som Teknologihovedstaden. Det er derfor knyttet en
rekke muligheter for økt verdiskaping og attraksjonskraft i å styrke
Teknologihovedstaden. For å få til dette er det nødvendig å legge
til rette for at enda flere teknologiselskaper og gründere lykkes med
å vokse, og vokse raskere i internasjonale markeder.
Et annet viktig område for å styrke Teknologihovedstaden er at
kommunene i enda større grad tar en offensiv posisjon for å ta i bruk
ny teknologi. Både for å løse egne utfordringer og for å være med å
dra lasset som samarbeidspartner, pilotkunde for nye/unge selskaper
og som kjøper av kortreist teknologi. For å få dette til kan kommunene
styrke sin kompetanse på teknologiske områder og anvende sin
innkjøpsposisjon på en enda mer offensiv måte.
I årene fremover skal det legges til rette for flere innovasjonsprosesser,
testing og pilotering i levende bymiljø, møteplasser og aktiviteter,
utvikling av infrastruktur og økt attraktivitet. Det blir viktig å styrke
og samle næringsliv, forskning og utdanning, offentlig sektor,
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myndigheter, innbyggere, kapitalmiljø, og oppstartsbedrifter for å øke
innovasjonskraften innen teknologi. Slik kan enda flere smarte ideer bli
til smarte løsninger.
Skal teknologihovedstaden ta ut sitt fulle potensial er det viktig at
det ikke bare utvikles teknologi som brukes andre steder, men at man
i dagliglivet og i samfunnet opplever Teknologihovedstaden. Denne
delen av teknologihovedstaden handler ikke bare om å få utviklet ny
teknologi, men at vi også tar den i bruk på områder hvor den er nyttig
og synlig i samfunnet.
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UNIVERSITETETENE,
FORSKNINGS-MILJØENE OG
INNOVASJONSMILJØENE
RETNINGSMÅL:
• I 2025 har regionens universiteter og FoUI-miljøer de beste
rammebetingelsene for å videreutvikle sin virksomhet.
• I 2025 har regionens ulike testarenaer etablert seg som
internasjonalt ledende innen sine fagområder og anerkjent som
betydningsfulle katalysatorer for innovasjon og nyskapning
• I 2025 er Trondheim etablert som Nordens beste studieby.
• I 2025 er kommunene best i landet på å samarbeide med regionens
unike forskningsmiljø.
• I 2025 rangeres Trondheimsregionen/Trøndelag på topp 15 av EU
sitt Regional Innovation Scoreboard
• I 2025 har Trondheimsregionen en felles gründerstrategi med fokus
på grønn konkurransekraft og tilgang på kapital.
• I 2025 har Trondheimsregionen flere klynger finansiert via nasjonale
klyngeprogram.
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Trondheimsregionens
ubestridte fortrinn
Universitetetene, forskningsmiljøene og innovasjonsmiljøene er
regionens ubestridte fortrinn og en sterk attraksjonskraft mot studenter,
forskere, finansiering og næringsliv. I tillegg til å utvikle fremtidsrettet
kunnskap som regionen skal omsette i bærekraftig næringsutvikling
sysselsetter disse et høyt antall ansatte som er bosatt i regionens
kommuner med sine familier, hvor de bidrar i lokalmiljøet. Studentene
er en viktig rekrutteringskilde for næringslivet i regionen. Å styrke
attraksjonskraften til disse miljøene er derfor avgjørende for at
Trondheimsregionen skal nå sine mål. Gjennom samarbeidet
i Trondheimsregionen skal kommunene gjøre alt de kan for å legge
til rette for at miljøene kan styrke seg best mulig.
Trondheimsregionen er blant Norges og Europas mest innovative
regioner. Til tross for dette er det stor variasjon med hensyn til hvor
systematisk og strukturert det jobbes med innovasjon i ulike næringer
og ulike deler av offentlig sektor. For å bygge og videreutvikle en sterk
innovasjonskultur er det avgjørende at det settes av tid og ressurser
til dette arbeidet. Gjennom økt samarbeid med regionens spydspisser
innenfor forskning, utvikling og innovasjon, vil vi utvikle og fremme
regionen som et levende laboratorium, bygge plattformer for utveksling
av kunnskap og kompetanse, samt etablere nye og internasjonale
markeder for våre produkter og tjenester.

