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INNKALLING, KOMMUNEDIREKTØRFORUM – 17.03 2023 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 23/                                                          Dato: 10.03.2023  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune 

Tidsrom: Fredag 17. mars 2023 kl 0830-1130 

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

Kopi Esther Balvers, Tormod Ellingsen, Kristian Dahlberg Hauge, Håkon Kibsgaard Jordet. 
 
Møtet gjennomføres som en del av strategisamlingen for kommunedirektørene 2-3/2 2023. 
 
KF 09/23 Referat fra møte 03.02 2023 

Vedlegg 1: Referat/protokoll kommunedirektørforum 03.02.2023 

Forslag til vedtak: 
Referat/protokoll kommunedirektørforum 03.02.2023 godkjennes. 

 

 

KF 10/23 Prosjektet CityExChange, relevans for resten av kommunene. 
Sak: Trondheim er gjennom EU-prosjektet Positive CityExChange (https://cityxchange.eu/) 2018-

2023 utpekt av EU-kommisjonen som en europeisk foregangsby for utvikling og demonstrering 
av innovative, grønne energi- og mobilitetsløsninger. Prosjektet eies og ledes i Trondheim av 
Kommunedirektøren, som har etablert en prosjektgruppe som leder og koordinerer arbeidet i 
Trondheim. Prosjektet omfatter i alt 33 partnere i 10 europeiske land, og totalbudsjettet i 
Trondheim er ca 85 millioner NOK i EU-finansering. Partnerne i arbeidet i Trondheim omfatter 
alt fra start-ups og SMBer via non-profit organisasjoner til store internasjonale selskap. 

 
 Trondheim kommune (TK) gikk primært inn i dette prosjektet pga muligheter for å bygge 

kompetanse og erfaring for fremtidig arbeid med et grønt energiskifte i byen, for å styrke seg i 
bærekraftsarbeidet, og fordi et prosjekt som dette hadde betydelig potensial for å levere på 
viktige mål for kommunen på flere tema - på kort og lengre sikt: klima/miljø/energi, og 
innovasjon og grønn næringsutvikling. Med NTNU som hovedkoordinator for prosjektet, så TK 
også gode muligheter for å koble kommunen tettere på FoU-miljøet. Det er et viktig mål for 
arbeidet i Trondheim at løsningene skal være skalérbare og replikerbare, og at løsningene skal 
komme lokalt næringsliv til nytte. 

 
 Løsningene som er utviklet omfatter etablering av smarte energinabolag med høy andel fornybar 

energi basert på eksempelvis solcelleanlegg og effektive varmepumpesystem, batterilagre, 
optimalisering av energibruk og smartere energistyring, og en markedsløsning for å selge 
lokalprodusert, grønn strøm lokalt. I tillegg er det gjennom prosjektet utviklet og satt i drift en 
mobilitetsplattform med app (Mobee - www.mobee.no) som er en løsning for delt, grønn 
mobilitet. Det er også utviklet forretnings- og investeringsmodeller for fornybarløsninger som 
inkluderer samfunnsmessige perspektiv og offentlig verdiskapingspotensial. Modellene og 
analysene viser at det er mulig å foreta fornybarinvesteringer og -satsinger som også er 
bedriftsøkonomisk lønnsomme. 
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 Prosjektet i Trondheim har vært og er svært vellykket. Prosjektet har gitt en rekke positive 
resultat, kunnskap, og erfaringer som TK sin egen organisasjon så vel som eiendomsbesittere og 
lokalt næringsliv ellers drar nytte av og vil dra nytte av i framtida. Det som ønskes diskutert 
med kommunedirektørforum er om noe av det som er utviklet i Trondheim også kan være nyttig 
for andre kommuner.  
Bjørn Ove Bertelsen og Silja Rønningsen vil presentere prosjektet.  
 

Forslag til vedtak:  
Saken legges fram for diskusjon. 

 
 
KF 11/23 Valg av nytt medlem i Næringsrådet. 

Sak: Som kjent oppnevner KD-forum fire medlemmer i Næringsrådet. I sak 50/22 ble Morten 
Wolden og Alf Petter Tenfjord valg for perioden 2023-2024, mens Ingvill Kvernmo og Petter 
Lindseth ble valgt for perioden 2022-2023 i sak 19/21. Nå har Ingvill Kvernmo sluttet, og det 
må oppnevnes ny representant. I utgangspunktet skal det være ut 2023, men det blir en vel kort 
periode, så daglig leders anbefaling er at KD-forum velger en representant ut 2025. 

