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INNKALLING, KOMMUNEDIREKTØRFORUM – 03.02 2023 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 23/                                                          Dato: 27.01.2023  
 

Sted: Scandic Nidelven 

Tidsrom: Fredag 03. februar 2023 kl 0900-1000 

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

Kopi Esther Balvers, Hans Kringstad, Kristian Dahlberg Hauge, Håkon Kibsgaard Jordet. 
 
Møtet gjennomføres som en del av strategisamlingen for kommunedirektørene 2-3/2 2023. 
 
KF 01/23 Referat fra møte 02.12 2022 

Vedlegg 1: Referat/protokoll kommunedirektørforum 02.12.2022 

Forslag til vedtak: 
Referat/protokoll kommunedirektørforum 02.12.2022 godkjennes. 

 

 

KF 02/23 Utviklingsplan 2023 
Sak: Plan og budsjett for 2023 skal vedtas av Regionrådet 17. februar. Forslaget til Utviklingsplan 

2023 ligger vedlagt.  
  
Regnskapet for 2022 er ennå ikke offisielt, men litt avrundet ser det slik ut: 
Næringsutvikling:  3.745’ 
IKAP, statistikk/prognoser/massehåndtering 1.250’ 
Profilering/attraktiv region     830’ 
Forarbeid trondheim.com     100’ 
Ledelse/interessepolitikk     950’ 
Sum   6.875. 
 
Dette er finansiert av egne medlemsavgifter og eksterne midler, både til ERG og til 
massehåndtering.   

 
 

Næringsområdet er jo det som har vært diskutert mest i det siste, mer spesifikt ble ressursene på 
næringsfeltet i 2022 brukt på dette: 
 
Lønn inkl sosiale utgifter 350 000 
Talent Attraction 350 000 
ERG 1 600 000 
Ungt Entreprenørskap 650 000 
Analyser/diverse 150 000 
Impello analysen 100 000 
Innovasjonsfrokoster 150 000 
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Prosjektledelse ny SNP 270 000 
Tequity 25 000 
Green Flyway (fra 2018) 100 000 
Sum 3 745 000 
 

 
Forslaget til budsjett for 2023 ser slik ut:  
Næringsutvikling 3 500 000 
IKAP 1 600 000 
Profilering 3 100 000 
Ledelse/samarbeid 1 000 000 
Sum 9 200 000 
 
Grunnen til at profileringsbudsjettet er såpass mye høyere enn i 2022 er at de 2 mill fra Bystyret 
i Trondheim til å utvikle trondheim.com er lagt inn. Men det indikerer at profileringsdelen blir 
en viktigere del av ansvarsområdet for Trondheimsregionen framover, som også henger tett 
sammen med satsingen på rekrutteringen at utenlandsk arbeidskraft, og ikke minst med å nå 
hovedmålet om å være den mest attraktive storbyregionen i Norge. 
 
Et mer detaljert forslag til budsjett for næring ser slik ut: 
Lønn inkl sosiale utgifter 450 000 
Ungt Entreprenørskap 360 000 
Impello analysen 100 000 
Innovasjonsfrokoster 150 000 
ERG 700 000 
Statistikk/analyser/andre 
forpliktelser 220 000 
Sum 1 680 000 
Til nye prosjekt 1 520 000 

  
Handlingsrommet for 2023 er større enn det medlemsavgiftene tilsier på grunn av at innsøkte 
midler frigjør handlingsrom. Daglig leder sin innstilling er at prioritet 1 er å få finansiert et 
hovedprogram for rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. Det er ikke rom for å tilsette 
næringsutvikler i den vakante stillingen. 
 

Vedlegg 2: Forslag til utviklingsplan for 2023. 

Forslag til vedtak:  
Kommunedirektørforum ber Regionrådet vedta den foreslåtte Utviklingsplan 2023, og legge den 
til grunn for arbeidet inneværende år. 

 

 

KF 03/23 Ny samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. 
Sak: Under gjennomgangen om finansiering av Trondheimsregionen kom det klare signaler om å 

beholde samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap. Det er derfor i fellesskap med UE 
utarbeidet et forslag til ny samarbeidsavtale for perioden 2023-2025, se vedlegg. Avtalen er 
godt forankret i Verdiskapingsstrategien, og er det viktigste virkemidlet for å skape langsiktig 
kultur for entreprenørskap.  
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Men skal denne avtalen fungere optimalt er det viktig at kommunene gjør forankrings- og 
tilretteleggingsjobben internt i egen kommune. Det er fortsatt for stor ulikhet mellom 
kommunene når det gjelder resultater. 
 
