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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 21.09 2022 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 22/-                                 Dato: 15. september 2022  
 

Sted: Skriftlig saksbehandling 

Tidsrom: . 

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

 
AU 28/22 Protokoll AU-møte 07.06.2022 

Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 07.06.2022 
 

Forslag til vedtak:  
Protokoll Arbeidsutvalget 07.06.2022 godkjennes.  
 

 
AU 29/22 Trondheimsregionen sin økonomiske stilling – oppfølging fra sak TR 49/21. 

Sak: I Sak 30/22 gjorde Regionrådet dette vedtaket: 

 «Regionrådet ber daglig leder legge fram en sak til Regionrådet i september med forslag til nye 
medlemsavgifter. Kommunene må avklare sitt ståsted i saken innen da.» 
 
Forutsetningene for denne saken er som følger: 

• Realverdien for Trondheimsregionen sitt budsjett har gått ned fra 17-18 mill i 2014, til i 
overkant av 6 mill i 2022.  

• For å spare penger ble stillingen som næringsutvikler inndratt fra 2022.  

• Det har vært gjort flere andre framstøt for å øke budsjettet, uten å lykkes. 

• Skal medlemsavgiftene økes er det avhengig av at alle kommunene er med, en kommune 
som sier nei er nok til at det ikke blir gjennomført. 

• Nedgangen i budsjett er så kraftig at det ikke er mulig å opprettholde alle arbeidsområdene. 

• Næringsutvikling er det mest nærliggende å kutte, i og med det allerede er nedbemannet, og 
fordi næringsutvikling krever tilstrekkelige ressurser for å ha mulighet for å lykkes. 

  

 Kommunene har forskjellig framdrift på budsjettprosessene, og det kan gjøre at det vil være 
vanskelig å være tydelig nå på Regionrådet om hvordan de stiller seg til en økning i 
medlemsavgiftene. Noen kommuner har hatt en politisk sak, med positivt vedtak om å være med 
en økning. Grunnen til at det ble bedt om en avklaring nå i september er jo selvfølgelig at det 
skal vedtas et nytt budsjett for Trondheimsregionen nå i desember, og at dette budsjettet vil 
være vesensforskjellig om 6 mill eller 10 mill skal legges til grunn. Dessuten skal en ny 
samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap opp til beslutning i desember, og den kan ikke 
vedtas hvis Trondheimsregionen skal avslutte arbeidet med næringsutvikling 
 
Konsekvensene av om næringsutvikling ikke lenger skal være et samarbeidsområde er ikke gitt, 
det vil være avhengig av valg, men dette er sannsynlige konsekvenser: 

• Planrollen på vegne av Trondheimsregionen vil forsvinne, dvs det blir ingen nye runder 
med Verdiskapingsstrategi eller Strategisk næringsplan. 
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• Det blir ingen felles gjennomføring av den nylig vedtatte Verdiskapingsstrategien, og de 
(temmelig store) delene av strategien som trenger en regional gjennomføring vil ikke bli 
gjennomført. 

• Næringsrådet blir nedlagt, og dermed en sentral arena for samarbeid med NTNU/SINTEF, 
Innovasjon Norge, fylkeskommunen, næringsforeningene, og kommuneledelse. 

• Samarbeidsavtalen med UE vil bli avsluttet. 

• Arbeidet med analyser, for eksempel Impello-analysen av teknologibedriftene, vil avsluttes. 

• Arbeidet med rekruttering av utenlandsk arbeidskraft vil stoppe opp, eventuelt videreføres 
som en ren Trondheimssatsing.  

• Samarbeidet med Trondheim Tech Port om innovasjonsfrokoster vil avsluttes. 

• Matsatsingen vil avsluttes.  

  
Det har kommet uformelle innspill på om ikke Trondheimsregionen kan finansiere prosjekt hver 
for seg med søknad om finansiering til den enkelte kommune. Det vil være en veldig arbeids- og 
kostnadskrevende måte å jobbe på, med svært stor usikkerhet om hva output vil bli for det 
enkelte prosjekt. Ett av våre konkurransefortrinn i samarbeid med næringsaktører er at vi har 
korte beslutningsprosesser, det vil forsvinne helt med en slik modell. 
 