 
 
Forslag til vedtak:  

Kommunedirektørforum velger … til å sitte i Næringsrådet for perioden juni 2023 – 2025: 
 

 

KF 12/23 KD-forum sine forventninger til rullering av IKAP. 
Sak:   Rullering av IKAP settes i gang etter sommerferien, og det er nyttig å ha en dialog med KD-

forum om forventninger til prosessen. Det har skjedd mye siden IKAP2 ble vedtatt i 2015.  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. FNs Bærekraftsmål skal følges opp i samfunns- og 
arealplanene i kommunene, og legges til grunn for rullering av IKAP. 

    
Hvordan kan vi gjøre IKAP3 enda mer nyttig for kommunene, både politisk og for 
administrasjonen. Bør de overordnede målene revideres, eller er de fortsatt like aktuell? Bør det 
tas inn flere tema? Skal vi ha mer fokus på helheten og synliggjøre sammenheng mellom ulike 
tema? Skal vi ta inn en beskrivelse av utviklingstrekk, utfordringsbilder og forslag til løsninger i 
tillegg til temavise mål, strategier og retningslinjer? 

    
Hva er forventningene til omfang av arbeidet med rullering av IKAP: Kjapt og begrenset, med 
fokus på å få IKAP3 til politisk behandling i kommunene høsten 2024, eller en mer omfattende 
medvirkningsprosess og kunnskapsinnhenting som settes i gang høsten 2023 og vil ta hele 2024, 
før et høringsutkast kan sendes til behandling i kommunene med vedtak i regionrådet høsten 
2025? 

 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 
 

 

KF 13/23 Samarbeid om energistasjoner. 
 I sak 46/22 stilte KD-forum seg positiv til å være styringsgruppe for dette prosjektet, Esther 

Balvers vil gi en oppdatering på status. 
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Forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørforum tar saken til orientering. 

 
 
KF 14/23 Strategiprosess for samarbeidet i Trondheimsregionen, videre oppfølging. 

 Strategisamlingen 2-3/2 var etter mitt syn svært nyttig, og antagelig noe som burde vært gjort 
tidligere. Dere har tidligere fått oppsummeringen med forslag til videre arbeid, ligger vedlagt 
også nå. Jeg foreslår at diskusjonen tar utgangspunkt i forslaget til videre prosess, og at vi på 
møtet blir enig om datoer for en ny strategisamling. Uke 33 eller 34 er mest aktuelt.  

 
Vedlegg 2: Oppsummering strategisamling. 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 

 
 
KF 15/23 Evaluering av samarbeidet i denne valgperioden, oppnevning av valgkomite for neste 

periode. 
 Mot slutten av hver valgperiode gjennomføres det en evaluering av samarbeidet, der alle 

medlemmene i Regionrådet og observatører blir bedt om å fylle ut et spørreskjema. Skjemaet 
har vært likt fra 2015, og det har en verdi å ha en historikk på resultater, men det er ingenting i 
veien for å legge til nye spørsmål. KD-forum inviteres til å komme med innspill til det vedlagte 
spørreskjemaet. 
 
I det kommende Regionrådet blir det også oppnevnt en valgkomite som får i oppgave å forslå 
nytt AU og ledelse i den kommende valgperioden. Det konstituerende Regionrådet er satt opp 
den 27/10, det har kommet innspill på at det kommer for tett inntil konstitueringen i 
kommunene, det vil derfor også bli lagt fram om tidspunktet skal endres til 3/11.  

 
 
 
Vedlegg 3: Forslag til spørreskjema. 

Forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørforum tar saken til orientering. 

 
 
KF 16/23 Revidering av Samferdselspolitisk fundament. 

 Det samferdselspolitiske fundamentet ble sist vedtatt i 2023, og det er naturlig å ta det opp til en 
ny diskusjon. Prosessen nå er at det legges opp til en diskusjon nå i regionrådet i mars, med et 
vedtak i juni med eventuelle endringer. Det forutsetter selvfølgelig at det er mulig å oppnå 
konsensus. 
 
Etter daglig leders mening står fundamentet seg godt, også argumentasjonen som ligger til 
grunn for prioriteringene. Men det er to forhold som har kommet til som må diskuteres om bør 
endre prioriteringene: 
• Den endrete sikkerhetspolitiske situasjonen og med det den økte viktigheten av korridoren 

til Sverige. 
• De klare nasjonale signalene om at ambisjonene innen samferdselsområdet må tas ned, og at 

vedlikehold må bli viktigere. 
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Vedlegg 4: Samferdselspolitisk fundament. 

Forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørforum tar saken til orientering. 