Regionen har i tiden som kommer en historisk mulighet for å sikre
og styrke rammebetingelsene til Universitetetene, forskningsmiljøene
og innovasjonsmiljøene. Ringvirkningene av signaturprosjekter som
Campusutbyggingen, Ocean Space senter er uante og store, og
gjennom strategiske samarbeid kan kommunen bidra til at næringslivet
får en sentral rolle i å utnytte disse og andre prosjekter. Det er viktig at
kommunene bidrar til økt internasjonal synlighet og profilering av storby
og region som støtter miljøenes internasjonale tiltrekning på talent,
prosjekter og finansiering
Skal Trondheimsregionen lykkes med å utnytte potensialet i våre
ubestridte fortrinn i form av verdiskaping i næringslivet må det legges
enda bedre til rette for god samhandling i næringsutviklingen.
En kompakt og effektiv bo- og arbeidsmarkedsregion gir oss
spesielt gode muligheter for å utnytte dette.
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NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE
RETNINGSMÅL
• 2025 har både kommuner og næringsliv i Trondheimsregionen en
felles oppfatning av hva det innebærer å være en næringsvennlig
kommune, konkretisert i Trondheimsregionens Næringsmanifest
• I 2025 har Trondheimsregionen økt forutsigbarheten for
næringslivet og forsterket kompetansemiljø innen plan- og
byggesaksbehandling, gjennom kommunevise samarbeid
• I 2025 har Trondheimsregionen egnede næringsareal som dekker
det eksisterende næringslivets behov, og gjør regionen attraktiv
for nyetableringer.
• I 2025 har Trondheimsregionen egnede og attraktive boligareal
som dekker regionens behov, også med tanke på å tiltrekke flere
innbyggere
• I 2025 tar vi i bruk Trondheimsregionen sine fortrinn i et strukturert
og strategisk arbeid med innflagging av bedriftsetableringer
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Offentlig sektor
og næringsutvikling
Offentlig sektor har ansvar og oppgaver av stor betydning for
næringslivet innenfor blant annet utdanning, fysisk og digital
infrastruktur, stedsutvikling, saksbehandling og arealplanlegging. Hver
enkelt kommune har relativt få ressurser til utviklingsarbeid, både til det
som er definert som næringsutvikling og øvrig utviklingsarbeid. Aldrende
befolkning, klimakrav, inkludering og trangere budsjetter er utfordringer
kommunene står overfor. Disse må løses på nye måter, på tvers av
sektorer, og i et tettere samarbeid med både næringsliv, kunnskapsmiljø
og frivilligheten. Potensialet både for kommune, region og næringsliv
er stort, ved enda økt samhandling og dialog.
Offentlig sektor er en stor innkjøper og de største innkjøpene blir gjort
innenfor bygg- og anleggsvirksomhet. Innretningen på anbudene har
stor betydning for hvilke muligheter regionens næringsliv har til å levere
varer eller tjenester. Tilrettelegging for lokale aktører vil gi et større
marked og dermed et mer mangfoldig og robust næringsliv.
Kommunene har en viktig rolle i å legge til rette for attraktive sentrum
og lokalsamfunn for både næringsliv og innbyggere. Kommuner som
er gode vertskommuner for næringslivet, har en overordna plan for
næringsutvikling som omfatter ulike næringsrelevante oppgaver.
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Egnede areal
Arealtilgang, og forutsigbarhet knyttet til
arealtilgang, er viktig for næringslivet og en
viktig oppgave i kommunenes arbeid med å
tilrettelegge for næringsutvikling. Her er det
viktig å understreke behovet for arealtilgang
både for bolig- og næringsformål, og ikke
minst at arealene må inneholde nødvendig
infrastruktur (fysisk og digital infrastruktur).
IKAP er et felles verktøy for planlegging av
areal og transport i Trondheimsregionen.
Målet er å sikre et samarbeid på tvers av
kommunegrensene som gir regionen flere
arbeidsplasser og boliger. I forbindelse
med vedtak av Verdiskapingsstrategi for
Trondheimsregionen er det naturlig å revidere
IKAP, hvor både offentlig og privat sektor
bidrar i prosessen. Næringslivet i regionen
påpeker at dagens arealsituasjon er en av de
største hindrene for videre utvikling, og må
dermed prioriteres i et regionalt samarbeid.