Hvordan saken skal behandles hadde det vært fint å få innspill på fra AU. Slik jeg ser det for 
meg i dag så må hver ordfører utfordres på å si noe den enkelte kommune sitt ståsted, og så må 
leder konkludere ut fra den gjennomgangen. 
 
For ordens skyld tas med hvilken fordeling det vil innebære for den enkelte kommune: 

Trondheim 3 320 454 5 194 647 
 Stjørdal 610 573 955 205 
 Malvik 440 355 688 908 
 Melhus 482 817 755 337 
 Skaun 342 994 536 593 
Orkland 509 092 796 443 
 Midtre Gauldal 310 298 485 442 
Indre Fosen 375 486 587 425 
 Sum 6 392 068 9 999 999 

 

 

 Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 

 

 

AU 30/22 Møteplan 2023. 
Sak: Det har blitt vanskeligere og vanskeligere å unngå kollisjoner med andre politiske møter. Som et 

forsøk ble flere av møtene i Næringsråd og Kommunedirektørforum lagt til fredag i år, det 
gjorde at det ble noen færre kollisjoner, men vi ser at også andre har kommer på samme tanke. 
Det hadde vært til hjelp om alle kommunene hadde blitt enig om tirsdag som felles møtedag, 
men usikker på om det realistisk, vil gjerne ha innspill på det fra AU. 
 
Forslaget til møteplan for 2023 fortsetter med å prøve ut fredag som møtedag for en del av 
møtene. Forslaget tar også hensyn til et 2023 er valgår, det konstituerende regionrådsmøtet er 
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lagt til slutten av oktober. Det er ikke lagt inn datoer for felles formannskap neste år, i og med at 
det er valgår og at det ville vært høst som var alternativ plassering.  

 

Vedlegg 2: Forslag til møteplan for 2023. 

Forslag til vedtak: 

 
AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte møteplanen for 2023. 

 
 

AU 31/22 Opprustning av trondheim.com og Trondheimsregionen sin rolle i overordnet 
profilering. 

Sak: Denne saken ble presentert på fellesmøtet for formannskapene, men det kan være greit med en 
liten gjentakelse og oppdatering på hva som har skjedd i etterkant. Som kjent er dettee en 
oppfølging av rapporten om «Profilering av Trondheim og Trondheimsregionen». 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 anbefaler at det etableres et felles, nasjonalt og 
internasjonalt profileringsarbeid for Trondheimsregionen, der Trondheimsregionen bør ta 
prosjektleder-rolle, og at trondheim.com brukes til profilering av Trondheim og 
Trondheimsregionen inkludert bruk av den nye merkevarestrategien. 

 

 Nettstedet trondheim.com har potensial til å 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. 

 

Bystyret i Trondheim behandlet i august en sak om trondheim.com med dette vedtaket: 

1. Bystyret vedtar at nettstedet Trondheim.com utvikles til å bli den sentrale portalen for å  
profilere Trondheim og Trondheimsregionen nasjonalt og internasjonalt.  
2. Bystyret bevilger NOK 2 millioner kroner fra Næringsfondet for å utvikle en ny portal, med  
innholdsproduksjon og drift.  

 

 Arbeidet med å gjøre nettstedet til å 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.  

 

 Arbeidet er nå i gang, og det lyses ut en stilling som blant annet skal ha prosjektlederansvaret 
for dette prosjektet, men også det generelle ansvaret for kommunikasjon og omdømmebygging i 
Trondheimsregionen. Det vil også bli lagd en analyse av trafikken på trondheim.com, og 
hvordan en ny portal kan søkemotoroptimaliseres, som bakgrunn for valg av arkitektur. 
Arbeidet er finansiert av bevilgningen fra Trondheim kommune, men med en del egeninnsats fra 
Trondheismregionen.  
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Forslag til vedtak: 

 AU tar saken til orientering. 

 

 

AU 32/22 Innspill på gjennomføringen av felles formannskap. 
Sak:  Det vil være nyttig å få noen innspill på program og gjennomføring fra AU, mens det ennå er 

ferskvare. Som dere sikkert har sett ble det sendt ut en evaluering nå nettopp, som vil tatt på et 
senere tidspunkt.. 
 