 
 
KF 17/23 Årsmelding 2022. 

 I tråd med årshjulet legges årsmeldingen fram for endelig vedtak i regionrådet 31/3.  
 
Vedlegg 5: Forslag til årsmelding for 2022. 

Forslag til vedtak: 

 Kommunedirektørforum ber Regionrådet vedta forslag til årsmelding for Trondheimsregionen 
for 2022. 

 
 
KF 18/23 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 31.03. 2023 

 Møtested er Melhus. Aktuelle saker i tillegg til det som står på Kommunedirektørforums 
sakliste:  

• Årlig dialogmøte med samferdselspolitisk ledelse i Trøndelag fylkeskommune og AtB 

• Dialogmøte med Nye Veier 
 
Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 
 
KF 19/23 Orienteringer. 

•  
 
 
 

KF 20/23 Åpen post/eventuelt. 
  . 

 
  
Bård Eidet 
Daglig leder 
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REFERAT, KOMMUNEDIREKTØRFORUM – 03.02. 2023 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 23-                                                        Dato: 10. februar 2023  
 

Sted: Scandic Nidelven. 

Tidsrom: Fredag 03. februar 2023 kl 0900-1000.  

Til stede: Morten Wolden, Katrine Lereggen, Kjetil Mjøsund. Ingvill Kvernmo, Stig Roald Amundsen, 
Petter Lindseth, Tor Jakob Reitan, Bård Eidet. 

Forfall: Carl Jakob Midttun, Alf-Petter Tenfjord. 
 
 
KF 01/23 Referat fra møte 02.12 2022 
 

Vedtak: Referat rådmannsforum 02.12. 2022 godkjent. 

 

 
KF 02/23 Utviklingsplan 2023 
  Bård Eidet innledet. 

   
Fra møtet: Det detaljerte budsjettet for næringsutvikling stemmer ikke med summen avsatt fordelt på 

arbeidsområdene, må rettes opp.   
 
 

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. 
  Bård Eidet innledet.  

 Fra møtet: .  

 Vedtak:  

Kommunedirektørforum ber Regionrådet vedta den foreslåtte samarbeidsavtalen. 
 

 

KF 04/23 Videre arbeid med Talent Attraction Management – rekruttering av utenlandsk 
arbeidskraft. 
Bård Eidet innledet.  
 

Fra møtet: Avgjørende viktig at det forankres bredt. 
NAV må involveres, og må avklares om St Olav / Helse Midt skal inviteres inn. 
Sees i sammenheng med sysselsetting av ukrainere? Tema for et senere møte?  
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Vedtak: Kommunedirektørforum tar saken til orientering.  

 
 

KF 05/23 FoUI-samarbeid i Trondheimsregionen. 
  

Fra møtet:  «Framtidens helsetjenester» bør være et felles prosjekt. Koble til forholdet primærhelsetjeneste 
– spesialisthelsetjeneste, utskrivningsklare, universitetssykehjem. 
 Må ha med profesjonene og hele kjeden, og hvordan lokalsamfunnene kan mobiliseres.  
 
 

Vedtak: Kommunedirektørforum ber daglig leder jobbe videre med et prosjekt som skissert i møtet, i 
samarbeid med Trondheim kommune og andre relevante parter.  

 
 
 

KF 06/23 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 17.02. 2023. 
Nye Veier bør inviteres. 
 
 

Vedtak: Møteagendaen tatt til orientering. 

 

 

KF 07/23 Orienteringer. 
•  

 
 
 

KF 08/23 Åpen post/eventuelt:  
 
. 
 

Bård Eidet 
Daglig leder  



Oppsummering strategisamling kommunedirektørene 2.-3/2 2023

Samlingen ble gjennomført uten streng agenda og styring, derfor oppsummeres en god del
innspill i usortert orden, for det til slutt er en konkluderende oppsummering om veien videre.

● Interessepolitikken må brushes opp
● Valg av admin sted i nye Trøndelag har ført til mange problemer
● Det man kan få mest ut av er det som er lettest å nedprioritere
● Lunkenhet er en utfordring
● Indre Fosen havner fort på siden
● Skal Skaun sin rolle være en bokommune, eller skal man også ha ambisjoner på

næringssiden?
● Samarbeidet bør kunne brukes til i større grad diskutere mer effektive

tjenestesamarbeid. Kan det være et eget forum?
● Kan IT bli et felles område?
● Bør lages en egen strategiprosess, som konkluderer med hva Trondheimsregionen

skal være.
● Det er en reell kamp om arbeidskraft - bør unngå å overby hverandre.
● Vi må snakke mer om samfunnsutvikling enn næringsutvikling
● Møtene bør brushes opp og gjøres mer interessante. Mindre orienteringer. For få

som snakker, for tunge møter, for lite entusiasme. Må føle at man har fått påfyll
● Må konkretiseres hvor skiftende lojalitet kan være et problem.
● Fagfolk bør i større grad kobles på.
● Viktig at vi står sammen i en nasjonal konkurranse
● Må fortsatt jobbe med samfunns-/næringsutvikling, med konkrete prosjekt.
● Orkland har drevet med scenarieutvikling, kan det være aktuelt også for