Næringsvennlig kommune/region
Ved at kommunene i Trondheimsregionen
prioriterer næringsvennlighet, innebærer det
å bidra til å løfte de kommunale tjenestene
som tilbys til næringslivet. Dette innebærer
at kommunen blir en bedre tilrettelegger
og samarbeidspartner for lokalt næringsliv.
Det er en klar sammenheng mellom hvor
høyt kommunale ledere prioriterer
næringsutvikling og hvor næringsvennlig
ledere i det lokale næringslivet oppfatter
kommunen. Kommunen oppfattes mer
næringsvennlig der Kommunaldirektør/
rådmann og kommunal ledergruppe
prioriterer næringsutvikling høyt, og finner
tid til et reelt engasjement.

Sjekkliste:
• Har medarbeidere med næringslivskontakt
kunnskap om målene for næringspolitikken
i kommunen, og egen betydning og rolle
i forhold til disse?
• Kjenner vi bedriftenes utfordringer og
behov godt nok? Er vi oppsøkende nok,
eller stoler vi på at bedriftslederne
kontakter oss om sine ønsker og
interesser?
• Er vi som ledere tilgjengelige nok for
ansatte og brukere i næringsutviklingssaker?
• Er det et avklart og ryddig forhold mellom
den politiske ledelsen og administrasjonen
i næringssaker?
• Har vi diskutert hvilke prinsipper som skal
ligge til grunn for kommunens service
overfor næringslivet?
• Vet vi hva etablerere og bedriftsledere
mener om kommunens service og
tjenester?
• Har vil tilstrekkelige fullmakter på
saksbehandlernivå til å gi god og rask nok
service til bedriftskundene?
• Greier vi å koordinere oss godt nok internt
i vanskelige bedriftssaker?
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Kommuner som lykkes best kjennetegnes
av at kulturen i kommuneorganisasjonen
har et sterkt innslag av samarbeid, ekstern
oppmerksomhet og entreprenørskap.
Trondheimsregionens Næringsmanifest skal
oppsummere hva det innebærer å være
en næringsvennlig kommune og region.
Manifestet skal vedtas i regionråd og alle
kommuner.
For at Trondheimsregionen skal fungere best
mulig som en helhetlig og fungerende boog arbeidsregion, må infrastruktur bygges
ut i distriktene og samferdselsløsninger til
og fra Trondheim, fungere sømløst, med lik
prisstruktur og bidra til å
knytte regionen enda
tettere sammen.

Organisering av næringsarbeid
Kommunene i regionen er ulikt organisert
i arbeidet med næringsutvikling, og det
finnes ingen fasit. Hvorvidt kommuner
lykkes med sitt arbeid med næringsutvikling,
avhenger mer av egenskaper, arbeidsform
og handlekraften til enkeltpersoner enn
måten arbeidet er organisert på. I en
fungerende bo- og arbeidsregioner, slik som
Trondheimsregionen, er det gode grunner til
at kommunene i betydelig grad samarbeider
om næringsutvikling, spesielt med tanke
på at regionen opplever knapphet både på
arbeidskraft og areal. Hver enkelt kommune
løser ikke disse utfordringene på egen hånd,
her må det tenkes regionalt.
Kommuner som lykkes i å skape god
næringsutvikling kjennetegnes av en
offensiv og optimistisk utviklingskultur.
Det handler i tillegg om å ta initiativ til
utviklingsprosesser, å være tett på det lokale
næringslivet, drive oppsøkende virksomhet,
mobilisere og engasjere ressurspersoner
osv. Dette omtales gjerne som kommunens
entreprenørrolle.
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OPPLEVELSER
RETNINGSMÅL:
• I 2025 har Trondheimsregionen ett felles profilering- og
destinasjonsselskap som bidrar til en bærekraftig, attraktiv og
mangfoldig opplevelsesregion, hvor opplevelser og severdigheter
i hele regionen drar nytte av Trondheim som motor.
• I 2025 har opplevelser og arrangement i Trondheimsregionen
større bærekraftig verdiskaping og betydelige ringvirkninger
for næringslivet
• I 2025 har vi aktivert næringslivet i Trondheimsregionen slik at
ringvirkningene av Ski VM får stor betydning for verdiskapingen,
og at strukturen for å aktivere næringslivet blir benyttet ved
fremtidige store arrangement. I tillegg er det etablerte strukturer
for å dialog og erfaringsutveksling mellom store arrangement og
mesterskap
• I 2025 har regionen etablert et privat/offentlig arrangementsfond,
for å bidra til flere store arrangement og mesterskap
• I 2025 har Trondheimsregionen en eller flere nye attraksjoner med
nasjonal og internasjonal tiltrekkingskraft

Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen
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En attraktiv region å besøke, er en
attraktiv region å bo, studere og
jobbe i.
Aktivering
Opplevelser i Trondheimsregionen er et mangfold av arrangement,
aktiviteter, severdigheter og omgivelser. Disse er knyttet til mat,
natur, kultur, idrett, næringsliv og historie, og har og skal ha regional,
nasjonal og internasjonal betydning. Opplevelsene er ikke nødvendigvis
kommersielle produkter, men besøk genererer ringvirkninger og
økonomisk verdiskaping. I Trondheimsregionen er det ønske om å sette
spesielt fokus på tilrettelegging og aktivering ved gjennomføring av
store arrangement og mesterskap, spesielt de med nasjonalt
og internasjonalt omfang.

Aktivering kan enkelt defineres som å oppnå en ny og større effekt av
opplevelser og arrangement for regionen, utover de direkte effektene
av arrangementet. Ofte er det ikke nok å gjennomføre arrangementet
og forvente effekter, de må aktivt og målrettet bearbeides før, under og
etter arrangementet har funnet sted. Konkrete prosjekter må utvikles
og prioriteres for å oppnå de resultatene man ønsker. Formålet med
opplevelser og arrangement er både å sikre brede ringvirkninger, men
også at regionen vår fremstår attraktiv å bo, studere og jobbe i, lykkes vi
med dette vil det også være attraktivt å besøke Trondheimsregionen.
Høy aktivitet med et stort antall opplevelser viser en offensiv region,
som også regionens innbyggere blir stolte av og etablerer en lojalitet
og et engasjement for. Mange av opplevelsene engasjerer også et
stort apparat av frivillige, som ut gjør en betydelig verdi i seg selv. Folk i
regionen legger ned en fantastisk frivillig innsats i år etter år, hvor 75 %
engasjerer seg en eller flere ganger i frivillig arbeid pr år. Trondheim er
i tillegg belønnet med stempelet Europas frivillighetshovedstad for 2023,
dette representere en kraft og et mulighetsrom som regionen
skal utnytte.
Viktig områder for å legge til rette for at Trondheimsregionen er en
attraktiv region å være i hele døgnet, ikke bare i arbeidstid/studietiden.
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BIOØKONOMI
RETNINGSMÅL:
• I 2025 er Trondheimsregionen anerkjent som en internasjonal
matregion og the Home of Nordic Flavours
• I 2025 er Trondheimsregionen styrket som markedsplass gjennom
bedre samarbeid mellom lokalprodusenter, restauranter og øvrige
utsalg
• I 2025 har regionens næringsliv konkurransefordeler og økt verdi
skapning gjennom bærekraftig bruk av fornybare naturressurser
og innovative sirkulære verdikjeder
• I 2025 bidrar FoU-miljøene i Trondheimsregionen med innovative
løsninger og kunnskap slik at Trøndelag er nasjonalt ledende
i utviklingen av bioøkonomien
• I 2025 utnyttes urbant landbruk for å øke lokal matproduksjonen
og redusere klimautslipp