Ved en inkurie (!) ble kommunene fakturert for 1/3 av kostnadene i 2022, og ikke 2/3 som 
besluttet. Når det ble oppdaget helt på slutten av årsoppgjøret så ble det besluttet å ikke endre 
det for 2022, men i 2023 blir kommunene fakturert for 2/3 av beløpet. 

 

Vedlegg 3: Forslag til samarbeidsavtale 2023-2025. 

Forslag til vedtak:  
 Kommunedirektørforum ber Regionrådet vedta den foreslåtte samarbeidsavtalen.  
 
 
 
KF 04/23 Videre arbeid med Talent Attraction Management – rekruttering av utenlandsk 

arbeidskraft. 
Sak: Den pågående TAM-satsingen har som hovedfokus å få en beslutning på etableringen av 

WorkinTrondheim som organisasjon i første halvår 2023. 
 
 Pågående aktivitet for å støtte opp om dette er hovedsakelig utvikling og oppstart av en 

pilotprosjekt på et spouseprogram (partnerprogram) i regionen, skape forankring og 
engasjement hos de viktigste og relevante aktørene, samt legge grunnlaget for finansiering fra 
både offentlige og private aktører.  Pilot på spouseprogram er under utvikling.  Opprigging av et 
spouseprogram som passer for Trondheimsregionen må skje i dialog med de bedrifter og 
virksomheter som kjenner behovet og sitter nærmest utfordringene.  Det vil derfor bli 
gjennomført samtaler/møter med et utvalg virksomheter for å få deres innspill til et slit 
pilotprosjekt.  Det vil også bli hentet erfaringer fra spouseprogram i København, Estland og 
Gøteborg som har etablert tilsvarende programmer med gode resultater.  Prosjektforslag for 
finansiering vil kunne presenteres ultimo februar/primo mars 2023. 

 
  Videre planlegges det en samling av sentrale aktører til workshop og evt top management 

roundtable sesjon i slutten av mars ( 28.-29. mars).  Format og innhold skal utvikles frem mot 
medio februar, og Future Place Leadership vil mest sannsynlig bistå med å fasilitere disse 
diskusjonen med og mellom de viktigste aktørene som skal bidra for å realisere 
hovedbeslutningen.  Formålet her er å få samlet alle aktører og skape et felles engasjement og 
forankring for en større satsing.  Internasjonale trender og erfaringer vil bli bragt inn i disse 
diskusjonene og forhåpentligvis skape stor tilslutning om å realisere WorkinTrondheim fra 
2.halvår 2023. 

  

  
  

  



 

Kommunedirektørforum 03.02 2023 
 
 
 

 Side 4 av 5 

 

Forslag til vedtak:  
Kommunedirektørforum tar saken til orientering. 

 

 

 

KF 05/23 FoUI-samarbeid i Trondheimsregionen. 
Sak:   Denne saken ble utsatt fra vårt forrige møte, og det må vurderes om den skal utsettes enda et 

møte ut i fra hvor langt vi har kommet i strategidiskusjonene.  
 
Regionrådet fattet i sak 38/22  Presentasjon av partnerskapet for forskning og innovasjon i 
offentlig sektor dette vedtaket: 
«Regionrådet tar saken til orientering, og ber daglig leder i samarbeid med 
Kommunedirektørforum komme tilbake med en sak til Regionrådet om hvordan vi i 
Trondheimsregionen kan samarbeide innen dette feltet.» 
 
I etterkant har det vært diskusjoner med kommunedirektøren i Trondheim om hvordan dette 
vedtaket kan følges opp, Trondheim kommune må være en drivende kraft i et slikt felles løft. 
Vedlagt er et dokument som peker på noen mulige veier framover, som utgangspunkt for en 
diskusjon i Kommunedirektørforum. Skal det gås videre må det være en forpliktelse og en vilje 
til å jobbe med dette i fellesskap 

 
Vedlegg 4: Skisse til videre arbeid. 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 
 

 

 

KF 06/23 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 17.02. 2023 
 Møtested er Indre Fosen, Fosen Yards. Aktuelle saker i tillegg til det som står på 

Kommunedirektørforums sakliste:  
• Befolkningsprognoser og boligbyggebehov 

• Grønn og effektiv næringstransport 
 
Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 
 
 
KF 07/23 Orienteringer. 

•  
 
 
 

KF 08/23 Åpen post/eventuelt. 
  . 

 
  



 

Kommunedirektørforum 03.02 2023 
 
 
 

 Side 5 av 5 

 

Bård Eidet 
Daglig leder 
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REFERAT, KOMMUNEDIREKTØRFORUM – 02.12. 2022 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 22-                                                        Dato: 09. desember 2022  
 

Sted: Møterom A, Rådhuset. 