Trondheimsregionen?
● Samarbeidet om ERG/mat har vært komplisert fordi aktørene er på så forskjellig

sted.
● Skeptisk til om det er grunnlag for en felles reiselivsorganisasjon.
● Må avklares hva som skal skje på hvilket nivå; hva er kommunenes/

Trondheimsregionens/fylkeskommunens rolle?
● Felles strategisamling med fokus på lean effektivitet, nettverk og interessepolitikk.
● Fellesskapet viktigst.
● Bør porteføljen rendyrkes i større grad?
● Samarbeidet har vært godt, men må startes på scratch igjen. Har ikke vært nok på

regjering/Storting/departement. Har vært for lite synlig.
● Må formidle merverdien på saker som IKAP, Ungt Entreprenørskap, ERG
● Samarbeidet er helt avhengig av at Trondheim tar en ledende rolle. Viktig å tenke

over hvilke ord man bruker - må unngå Trondheims vs resten.
● Næringsarbeidet må være relevant for kommunene. Det må dryppe litt i kommunene

av prosjektene som blir vedtatt.
● IKAP må løftes mer fram.
● Prognosene er viktige for kommunene.

Oppsummering:
● Det må lages en tematisk struktur på oppsummeringen.



● Må avklares hvordan prosessen, og hvordan det skal kobles til politikken.
● Foreslår en samling med kommunedirektørene i august, med overnatting.

Forslag til videre prosess:
1. Interessepolitikken.

Dette er den mest politiske delen av samarbeidet, og derfor må den eies primært av
ordførerne. Det planlegges et første ordførermøte i starten av januar, der dette må bli
ett av temaene. Bør være et tema for kommunedirektørene i forkant.

2. Samarbeid om tjenester/effektiv drift/FUoI.
Bør eies av kommunaldirektørene. Sentralt tema på en eventuell samling i august.
Må konkretiseres både med tema, og grenseoppgang mot pågående prosesser i
f.eks. KS, og løftes inn til ordførerne.

3. Nærings-/samfunnsutviklingen.
Denne diskusjonen om hva som skal være Trondheimsregionen sin rolle bør starte i
Næringsrådet, der fagkunnskapen og næringslivet sitter. Bør utfordres til å gi innspill
til samlingen i august.

4. IKAP/areal.
Det settes i gang revidering av IKAP i 2 halvår, må også være et tema for
kommunedirektørforum.

Prosess/møtepunkter:
● Møtene i næringsråd og kommunedirektørforum i mars og mai brukes til å

konkretisere problemstillingene.
● Lunsj til lunsj-samling med kommunedirektørene i august. Konkret forslag utarbeides

i etterkant
● Konstituerende regionråd i slutten av oktober brukes til å løfte fram relevante

problemstillinger.
● Ordførersamling første del av januar diskuterer konkret forslag fra

kommunedirektørene.
● Eventuelle vedtak i juni?



Evaluering av Trondheimsregionen våren 2023 

 

1. Er du ordfører/opposisjonsleder/rådmann/observatør? 
 

2. Jobber Trondheimsregionen med de rette saksområdene? 
Helt enig – helt uenig 
 

3. Skal Trondheimsregionen fortsatt ha fokus på utviklingsoppgaver og ikke tjenestesamarbeid? 
Helt enig – helt uenig 

 
4. Har du eksempler på saker Trondheimsregionen burde ha jobbet med? 

 
5. Arbeidet med interkommunal arealplanlegging (IKAP) fungerer godt. 

Helt enig – helt uenig 
 

6. Har du forslag til hvordan IKAP kan fungere bedre? 
 

7. Næringsutviklingsarbeidet med oppfølging av strategisk næringsplan fungerer godt 
Helt enig – helt uenig 
 

8. Har du forslag til hvordan arbeidet med næringsutvikling kan fungere bedre? 
 

9. Arbeidet med samferdselssaker fungerer godt 
Helt enig – helt uenig 
 

10. Har du forslag til hvordan arbeidet med samferdsel kan fungere bedre? 
 

11. Arbeidet med profilering fungerer godt. 
Helt enig – helt uenig 
 

12. Har du forslag til hvordan arbeidet med profilering kan fungere bedre? 
 

13. Hvordan bør samarbeidet i Trondheimsregionen utvikle seg i kommende valgperiode? 
Styrkes – som nå – ta en mindre rolle. 
 

