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Store lille Trondheim i verden.

Internasjonal strategi for Trondheim. 

Vedtatt i Trondheim bystyre 28.01.10



Hvorfor tenke internasjonalt ?

 Konkurranse om nye markeder og markedsandeler

 Konkurranse om studenter

 Konkurranse om arbeidskraft

 Vi er en del av verden, verden angår oss

 Vi er et internasjonalt samfunn lokalt

 Vi har bruk for impulser fra andre / hente ut synergi

 Vi har store globale miljøutfordringer

OECD har vurdert Trøndelags utfordringer i 
Samhandling mellom FoU og samfunn:

”I den globale konkurransen er det ikke regionen 
med den beste strategien som vinner, men den som 
har best gjennomføringsevne. I så måte har 
Trøndelag en vei å gå.”

OECD

Med sterke kunnskapsmiljøer har Trondheim og 
Trøndelag potensial for større vekst og verdiskaping.

• Felles strategier og prioritering av innsats.
• Institusjonell forankring utover dagens ad hoc   
prosjektsamarbeid.

• Nettverksbygging og kvalitet i innovasjonspol. 

NTNU-SINTEF bør fortsatt satse på å bli 
internasjonalt fremragende sammen, styrke sin rolle 
som brobyggere til nasjonale og internasjonale 
kunnskapsnettverk.

OECD



Kommunens visjoner og mål

 Trondheim som bysamfunn skal ha fokus på nærhet, 
omsorg og trygghet, åpenhet og deltakelse, 

toleranse og respekt for alle mennesker.

 Byen skal preges av mangfold og variasjon i tilbud og 
opplevelser , i et internasjonalt perspektiv.

 Trondheims internasjonale tradisjon med et 

kulturelt mangfold, åpenhet, toleranse og respekt for 
andre skal ivaretas.



Internasjonale Trondheim

 Innvandrerarbeid.

 Internasjonalt samarbeid.

 Internasjonalt kultursamarbeid.

 Næringsretta arbeid- og FoU.

 Events, arrangement.

Mottak, bosetting , kvalifisering, sosialt arbeid, integrering.Utveksling, kontakt og samarbeid med andre land og byer. 
Vennskapsbyer, konsulater, samarbeidsprosjekter.Arrangement, festivaler, kulturinstitusjoner, prosjekter, 
klubber/organisasjoner/foreninger, trossamfunn.Tursime og reiseliv, eksport/import, matchmaking, messer, 
konferanse og kongresser, FoUIdrettsarrangement, bransjetreff, kulturarrangement



13 vennskapsbyer

 Dunfirmline, Skottland 1945
 Kopavogur, Island 1946
 Norrköping, Sverige 1946
 Odense, Danmark 1946
 Tampere, Finland 1946
 Klaksvik, Færøyene (assosiert)
 Split, Kroatia 1956
 Vallejo, USA 1956
 Graz, Østerrike 1964
 Darmstadt, Tyskland 1968
 Petach -Tikva, Israel 1975
 Tiraspol, Moldova 1987
 Ramallah, Palestina 2004



Arbeidet med internasjonal strategi 
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Fundamentet

 Videreutvikle Trondheims rolle som en internasjonal by 
og stimulere til internasjonal nysgjerrighet.

 Ta i bruk og utvikle den samlede internasjonale 
kompetanse i Trondheim og Trøndelag som grunnlag for 
å fornye samfunnet

 Styrke bærekraftig utvikling som middel i den økende 
globale konkurransen om oppmerksomhet, 
arbeidskraft, studenter og forskere, kultur- og 
næringsutvikling.
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Målområdene 

 Befeste og styrke  internasjonal kontakt og samarbeid.

 Utvikle internasjonal kompetanse internt i kommunen.

 Synliggjøre internasjonal aktivitet.

 Utvikle vertskapsrollen.



 Trondheim kommune skal ha en tilretteleggerrolle og 
bidra til økt internasjonal kontakt og samarbeid innen 
utdanning, forskning, kultur- og næringsliv.

 Trondheim kommune skal strukturere og utvikle 
vennskapsbysamarbeidet gjennom å avklare formål og 
muligheter.

 Trondheim kommunes organisasjon skal øke sin 
internasjonale kompetanse og delta i samarbeid og 
nettverk som fremmer demokrati og forståelse, og 
gjensidig faglig utvikling.

 Trondheim kommune skal dokumentere og synliggjøre 
kommunens internasjonale engasjement, aktiviteter og 
vertskapsrolle.

Strategien 
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Eksempler på tiltak:

 Videreføre Internasjonalt forum. Ta opp nye deltakere.

 Planlegge NTNU´s Indiasatsing.

 Fellessatsinger i Hamburg, Shanghai og Chongquing.

 Involvere innvandrerforeningene i prosjektene.

 Intern kartlegging av internasjonal aktivitet.

 Sak til bystyret om vennskapsby-samarbeidet.

 Arrangere nordisk vennskapsbymøte.

 Oppdatere og videreutvikle hjemmesidene.

 Delta i regionale program som Mid-Nordic Yoth Network og 
Nettverk for barne- og ungdomsarbeidere.

 Gjøre nye finansieringsordninger kjent (EU/EØS).

Handlingsprogram 2010



Vi må bli bedre sammen og 
begrense antallet ensomme 
ryttere.

Kan Trondheims-
regionen 
spille en rolle ?
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Andre relasjoner

 Konsulater ( 22)

 Europakontor, Access Mid-Norway, Midt-Norsk h.kammer

 SØT-samarbeidet

 Nordisk trebyprosjekt

 Nordisk plattform

 Hamburg skole- og pilegrimssamarbeid

 Nordic City Nettwork