Tidsrom: Fredag 02. desember 2022 kl 0830-1100.  

Til stede: Ingvill Kvernmo, Stig Roald Amundsen, Olaf Løberg, Petter Lindseth, Tor Jakob Reitan, Alf-
Petter Tenfjord, Ørjan Dahl, Bård Eidet, Esther Balvers. 

Forfall: Morten Wolden, Katrine Lereggen, Carl Jakob Midttun, Kjetil Mjøsund.  
 
 
KF44/22 Referat fra møte 16.09 2022 
 

Vedtak: Referat rådmannsforum 16.09. 2022 godkjent. 

 

 
KF 45/22 Oppdatering på Trondheimsregionens ERG-prosjekt. 
  Eileen Brandsegg presenterte status.  

 
Fra møtet: Hva slags markedsanalyse er lagt til grunn for sjømatfestivalen?  

Vil gjerne ha kartleggingen av produsenter i den enkelte kommune.   
 
 

Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  

 
 
 

KF 46/22 Samarbeid om energistasjoner – oppfølging fra KF-sak 51/21. 
  Silke van Dyken presenterte.  

 Fra møtet: Er det betalingsvilje blant de kommersielle aktørene? Hva skjer på Østlandet? Avhengig av 
støtte f.eks fra Enova inntil markedet er stort nok. Bra interesse langt stamveinettet. 
Hvor mye kostnader får aktørene dekt? Oslo har stilt tomt til rådighet for en hydrogenstasjon. 
Viktigst at areal avsettes med rett beliggenhet.  
Enova må også støtte distribusjonsleddet. Må stimulere de private. 
Må være tydelig dialog med markedsaktørene. Kommunene kan ikke bruke mye ressurser på 
dette arbeidet. Må komme statlige føringer. Hvilken rolle skal Regionrådet ha? Er det 
Trondheim kommune som skal eie det? Trondheimsregionen vil være prosjekteier. 
En del av reforhandling Byveksavtale?  
Viktig at dette skjer nå. Må ha regionalt perspektiv, kan påvirke konkurransesituasjonen.  

 Vedtak:  

Kommunedirektørforum slutter seg til det foreslåtte prosjektforslaget, og stiller seg til  
rådighet som styringsgruppe for prosjektet. 
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KF 47/22 Videre arbeid med Talent Attraction Management – rekruttering av utenlandsk 
arbeidskraft. 

  Bård Eidet presenterte status. 

 Fra møtet: Ukrainske flyktninger må vurderes inn i arbeidet med utenlandsk arbeidskraft. 

 

Vedtak:  
Kommunedirektørforum slutter seg til forslaget til framdrift i dette prosjektet. 

 
 

KF 48/22 Budsjett Trondheimsregionen 2023. 
Bård Eidet innledet.  
 

Fra møtet: Kommunene har krevende år foran seg. Kost- nytte vurderingene viktig framover.  
Skjønner frustrasjonen. Doble medlemskap er en utfordring. Må diskutere hva regionrådene skal 
være. Ikke alle prosjektene man ser nytte av. UE viktig prosjekt, Orkland har lagt mye inn i det.  
Malvik er positiv, men viser situasjonen utfordringen med interkommunalt samarbeid.  
Må ha flere tanker i hodet samtidig. Stor usikkerhet framover. Må gå tilbake til tegnebrettet 
framover, og diskutere Trondheimsregionens rolle.  
Skjønner frustrasjonen rundt verdiskapingsstrategien, og manglende ressurser til gjennomføring.   
Begge har rett. Lett å skjønne de økonomiske utfordringene i kommunene. Men man må se 
helheten tjener på det, f.eks. utviding av Byvekstavtalen.  
Økonomien er utfordringen. Det må diskuteres om ikke velferdsutfordringer og beredskap skal 
være en del av samarbeidet i Trondheimsregionen framover.  
Viktig å diskutere hvorfor vi skal samarbeide. Kanskje er ikke nytten synliggjort nok.  
Må også diskutere hva næringsarbeid skal være. 
Ta inn storbyforskningsprosjektet her? Ikke brukt nok tid på å diskutere de distinkte rollene.  
Må være en balanse mellom ambisjoner og ressurser.  
Må ta det inn i de politiske organene. Og det må lages en anbefaling og en regi.  

 
 

 
Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  

 
 

KF 49/22 FoUI-samarbeid i Trondheimsregionen. 
  Saken utsatt 

Fra møtet:  . 
 
 

Vedtak: Saken utsettes.  

 
 

KF 50/22 Valg av kommunedirektører til Næringsrådet.. 
  Bård Eidet innledet. 