14. Skal dagens representasjon med ordfører, opposisjonsleder og rådmann videreføres? 
Helt enig – helt uenig 
 

15. Antallet møter i Regionrådet er passende. 
Helt enig – helt uenig 
 

16. Sakspapirene er av passende lengde og gir tilstrekkelig innsikt i sakene. 
Helt enig – helt uenig 
 



17. Informeres det godt nok i egen kommune om hva som skjer i Trondheimsregionen? 
Helt enig – helt uenig 
 

18. Hva kan gjøres for å informere bedre i den enkelte kommune om arbeidet i 
Trondheimsregionen? 
 

19. Leser dere nyhetsbrevet som Trondheimsregionen sender ut? 
Ofte – Av og til – Sjelden – Aldri 
 

20. Besøker dere hjemmesiden til Trondheimsregionen? 
Ofte – Av og til – Sjelden – Aldri 
 

 

 



Samferdselspolitisk fundament 
2021 

.



Våre prioriteringer skal gi en bærekraftig og 
effektiv utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregionen

Våre prioriteringer skal ha utgangspunkt i en eller flere av disse målene:
1. Styrke Trondheimsregionen som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Det å øke størrelsen til Trondheimsregionen som bo- og arbeidsmarkedsregion øker 
verdiskapingen i næringslivet, gir flere kommuner mulighet til å høste av Trondheim 
sin tiltrekningskraft,  og øker livskvaliteten til den enkelte som får en bedre mulighet 
til å velge sin beste kombinasjon av bosted og arbeidsplass.

2. Mer effektiv og bærekraftig godstransport.
Det øker verdiskapingen, og bidrar til å løse noen av våre største 
samfunnsutfordringer.

3. Øke trafikksikkerheten langs det regionale transportnettet.
Vi har ingen å miste! Denne prioriteringen vil primært handle om punkt-
/strekningsutbedring.



For å styrke Trondheimsregionen som bo- og 
arbeidsmarkedsregion prioriteres dette:

 Alle kommunene må bli en del av neste byvektsavtale.

 4 togavganger i timen på strekningen Melhus – Steinkjer.

 Jernbaneutbygging, med dobbeltspor Trondheim – Stjørdal og langtunnel 
Ranheim – Hommelvik som første prioritet. Forbordfjellet tunnel vil også være 
viktig for å styrke pendlingsomlandet.

 Kollektivtrafikken må fortsatt styrkes i regionen. Det må bygges ut utfyllende 
buss- og togtilbud, og gode og effektive knutepunkt mellom ulike 
kollektivtilbud samt mellom bil og kollektivtilbudet.

 Det må bygges flere og bedre park&ride løsninger. 

 Fortsatt satsing på utbygging av gang- og sykkelveier som en del av 
byvekstavtalene.



For å få en bedre og mer bærekraftig 
godstransport prioriteres dette:

 En bærekraftig, framtidsrettet og effektiv løsning for et logistikknutepunkt i 
Trøndelag.

 Fylkesveien fra Orkanger til Berkåk prioriteres som godsvei for 
laksetransporten.

 Mer overføring av gods via sjø må prioriteres høyt, med nødvendig opprustning 
av relevante havner.

 Satsing på utvikling av mer klimavennlige og autonome  transportløsninger 
innen sjøtransporten.

 Meråkerbanen må rustes for å ta mer godstransport.



For å få en mer trafikksikre samferdselsløsninger 
prioriteres dette:

 Ny løsning for Klettkrysset må komme på plass raskt.

 Utvidelse av E6-rampene på Omkjøringsveien må gjennomføres.

 Det må settes av tilstrekkelige utredningsmidler til nye veiløsninger Flakk – Ila 
og Flakk – Klett.

 E14 Stjørdal – Svenskegrensa må oppgraderes.

I tillegg vektlegger vi:

 Fortsatt utredning av fjordkrysning Fosen – Trondheim, men med forutsetning 
om realisering først etter Flakk – Ila og Flakk – Klett.



Trondheim lufthavn:
Utvikling av bærekraftige transportløsninger 
Covid 19 har endret forutsetningene for luftfart totalt, derfor må det framover 
prioriteres å få på plass nye og stabile rammebetingelser for å:

• sikre regionen et rutetilbud som dekker næringslivets, befolkningens og 
reiselivsnæringens behov. 