 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 

 
 

AU 33/22 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 30.09. 2022 
 Møtested er Trondheim. Aktuelle saker i tillegg til det som står på AU sin saksliste:  

• Oppdatering på jernbane 
• Presentasjon av FoUI-nettverket. 
• Mulige presentasjoner fra Nye Veier og Trondheim Havn 

 
Forslag til vedtak: 
 AU tar saken til orientering. 

 

 

 

AU 34/22 Orienteringer 
• . 

 

 

AU 35/22 Eventuelt. 
 

 

Bård Eidet 

Daglig leder 
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PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 22.03.2022 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 22- Dato: 29. mars 2022  
 

Sted: Digitalt møte. 

Tidsrom: Kl 1030-1130 

Til stede: Rita Ottervik, Jorid Jagtøyen, Trond Hoseth, Bård Eidet.  
 

Forfall: Oddbjørn Bang 

Referent: Bård Eidet 
 
Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no   

 Ingen merknader til innkallingen.  

 

AU 19/22 Protokoll AU-møte 22.03. 2022 

 

Vedtak: Protokoll Arbeidsutvalget 22.03. 2022 godkjennes 
 

 
 

AU 20/22 Trondheimsregionen sin økonomiske stilling – oppfølging fra sak TR 49/21.  

  Bård Eidet presenterte status  

 Fra møtet:  

 Vedtak:  
AU ber om at det legges fram en sak til Regionrådet i september med forslag til nye 
medlemsavgifter fra 2023. 
 

 

AU 21/22 Talent Attraction Management – forslag til videre arbeid. 
  

 Fra møtet:  

Vedtak:  
AU stiller seg bak anbefalingene i rapporten, og ber om at daglig leder jobber videre med å 
få på plass finansiering og organisering.  

 
 

AU 22/22 Opprustning av trondheim.com og Trondheimsregionen sin rolle i overordnet profile-

ring.  

http://www.trondheimsregionen.no/
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 Fra møtet:  
 
 Vedtak:  

AU tar saken til orientering, og ber daglig leder fortsette dialogen med Trondheim kommune 

om saken.  

  

AU 23/22 Høring av Verdiskapingsstrategien.  

Fra møtet:  
 
Vedtak:  

AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte Verdiskapingsstrategien. 
 
 
 

AU 24/22 Program for felles møte med formannskapene.  

Fra møtet:  
 
Vedtak:  

AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte Verdiskapingsstrategien. 
 
 

 
AU 25/22 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 01.04. 2022 

 
 Vedtak:  

AU tar forslaget til dagsorden til etterretning. 
 
 
 
AU 26/22 Orienteringer 

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

 
 

AU 27/22 Eventuelt. 
 

 
 
Rita Ottervik Bård Eidet 
Møteleder Daglig leder  
(sign) (sign) 
 
  



MØTEPLAN TRONDHEIMSREGIONEN 2023 
 
 
Næringsrådet:   Onsdag 25.01 kl 1200-1500  
Kommunedirektørforum: Fredag 03.02 kl 0830-1130  
Arbeidsutvalget:  Onsdag 08.02 kl 1200-1400  

Regionrådet:   Fredag 17.02 kl 0900-1400 
 
Næringsrådet:   Fredag 10.03 kl 0830-1139  
Kommunedirektørforum: Fredag 17.03 kl 0830-1130 
Arbeidsutvalget:  Onsdag 22.03 kl 1200-1400  

Regionrådet:   Fredag 31.03 kl 0900-1400 
 
 
Næringsrådet:   Fredag 26.05 kl 1200-1500  
Kommunedirektørforum: Fredag 02.06 kl 0830-1130 
Arbeidsutvalget:  Onsdag 07.06 kl 1200-1400  

Regionrådet:   Fredag 16.06 kl 0900-1400 
 
Næringsrådet:   Onsdag 08.09 kl 0830-1130  
 
Kommunedirektørforum: Fredag 13.10 kl 1300-1600  
Arbeidsutvalget:  Onsdag 18.10 kl 1200-1400 
Næringsrådet:   Fredag 20.10 kl 0830-1130  
Regionrådet:   Fredag 27.10 kl 0900-1400 (Konstituering etter valget) 
 
 
Næringsrådet:   Fredag 24.11 kl 0830-1130  
Kommunedirektørforum: Fredag 01.12 kl 0830-1130 
Arbeidsutvalget:  Onsdag 06.12 kl 0830-1030  

Regionrådet:   Fredag 15.12 kl 0900-1400 
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