Fra møtet:   
 

Vedtak: Kommunedirektørforum velger disse to til å sitte i Næringsrådet for perioden 2023-2024: 
Alf Petter Tenfjord og Morten Wolden  
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KF 51/22 Samarbeid plan– og byggesaksbehandling? 
  Bård Eidet innledet. 

Fra møtet:  Ikke aktuelt med interkommunalt organisering, men gjerne samarbeid om prosesser og system.  
Alt som kan strømlinjeformes bør gjøres. 
Inn i Digi Trøndelag?  
Tjenestene kan ikke slås sammen, men mer felles løsninger.  
 

Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  

   
 

KF 52/22 Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen – status og framdriftsplan. 
   

Fra møtet:   
 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 
 

KF 53/22 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 16.12. 2022. 
 
 
 

Vedtak: Møteagendaen tatt til orientering. 

 

 

KF 54/22 Orienteringer. 
• Trondheim.com 
• The List 

 
 
 

KF 55/22 Åpen post/eventuelt:  
 
. 
 

Bård Eidet 
Daglig leder  
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Utviklingsplan 2023, Trondheimsregionen 

1 Mål for Trondheimsregionen  
I 2011 gjorde alle kommunene likelydende vedtak i sak om Trondheimsregionen: 
Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon 
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-
Norge.   

 
 
ET STED FOR LYSE IDEER: Undersøkelser viser at Trondheim og Trondheimsregionen har suveren status 
som landets teknologihovedstad i folks bevissthet. 

2 Programområder: 
Trondheimsregionen har fire programområder: 
• P1: Strategisk næringsutvikling. 
• P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging. 
• P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region. 
• P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk. 

P1: Strategisk næringsutvikling 
Hovedmål:  
Trondheimsregionen har som overordnet mål å bli den mest attraktive storbyregionen i Norge. Det 
skal vi oppnå med en felles satsing på bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne. 

 

Den nye Verdiskapingsstrategien ble vedtatt i juni 2022, og med det også et nytt hovedmål for 
Trondheimsregionen. Målet er et uttrykk for høye, men ikke urealistiske ambisjoner. Det må følges 
opp med klare tiltak, og med jevnlige målinger. Den største utfordringen for oppfølging av 
hovedmålet og verdiskapingsstrategien er ressurssituasjonen. 
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INN I FRAMTIDA: Trondheimsfjorden er testarena for autonome fartøy. På bildet ser du sentrale aktører i 
arbeidet med å utvikle regionen som testområde også på bakken og i lufta. 

 

Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til drakraften i Trondheim som 
landsdelshovedstad. Kommunene har ulike fortrinn og dette mangfoldet gir økt felles slagkraft. Vi 
viderefører den etablerte organisasjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet 
og kunnskapsmiljøene. Næringsrådet styrer arbeidet ut fra rammene i utviklingsplanen, men med 
dagens rammer må det Næringsrådets rolle vurderes i 2023.  
 
 
Tiltak som pågår: 
- Avtale med Ungt Entreprenørskap. 
- Arrangere innovasjonsfrokoster sammen med NiT og 

Trondheim Tech Port for å koble forskning og 
næringsliv. 

- Følge opp samferdselspolitisk fundament for 
Trondheimsregionen. 

- Realisering av næringsareal i IKAP. 
- Støtte til Impello-analysen og andre relevante analyser.      
- Støtte opp under gründer-/ innovasjonsarbeidet i 

regionen.  
- Samarbeid med autonomi-miljøene. 
- Arbeidet med grønn konkurransekraft. 
- Mat- og reiselivssatsingen gjennom aktiv deltakelse i 

arbeidet med European Region of Gastronomy (ut 
første halvår 2023).   

                 
 
Heidi Bjerkan, Michelin-stjerne ved Credo. 
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Nye oppgaver/prioriteringer i 2023: 
- Videreutvikle trinnvis prosjektet Talent Attraction Management – rekruttering av utenlandsk 

arbeidskraft. Det vil være hovedprioriteringen i 2023. 
- Se på hvilke roller Trondheimsregionen kan ha i å utvikle og markedsføre testarenaer i 

regionen. 
Budsjett for strategisk næringsutvikling 2023: 3,5 mill kr.                                                                                     
 

 

P2: IKAP og andre oppgaver innen arealplanlegging. 
Mål: 
Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur, 
tilpasset morgendagens behov og utfordringer. Det skal skje ved at IKAP legges til grunn for 
arealpolitikken i kommunene. Trondheimsregionen skal være rollemodell for et attraktivt og 
bærekraftig regionalt utbyggingsmønster. 
       