• arbeide for effektive og bærekraftige tilbringertjenester til og fra lufthavnen.

• bidra til at regionen framstår som et attraktivt etablerings- og 
utviklingsområde for næringsliv, samt aktører innen forskning, utvikling og 
innovasjon

• bidra til teknologisk utvikling som gir en mer bærekraftig luftfart



Hvordan skal vi nå våre mål og prioriteringer?

 Trondheimsregionen må delta aktivt i fylkeskommunale plan- og 
beslutningsprosesser for å påvirke dem på en ryddig og transparent måte.

 Levere innspill til NTP nå det er relevant, og jobbe tett med Trondheim 
kommune og Trøndelag fylkeskommune for å få gjennomslag.

 Utarbeide bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere samfunnsøkonomisk nytte av 
våre forslag til tiltak. 

 Det må utarbeides en regional godsstrømanalyse som grunnlag for mer 
kunnskapsdrevne beslutninger. Trondheimsregionen vil delta i dette arbeidet.



 
 

 
 

      ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2022 
Det overordnede målet for Trondheimsregionen står fast: Styrke Trondheimsregionens utvikling i en na-
sjonal og internasjonal konkurransesituasjon og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i 
samspill med Trøndelag og Midt-Norge.   
 
Trondheimsregionen har hatt vekst også i 2022, 
ved årsskiftet var det 312.444 innbyggere, en 
vekst på 1,0% og 3232 personer. Både 
Osloregionen og Stavangerregionen hadde 
høyere vekst enn Trondheimsregionen i 2022. 
Kommunene utenfor Trondheim vokste betydelig 
mer enn i 2021. Driveren for befolkningsvekesten 
i 2022 var innvandring, både fødselsoverskuddet 
og og innenlandsk flytting gikk ned. 
  
 
Vi ønsker at veksten skal være bærekraftig og ta hensyn til klima og miljø. Gjennom arbeidet i 
Trondheimsregionen  bidrar vi til en tettere region, i et felles bolig- og arbeidsmarked. Under  kan du se 
hva Trondheimsregionen gjorde i 2022 for å komme nærmere disse målene. Oversikten er delt inn i fire 
programområder:  

1. Gjennomføring av strategisk næringsplan. 
2. IKAP/arealutvikling.  
3. Profilering, kommunikasjon, attraktiv region. 
4. Ledelse, påvirkningsarbeid, samarbeid.  
 

 

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2022 
Programområde 1: Gjennomføring av Verdiskapingsstrategien.  

 
I juni 2022 vedtok Næringsrådet den nye Verdiska-
pingsstrategien, etter en lang koronapreget prosess. 
Det har gitt oss et godt målrettet utgangspunkt for 
felles handling, men krever også vilje til forpliktelse 
og avsetting av ressurser. Det må det jobbes mer med 
både i 2023 og 2024. 
Næringsrådet styrer arbeidet ut fra rammene i utvik-
lingsplanen, og etter innspill fra kommunene, næ-
ringslivet og kunnskapsmiljøene. Næringsrådet be-
handlet 51 saker i 2022.  
 

 

 

Det viktigste nye tiltaket i året som er gått har vært 
å gjennomføre matsatsingen under paraplyen Eu-
ropean Region of Gastronomy (ERG). Prosjektet går 
ut første halvår 2023, men har hatt stor aktivitet i 
2022 med å bygge synlighet, styrke koblingen mel-
lom lokalmatprodusenter og restauranter, og styr-
ke koblingen mat – reiseliv.   

Målsettingen om at antallet bedrifter og antall 
ansatte i teknologibedrifter skal dobles fram mot 
2025 er ambisiøst og stimulerende, og krever opp-
følging over et bredt spekter. Impelloanalysen 
2022 viser at det nå er 802 teknologiselskaper med 
ca 13.000 ansatte. Det viser at vi er på vei på å nå 
målet med å doble antall selskaper innen 2025, 
men at det er atskillig mer krevende å doble antall 
ansatte. Det betyr at å legge til rette for raskere 
oppskalering blir viktig i næringsarbeidet framover.  

 

 



 
 
Det har også vært brukt betydelige ressurser på å 
få på plass en satsing på rekruttering av utenlandsk 
arbeidskraft, med nettsiden workintrondheim.no 
som landingsside. Dette arbeidet fortsetter med 
full kraft inn i 2023. 