HOME OF NORDIC FLAVOURS
I Norge står Trøndelag for 20% av den totale norske matproduksjonen.
Trondheimsregionen har en sentral rolle i denne produksjonen. Dette
gjelder særlig når landbruksprodukter skal videreforedles i stor skala,
og landbrukets driftsgrunnlag gjennom tilgang til god matjord, må sikres
men også som kortreiste småskalaprodukter. Trondheim har fått
utmerkelsen Europeisk Gastronomregion 2022, og dette beviser at det
over tid er jobbet godt med å forankre samarbeidet mellom restauranter
og produsenter, men også at det gjennom satsningen, er vokst fram
mange nye produsenter de siste årene. Trondheimsregionen kan
bidra til å sette matproduksjonen enda tydeligere på kartet gjennom
et bredere samarbeid mellom produsenter, horeca, utsalgssteder og
restauranter de neste årene. Gjennom å sikre en lønnsom næring
som kan vokse videre, skaper man flere og sterkere lokalmatbedrifter
som kan satse på heltid. Trondheimsregionen har, gjennom flere
store matforedlingsbedrifter stor mulighet til å bidra til å etablere nye
sirkulære verdikjeder. Dette gjelder både blå og grønn sektor, samt sørge
for enda bedre utnyttelse av matressursen på en bærekraftig måte.
I Trondheimsregionen er også skog- og trenæringen en vesentlig brikke
for at regionen kan bidra til det grønne skiftet og omstilling til en mer
bærekraftig næringsutvikling. Regionen har flere bedrifter innen
trebearbeiding som bidrar med kunnskap og utvikling i innovasjonsprosjekter og klynger. Ved å utnytte restråstoffer fra skogbruket i
samarbeid med andre næringer, ligger det godt til rette for å skape
nye grønne forretningsmodeller og næringssamarbeid. I dag ligger de
store bedriftene foran, men Trondheimsregionen med hovedtyngde i
Gauldalen og Meldalen har også mange små og mellomstore bedrifter
som trenger drivkraften til de store trebearbeidende aktørene for å
kunne lykkes med omstilling. I dag er det få etablerte FoU-samarbeid
i denne næringen. Her kan FoU-miljøene i Trondheim være en nøkkel
for å skape nye forretningssamarbeid. Trondheimsregionen har en unik
mulighet til å være best på samarbeid FoU og næringsliv, gjennom
å legge til rette møteplasser og nettverksgrupper der aktører kan møtes
på tvers av bransjer.
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De fleste innbyggerne i Trondheimsregionen, bor i tettbebygde områder.
For å utnytte matressursene og legge til rette for kortreiste råvarer, bør
urbant landbruk også kunne tas i bruk i større grad. Gjennom å dyrke
på mindre flater f.eks. tak, små parseller og/eller hageflekker, får man
utnyttet potensialet som ligger i urbant landbruk og samtidig bidratt
til en reduksjon i transport og klimagassutslipp. Urbant landbruk er
også viktig for å lære oppvoksende generasjoner om mat og råvarers
opprinnelse. Trondheimsregionen kan benytte og forsterke FoUmiljøene i et samarbeid om økt brukt av urbant landbruk gjennom
innovative dyrkingsmetoder i tettbebygde områder.
Trøndelag Fylkeskommune skriver i sin verdiskapningsstrategi at en
bærekraftig bioøkonomi er nært knyttet til den sirkulære økonomien.
Det pekes på at koblinger blå-grønn sektor, og at alle side- og
avfallsstrømmer må utnyttes i fremtiden, enten gjennom eksisterende
koblinger eller ved etablering av nye verdikjeder. Bioøkonomien sees
også på som sentral for å kunne nå mange av FNs bærekraftsmål.
Trondheimsregionen kan absolutt bidra til dette.
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Rammeverk for kommunevise handlingsplaner

HOVEDMÅL
FOR TRØNDELAG

Økt bærekraftig verdiskaping og
internasjonal konkurranseevne i Trøndelag.

REGIONALT MÅL

Stjørdal

BOSTEDSATTRAKTIVITET

Malvik

NÆRINGSATTRAKTIVITET

Trondheimsregionen skal være den
mest attraktive storbyregionen i Norge.

Trondheim

Melhus

MÅLOMRÅDER
ARBEIDSKRAFT – KOMPETANSE

TEKNOLOGI

UNIVERSITETETENE, FORSKNINGSMILJØENE OG INNOVASJONSMILJØENE

SATSINGSOMRÅDER
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SAMHANDLING
BÆREKRAFT

Orkland
Midtre Gauldal
Indre Fosen

Skaun

FORUTSETNINGER
NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

OPPLEVELSER

BIOØKONOMI
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Organisering av arbeidet med Verdiskapingsstrategien
for Trondheimsregionen
Det anbefales at Næringsrådet for Trondheimsregionen videreføres som
styringsgruppe for gjennomføringen av Verdiskapingsstrategien for
Trondheimsregionen.
Videre foreslås at det i Regionråd for Trondheimsregionen alltid
skal aktivt diskuteres en sak tilknyttet Verdiskapingsstrategien for
Trondheimsregionen. Det bør da settes av tid både til diskusjoner
og erfaringsutveksling på spesifikke tema relatert til de ulike
satsningsområdene.
I tillegg bør det arrangeres en årlig samling for kommunenes
næringsapparat og næringsforeninger, tema for disse samlingene
må relateres til Verdiskapingsstrategien.