IKAP2 ble vedtatt i regionrådet februar 2015. Det har skjedd mye i perioden 2015-2022. Det er 
gjennomført flere oppfølgingsprosjekter som har resultert i vedtak i regionrådet. 
Kommunestrukturen er endret etter kommunesammenslåinger i 2019 og 2020. Stjørdal, Malvik, 
Trondheim og Melhus har inngått Byvekstavtale for Trondheimsområdet. Orkland og Skaun deltar i 
reforhandling av Byvekstavtalen. Det er på tide å rullere IKAP. Arbeidet settes i gang høsten 2023. 
FNs Bærekraftsmål skal følges opp i samfunns- og arealplanene i kommunene, og legges til grunn 
for rullering av IKAP. 
 
I tillegg skal det fortsettes med formidling av kunnskap om areal- og transportutvikling i 
Trondheimsregionen, både via rapporteringer, presentasjoner og via kartportalen. 
 
Ferdigstilling pågående prosjekter i 2023 

− Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen – planlagt vedtatt juni 2023 
− Næringsarealutvikling ift. en grønnere og mer effektiv næringstransport – notat våren 2023 
− Bærekraftig utvikling av boligområder – notat sommeren 2023 

 
Nye prosjekter i 2023 

− Energistasjoner i Trondheimsregionen – oppstart januar, planlagt vedtatt desember 2023 
− Rullering IKAP – oppstart høsten 2023 

 
 

  
Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen. Behov areal til sorteringsanlegg og mellomlagring. 
 
Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen. 
Trondheimsregionen bidrar aktivt i påvirkningsprosesser mot sentrale organ.  
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Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2023: 1,6 mill kr.  
IKAP finansieres gjennom kommunale bidrag og tildelinger fra tilskuddsordninger. For 2023 har 
IKAP fått tildelt 450 000 kr i Klimasatsmidler. Det gjenstår 420 000,- kr i skjønnsmidler til prosjektet 
Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsregionen. 
 

P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 
Mål: 
Skal vi nå hovedmålet om å bli den mest attraktive storbyregionen så krever det også at vi blir 
flinkere til å fortelle om oss selv, og det har betydning for prioriteringene av profileringsarbeidet i 
2023. I tillegg vil det bli prioritert at Trondheimsregionen skal bli mer kjent nasjonalt og 
internasjonalt som teknologihovedstad.  
For 2023 prioriteres: 
- Utvikle trondheim.com som overordner portal for profilering av Trondheim og 

Trondheimsregionen. 
- Forvalte og utvikle det nye City Brand som felles verktøy i profileringsarbeidet. 
- Ha en tett dialog med Trondheim Tech Port om hvordan profileringen av Trondheim og 

Trondheimsregionen som teknologihovedstad skal utvikles.  
- Få på plass et system for jevnlige målinger av vår attraktivitet 
 
Utdyping 
Trondheimsregionen scorer høyt i nasjonale omdømmekåringer. Dette er den regionen flest sier 
de kan tenke seg å bo og jobbe i hvis de skal flytte. Særlig innen utdanning og FoU er omdømmet 
godt. Vi blir oppfattet som den ubestridte teknologihovedstaden i Norge, men har ikke like høy 
score på vurdering av karrieremuligheter. 
Trondheimsregionen vil fortsette med å fortelle våre egne suksesshistorier fra FoU og næringsliv, 
men ikke produsere nye filmer. Neste år vil vi bruke profilering mer bevisst i rekrutteringsformål,  
arbeidet med Talent Attraction Management vil bli en sentral del av profileringsarbeidet. 
 
Profileringsarbeidet totalt sett i Trondheim og Trondheimsregionen er preget av fragmentering og 
små ressurser, og Trondheimsregionen har satt i gang et arbeid med å utrede langsiktige 
løsninger, som vil bli videreført i 2023. 
Vårt prosjekt innen paraplyen European Region of Gastronomy vil også inneholde betydelig 
profilering av regionen som mat- og reiselivsdestinasjon, under merkevaren Home of Nordic 
Flavours.  

 
TEKNO-EVENTYR: Sportradar startet som en masteroppgave på NTNU og endte som et globalt selskap. Her fra felles 
formannskapsmøte i Trondheimsregionen høsten 2021. 
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Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2023: 3,1 mill kr. 
 

2.1 P4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid 
Mål: 
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret i 
kommunens politiske og administrative ledelse, og i samspill med andre samfunnsutviklere. 
Trondheimsregionen er primært et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Vi ønsker å bygge 
videre på de fortrinn vi har med en tett kobling mot kommunenes politiske og administrative 
styringsorganer, men det er behov for å bruke 2023 til å diskutere nærmere Trondheimsregionen 
sin rolle, prioriteringer og rammer.   
 