I 2022 er det også jobbet med:  
- Ungt Entreprenørskap: Det har vært jobbet aktivt 

for å få mer aktivitet i alle kommunene. 
- Trondheim Tech Port har vært arrangør for 6 in-

novasjonsfrokoster som Trondheimsregionen har 
finansiert. 

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

- Profileringsprosjektet. 
- Forprosjekt Talent Attraction Management. 
- Utarbeidelse av ny Verdiskapingsstrategi. 

 
Økonomi: 
Det er brukt ca 3.908’ kr til programområde 1 Næ-
ringsutvikling i 2022.

 

 

Programområde 2: IKAP / arealutvikling 

 

 
Grønn og effektiv næringstransport - 
næringsarealutvikling og energistasjoner 
 
Oppfølging IKAP 2. 
IKAP legger opp til en klimavennlig regionutvikling 
hvor flest mulig reiser i regionen skal skje med kollek-
tiv, sykkel eller til fots. IKAP-arbeidet bidrar blant 
annet med kunnskapsutvikling og kompetansebyg-
ging.  
 
Bærekraftig utvikling boligområder 
IKAP har i 2022 startet arbeidet med å lage en enkel 
og etterprøvbar metodikk for vurdering av potensiale 
for miljøvennlig transportmiddelvalg fra boligområ-
der i Trondheimsregionen. I tillegg lages det en over-
sikt over tiltak som bidrar til å hente ut potensialet. 
Prosjektet har fått tildelt 200’ kr i Klimasatsmidler. 
 
Næringsarealutvikling 
Som oppfølging av Strategi for næringsarealutvikling i 
Trondheimsregionen og mål om en grønnere og mer 
effektiv næringstransport, er det satt i gang prosjek-
tet Næringsarealutvikling – miljøvennlig transport. 
Prosjektet har fokus på lokalisering av næringsarea-
ler, effektiv arealbruk og legge til rette for etablering 

av energistasjoner for alternative drivstoffer. Prosjek-
tet har fått tildelt 250’ kr i Klimasatsmidler. 
 
Massehåndtering 
Bærekraftig massehåndtering i Trondheimsområ-
det ble satt i gang september 2021. I løpet av 2022 
har det vært flere dialogmøter med næringslivet, 
og referansegruppe forskning har blitt brukt aktivt i 
arbeidet. Prosjektleder IKAP har presentert om 
prosjektet på ulike seminarer i Norge. Det tas sikte 
på å sende et omforent forslag til Bærekraftig mas-
sehåndtering i Trondheimsregionen på høring i 
kommunene i perioden mars-april 2023. Prosjektet 
har fått tildelt 600’ kr i skjønnsmidler fra Statsfor-
valteren.  
 
Statistikk og prognoser, kartportal 
Kunnskap om areal- og transportutvikling i Trond-
heimsregionen oppdateres årlig. Befolkningsprogno-
ser for kommunene ble i 2022 utarbeidet med mid-
dels, høy og lav vekstalternativ fram til 2050. Hvert 
kvartal publiseres endringer i folkemengden. Fakta 
om blant annet befolkningsutvikling, boligbygging og 
næringsarealutvikling blir aktivt brukt i kommunene. 
Publisering via Kartportalen og interaktive figursam-
lingene om befolkningsutvikling og befolkningspro-
gnoser gjør informasjonen lett tilgjengelig for alle.  
 
 
Økonomi 
Forbruket på området i 2022 var 949’.  
 
 
 

https://trondheimsregionen.no/befolkningsprognoser-for-kommunene-2022/
https://trondheimsregionen.no/befolkningsprognoser-for-kommunene-2022/
https://trondheimsregionen.no/areal-og-transport/kartportal/
https://infogram.com/arsrapport-trondheimsregionen-2022-1h7k2305xr38g2x?live
https://trondheimsregionen.no/befolkningsprognoser-for-kommunene-2022/
https://trondheimsregionen.no/befolkningsprognoser-for-kommunene-2022/


 
 

 
 

      Programområde 3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region. 

Teknologihovedstaden befester sin posisjon 

 

Fortelling av suksesshistorier fra Trondheims-
regionen. 
I perioden 2015-2020 produserte Trondheimsregio-
nen 35 filmer om suksesshistorier fra FoU-miljøene 
og næringslivet. Flere av filmene har lang levetid.  
Siden 2015 har vi hatt ca 2,9 millioner avspillinger på 
Facebook.  

I 2022 ble det laget en film om matsatsingen i Trond-
heimsregionen-/Trøndelag, under varemerket Home 
of Nordic Flavours. Den har allerede fått stor synlig-
het, og vil bli et viktig redskap også i årene framover. 