Finansiering
Gjennomføring av Verdiskapingsstrategien er avhengig av at det tilføres
ressurser, fra hele partnerskapet som er involvert i gjennomføringen.
Kommunene må sette av ressurser for sine egne handlingsplaner,
og fylkeskommunen må utvikle partnerskapsmodeller med
Trondheimsregionen der de i fellesskap tar ansvar for gjennomføringen
for deler av strategien.
For de delene av Verdiskapingsstrategien som er genuint regional er det
viktig at Trondheimsregionen blir satt i stand til å ta et hovedansvar for
gjennomføringen. Innen dagens finansiering er det ikke rom for det, og
dette må avklares så raskt som mulig. Hvis dette ikke faller på plass så
vil Næringsrådets rolle forvitre, og spørsmålet om Trondheimsregionen
skal samarbeide om næringsutvikling må tas opp til grundig diskusjon.
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Program felles møte for formannskapene i Trondheimsregionen
01. - 02. september 2022 Scandic Lerkendal, Trondheim
01. september:
Når

Hva

1130-1230

Lunsj

1230-1240

Velkommen, formålet med dagen.

1240-1320

Framtiden til Trondheimsregionen.
Hvor står Trondheimsregionen? Hva er framtida?

Hvem

Rita Ottervik, leder Trondheimsregionen.

Rita Ottervik
Berit Rian

1320-1420

Tema det grønne skiftet: Hva vil det bety for
Trondheimsregionens utvikling? Hvilken rolle kan vi spille?
SESAM ressurs

1420-1430

Rimol? Reinertsen, (Hydrogen Memtec)
Orkland Ustmarka
NiT prosjekt bygg og anlegg
Summing rundt bordene

1430-1445
1445-1545

Beinstrekk
Tema kampen om arbeidskraften.
Hva sier næringslivet?
Trøndelagsmodellen?
Kommunens attraktivitet: HR i kommunene?
TAM

1545-1600

Summing rundt bordet: Hva hørte vi? 15 min på bordene,
15 min i plenum

1600-1615

Beinstrekk med pausemat

1615-1730

Ny verdiskapingsstrategi er vedtatt – nå må vi sette i gang
handling!
Veksling mellom presentasjon av strategien, og diskusjon
rundt bordene om hva den enkelte kommune vil gjøre.
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Felles middag

Henning Martinsen, prosjektleder TRV for
SESAM

Tord Lien
Torbjørn Aas
Christian Haugen

Ordstyrer: Hans Petter Øien Kvam, NiT

02. september:
Når
0830-0915

Hva
Tema Miljøpakke og samferdsel

Hvem

Reforhandling – muligheter og forpliktelser
Parkering
Arealindikatorer? Esther
Grønnere og mer effektiv næringstransport: ASKO/ Tine?
Luftfartsforum?

Rita Ottervik

0915-0930

Summing rundt bordene

0930-0940

Beinstrekk

0940-1040

Tema IKAP og næringsareal

Esther

Fakta - Oversikt større næringsarealer > 40 daa, type
næringsvirksomheter og ansatte i TRR.
Korte innlegg fra Orkland, Malvik/Stjørdal (sammen),
Melhus/Midtre Gauldal (sammen), Trondheim, Indre Fosen.
Ferdig regulert!
Framtidsbilde næring i kommunene. Kommunen som vert
for næringslivet. Nye næringsareal i KPA
1040-1100

Utsjekk, beinstrekk

1100-1215

Profilering og attraktivitet
ERG, mat
Trondheim.com

1215-1245

Summing rundt bordene

1245-1300

Oppsummering og veien videre

1300 -

Lunsj

Lasse Berre
Bård Eidet

Rita Ottervik, leder Trondheimsregionen