Budsjett for ledelse/sekretariat/samarbeid i 2023: 1,0 mill kr.   
 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 
3.1 Medlemsavgifter i 2023:  

• Trondheim kommune 3,4 mill kr  
• Øvrige kommuner: 3,2 mill kr Sum kommuner 6,6 mill kr. 
• SUM 6,6 mill kr  

 
Tilskudd fra kommunene ble i 2019 justert for første gang siden 2010. Driftsnivået har de siste 
årene vært tatt ned fra over 13 mill til 6,5 mill i 2022.  
I tillegg kommer innsøkte prosjektmidler. Pr nå har vi fått tilsagn om NOK 450’ fra 
Klimasatsordningen til tiltak innen IKAP i 2023, NOK 625’ fra Trøndelag fylkeskommune til ERG i 
2023, og NOK 2 000’ fra Trondheim kommune til prosjektet trondheim.com. Dette legges inn i  
budsjettet for 2023, men det er viktig å understreke at det er engangsmidler. 
Trondheimsregionen har over mange år hatt et fond som bevisst har vært bygd ned, men nå har 
det blitt så lavt at det foreslås å sette av en sum til fondsavsetning slik at det er en fornuftig 
økonomisk buffer i samarbeidet.  
 
Ressurstilgang 2023 fordelt på programområdene: 
  P1 Næringsutvikling P2 IKAP P3 Profilering P4 Ledelse/  

samarbeid 
Til fond Sum 

Medlemsavgifter 2.875.000 1.150.000 1.100.000 1.000.000 475.000 6.600.000 

Klimasats  450.000     

Bidrag ERG 
fylkeskommunen 

625.000      

Trondheim 
kommune 

  2.000.000    

SUM 3.500.000 1.600.000 3.100.000 1.000.000 475.000 9.675.000 

 
Rapportering/revisjon. 
Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for Trondheimsregionen. 
Økonomistyringen for Trondheimsregionen er i samsvar med inndeling i programområder for virksomheten.
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Samarbeidsavtale mellom 

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 
Kjøpmannsgata 51 
7011 Trondheim  

Organisasjonsnummer:  
995.556.480 

Og 
Trondheimsregionen 

Gjeldende fra 1.januar 2023 
 
Ungt Entreprenørskap Trøndelag er et fylkeslag i Ungt Entreprenørskap Norge og bygger arbeidet på 
deres mål og strategier. Ungt Entreprenørskap Trøndelag er en ideell organisasjon og skal ikke drive 
kommersiell virksomhet.  
 
Formålet er – i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører – å: 
    * Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv 
    * Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet 
    * Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet 
    * Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet 
    * Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene 
    * Stimulere til samarbeid over landegrensene 
    * Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng 
 
Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, Skaun, Orkdal, 
Midtre Gauldal og Indre Fosen kommuner. Medlemskommunene danner en felles bolig-, 
arbeidsmarkeds- og serviceregion. Samarbeidet har som mål å styrke Trondheimsregionens utvikling 
nasjonalt og internasjonalt, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, 
utdanning, næringsliv, kultur og tjenester til befolkningen. Storbyen Trondheim og de unike 
kunnskapsmiljøene anses som regionens fremste fortrinn. 
 
Et samarbeid med Ungt Entreprenørskap Trøndelag sees i sammenheng med Trondheimsregionen 
sin verdiskapningsstrategi. Der framholdes entreprenørskap som en viktig faktor for å styrke 
områdets konkurranseevne og økonomiske utvikling. Det nevnes også at det er viktig å styrke kultur 
for entreprenørskap og innovasjon blant unge mennesker for å sikre en bærekraftig, langsiktig 
økonomisk vekst i regionen. 
I tillegg poengteres det at entreprenørskap kan bidra til å øke tilgangen på attraktive arbeidsplasser 
og at det kan bidra til å øke lokal verdiskapning. 
Avtalens formål er dermed basert på at det er viktig å inkludere entreprenørskap i skolen i 
Trondheimsregionen som et tiltak for å styrke regionens økonomiske utvikling og skape attraktive 
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arbeidsplasser på sikt, som igjen kan bidra til å øke lokal verdiskapning og sikre en bærekraftig 
økonomisk vekst i regionen. 
 
1.1 Formål med avtalen 
Denne samarbeidsavtalen er mellom Trondheimsregionen og Ungt Entreprenørskap Trøndelag.  Den 
har som formål å bidra til økt bevisstgjøring, satsing og struktur på entreprenørskap i utdanning for 
alle grunnskolene i kommunene i Trondheimsregionen. 
 