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

Arbeidet med prosjektet Talent Attraction Manage-
ment startet i 2021. Det representerer en spissing og 
profesjonalisering av tiltak for å styrke rekruttering til 
regionen, og beholde kompetanse her lengst mulig. 
Nettsiden workintrondheim.no er en sentral del av 

satsingen, og eies og utvikles av Trondheimsregionen. 
 
Bystyret i Trondheim innvilget i 2022 2 mill til Trond-
heimsregionen for å ruste opp nettsiden trond-
heim.com og til å utvikle og forvalte det nye «city 
brand» som er utarbeidet. Dette er en stor og viktig 
oppgave som vil gi nytt innhold til profileringsarbei-
det i Trondheimsregionen i årene framover. Denne 
utviklingen er helt i tråd med den profileringsrappor-
ten som ble utarbeidet for noen år siden, og medfø-
rer at Trondheimsregionen styrker seg med en kom-
munikasjonsrådgiver. 

Nettside og Facebook 
Trondheimsregionen produserer egne nyheter og 
legger ut relevante nyheter fra andre kilder. 557 fulg-
te Facebooksida til Trondheimsregionen ved utgang-
en av 2022.  
 

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

 
Økonomi  
Det er i 2022 regnskapsført ca 930’ kr til program-
område 3. 

 

 
Programområde 4: Ledelse/påvirkningsarbeid/samarbeid

Trondheimsregionen -regionrådet
Det har vært fem møter i regionrådet i 2022, og be-
handlet 53 saker. Ordfører i Trondheim Rita Ottervik 
er leder for perioden 2019-2023. I tillegg til sakene 
som hører hjemme under de forskjellige fagområde-
ne er Regionrådet en viktig arena for å diskutere sam-

ferdselspolitikk. Det er et godt samarbeid med de 
forskjellige transportetatene.  
 
 
 



 
 

 
 

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

vik). AU har hatt fem møter i 2022 og behandlet 44 
saker.  Arbeidsutvalget bidrar godt til politisk forank-
ring og effektiv drift av Trondheimsregionen. 

Kommunedirektørforum 
Kommunedirektørforum har i 2022 behandlet 55 
saker.  Kommunedirektørforum er viktig både som 
forberedende organ for politiske saker og for å effek-
tuere vedtak i Regionrådet i kommunene. Etter hvert 

har Kommunedirektørforum fått en viktigere rolle for 
å diskutere samarbeid mellom Trondheim og de 
andre kommunene knyttet til tunge utviklingsproses-
ser i Trondheim kommune.  

Næringsrådet 
Næringsrådet sikrer samhandling mellom det offent-
lige, næringslivet og FoU (triple helix) og styrer res-
sursbruk og prioriteringer i strategisk næringsplan. 
Berit Rian er valgt som leder.  

Næringsrådet behandlet i 2022 51 saker. Koblingen 
mot næringslivet og FoU gjennom arbeidet i nærings-
rådet fungerer positivt og er en viktig suksessfaktor. 

Sekretariatet 

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

Trondheim kommune er vertskommune med per-
sonalansvar for sekretariatet.  
 
Til programområde 4, ledelse, påvirkningsarbeid og 
samarbeid, er det regnskapsført vel 997’ kr i 2022. 

 
Regnskap 2022 
 

Prosjektnavn  Forbruk 2021 Forbruk 2022  Budsjett 2022  Avvik  

P1: Næringsutvikling: 
 

2.773.807 
 

3.908.871          2.800.000  -1.108.871 

P2: Arealutvikling: 
 

2.225.000 
 

949.492          1.800.000  850.508 
P3: Profilering/attraktiv region: 868.743 930.895     600.000  -330.895 

P4: Ledelse, påvirkning og samarbeid: 
 

898.060 
 

997.792             900.000  -97.792 

Totalt forbruk 
 

6.766.110 
 

6.787.050        6.100.000  -687.050 
 
De løpende inntektene i 2022 var på kr 6.400’, i tillegg ble det utbetalt 600’ til et pågående deponiprosjekt, 
som er hovedforklaringen på underforbruket på IKAP.  Overforbruket handler i stor grad om flerårige pro-
sjekt der det også er eksterne tilskudd (ERG, trondheim.com), der det ikke er samsvar mellom hvilket år 
inntektene kommer og hvilket år utgifter regnskapsføres. Total fondsreserve i Trondheimsregionen er nå på 
ca 0,1 mill kr. Det tas grep i budsjettet for 2023 for å øke fondsreserven.  
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