1.2 Samarbeidsforpliktelser for UE Trøndelag 

UE Trøndelag er innholdsleverandør og forplikter seg til å levere opplæring/kompetanseheving for 
ansatte i entreprenørskap som læringsstrategi. 

UE Trøndelag skal årlig utforme en plan for kurs i bruk av våre metoder/verktøy for lærere og ledere 
som sendes ut til alle skoler i medlemskommunene i Trondheimsregionene.  
 
UE Trøndelag forplikter seg til å implementere samarbeidet med kommunene i Trondheimsregionen i 
UE Trøndelags handlingsplaner og strategiplanarbeid. 
 
UE Trøndelag vil ikke belaste for arbeidstid/reisekostnader knyttet til arrangementer i den enkelte 
kommune dersom annet ikke er avtalt på forhånd. 
 
UE Trøndelag vil invitere til årlige, lokale dialogmøter for kommunene i Trondheimsregionen. 
 
UE Trøndelag sørger for gratis programmateriell til skoler som melder seg på programmene. 
 
UE Trøndelag skal knytte sitt arbeide ut i grunnskolen med Trondheimsregionens Verdiskapningsplan. 
Dette har grunnlag i at: 

1. Entreprenørskap trener elevenes evne til å tenke innovativt og kreativt, noe som svarer opp 
Trondheimsregionen sitt sterke fokus på verdiskaping og nyskaping. 

2. Det kan bidra til å styrke elevenes selvtillit og selvstendighet, noe som er essensielt for å 
kunne takle utfordringer og oppgaver i arbeidslivet. 

3. Entreprenørskap bidrar til å øke elevenes motivasjon og engasjement, noe som kan være 
med på å øke læringseffekten og sikre at elevene får mest mulig ut av skolegangen - samt 
forhindre frafall i skolen. I tillegg vil elevene erfare at de kan være med på å påvirke 
lokalsamfunnet. 

4. Det bidrar til å styrke elevene samarbeidsevne og kommunikasjonsevne – et sterkt fokus på 
samarbeid og kommunikasjon framheves i verdiskapningsplanen. 
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5. Entreprenørskap kan bidra til å øke elevene evne til å håndtere usikkerhet og risiko, noe som 
er viktig i en region som Trondheimsregionen, som har et sterkt fokus på innovasjon og 
nyskaping 

 
Videre kan UE Trøndelag bidra slik at kommunene får bistand til sine lokale satsningsområder, 
eksempelvis «Utenforskapsprogrammet» i Orkland kommune, «Omstillingsprogrammet» i Midtre 
Gauldal, samarbeidet mellom næringsliv og elever som har Arbeidslivsfag i Indre Fosen kommune og 
«Teknologi og Innovasjon» i Trondheim kommune.  UE Trøndelag har i dag et samarbeid med flere 
næringslivsaktører i regionen. UE Trøndelag vil søke å utvikle dette og knytte seg til nye, relevante 
aktører i regionens arbeidsliv slik at de kan være bidragsytere til opplæringen i grunnskolen. 
 
UE Trøndelag vil ha et årlig arrangement hvor elevbedrifter i regionen blir samlet og synliggjort.  
 
1.3 Samarbeidsforpliktelser for kommunene i Trondheimsregionen 
Kommunene i Trondheimsregionen forplikter seg til å jobbe aktivt for at egne skoler blir aktive 
brukere av UE Trøndelags programmer, kurs og aktiviteter. 
 
Kommunene i Trondheimsregionen har ansvar for at skoler og lærere registrerer aktivitet og gir 
tilbakemelding til UE Trøndelag innenfor de rammer og tidsfrister som til enhver tid er gjeldende. 
 
Kommunene i Trondheimsregionen forplikter seg til å betale årlig samarbeidsbidrag etter gjeldende 
satser. 
 
Kommunene i Trondheimsregionen dekker materiellkostnader i forbindelse med andre 
entreprenørielle tiltak i samarbeid med UE Trøndelag utover det eksisterende programtilbudet.  
 
Kommunene i Trondheimsregionen deltar i dialogmøter med representanter for rådmann, næring, 
oppvekst og politisk ledelse. 
 
Kommunene i Trondheimsregionen utnevner entreprenørskapsansvarlig i kommunene og en 
kontaktperson på den enkelte grunnskole. Dette for å ivareta og sikre et felles ansvar for at innholdet 
i avtalen blir ivaretatt.  
 
1.4 Samarbeidsbidrag og fakturering 
Trondheimsregionen forplikter seg til å yte et årlig samarbeidsbidrag (NOK 974.000,- i 2022)  
Dette samarbeidsbeløpet blir årlig lønnsindeksregulert. 
 
UE Trøndelag sender årlig ut faktura pålydende regulert samarbeidsbidrag.  
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1.5 Rapportering og evaluering 

UE Trøndelag blir årlig invitert til et dialog- og rapporteringsmøte med Trondheimsregionens 
næringsråd. Rapportering og informasjon til Kommunedirektørforum og Regionrådet for 
Trondheimsregionen avtales direkte mellom daglig leder i Trondheimsregionen og UE.   
 
UE Trøndelag sender årsrapport med aktivitetstall til den enkelte kommune i Trondheimsregionens. 
 
Som vedlegg til avtalen skal det ligge oversikt over kontaktpersoner med telefonnummer og e-
postadresse for både UE Trøndelag og kommunene i Trondheimsregionen, samt fakturaadresse. 
 

1.7 Avtalens lengde/oppsigelse av avtalen 
Samarbeidsavtalen er løpende og gjelder fra januar 2023, med en gjensidig oppsigelsestid på 6 
måneder.  
 
Om Trondheimsregionen sier opp samarbeidsavtalen vil stemmeretten til første påfølgende årsmøte 
beholdes.  
 
Ved oppsigelse avregnes bidraget i forhold sluttdato for avtalen inklusiv oppsigelsestid. 
 
Denne avtalen finnes i 2 eksemplarer, en hos hver av partene. 
 
Dato: 09. januar 2023 
 
 
 
__________________________  ________________________________ 
Frank Norbeck, daglig leder   Bård Eidet, daglig leder 
Ungt Entreprenørskap Trøndelag  Trondheimsregionen 
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Kontaktopplysninger i Ungt Entreprenørskap Trøndelag:                  Vedlegg  
 
Frank Norbeck 
Daglig leder 
frank.norbeck@ue.no 
Tlf.: 90 12 16 12 
 
Ungt Entreprenørskap Trøndelag 
Kjøpmannsgata 51  
7011 Trondheim  
trondelag@ue.no 
www.ue.no/trondelag 
Organisasjonsnummer: 995.556.480 
Kontonummer: 4202.27.90794 
 
 
 
Kontaktopplysninger i Trondheimsregionen: 
 
Kontaktpersoner i Trondheimsregionen: 
Bård Eidet, daglig leder 
 
Fakturaadresse: 
EHF- faktura Trondheim kommune, merk ref. Trondheimsregionen 
 
Trondheim kommune 
Sentralt fakturamottak  
PB 2399 Tomgarden 
7004 Trondheim 
Ref. Trondheimsregionen v/Bård Eidet 
 
 
 
 

mailto:frank.norbeck@ue.no
mailto:trondelag@ue.no
http://www.ue.no/trondelag


Forskning og utvikling i offentlig sektor - mulig samarbeid i Trondheimsregionen.

På regionrådsmøtet 30/9-2022 var det en presentasjon av partnerskapet for forskning og
utvikling i offentlig sektor, og som oppfølging ble dette vedtatt:
“Regionrådet tar saken til orientering, og ber daglig leder i samarbeid med
Kommunedirektørforum komme tilbake med en sak til Regionrådet om hvordan vi i
Trondheimsregionen kan samarbeide innen dette feltet.”

Parallelt med dette har det også vært samtaler mellom kommunedirektørene i Trondheim og
Orkland om samarbeid på området, som også bør kobles sammen.

Det å øke forsknings- og utviklingsaktiviteten i kommunene vil være viktig for å kunne møte
de store utfordringene kommunene vil møte i årene framover. Men det er svært krevende for
den enkelte kommune å gå inn i denne type prosjekter, spesielt for mindre kommuner, derfor
er det logisk å se på hva som kan løses i fellesskap, enten for alle kommunene i
Trondheimsregionen, eventuelt bare for noen. I et styrket samarbeid bør noen prinsipper
legges til grunn:

● Prosjekter bør være mest mulig på utviklingsdelen av skalaen, for at det skal være
mest relevant for kommunene.

● Det prioriteres å invitere andre kommuner inn i eksisterende prosjekt/ordninger. I
praksis betyr det at det sjekkes hvilke muligheter som ligger i Trondheim sitt
universitetskommunesamarbeid, eksisterende prosjekt i andre kommuner som
Orklands universitetssykehjems-prosjekt, eller innen rammen av Digitale Trøndelag,
eller prosjekt initiert av KS eller andre nasjonale/regionale aktører.

Hovedtemaer kan være dette:
● Demografiutfordringen - nye løsninger.
● Rekruttering.
● Utenforskap.
● Teknisk/vann/planbehandling
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