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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 04.09.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/7878-8 Dato: 28.08.2013  
 

Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret 

Tidsrom: 1300-1500. 

Innkalt: Erling Lenvik, Rita Ottervik, Jon P Husby, Einar Strøm 

 

Orienteringsvedlegg:  

 Vedlegg 1:  Innkalling næringsrådet 28.08.2013 
  

AU 29/13 Referat/protokoll AU-møte 30.05.2013 og Rådmannsforum 26.08.2013. 

Vedlegg 2: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 30.05.2013 

Vedlegg 3: Referat/protokoll Rådmannsforum 26.08.2013, foreløpig. 

Forslag til vedtak:  

Referat/protokoll Arbeidsutvalget 30.05.2013 godkjennes. 

Referat/protokoll Rådmannsforum 26.08.20133 tas til etterretning. 

 

AU 30/13 Åremål for daglig leder, tilsettingsprosess 

 Det vises til drøfting og styrevedtak i ordførermøtet 21.06, vedlagt. Rådmannen i Trondheim 

følger opp saken og gjennomførte samråd med rådmannsforum i møte 26.08.2013. Rådmannsfo-

rum fastsatte at rådmannen i Trondheim orienterer AU om signaler fra rådmannsforum og av-

klarer videre prosess med politisk leder/AU. Rådgiver Hans Petter Wollebæk vil orientere i mø-

tet.  

Vedlegg 4: Særutskrift styresak 01/13 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

AU 31/13 Oppfølging, kommunestyre/bystyrebesøk NTNU/SINTEF 

Sak: Jeg viser til presentasjon av spørreundersøkelsen og drøftingen i ordførermøtet, hvor det var 

enighet om at kommunene må følge opp. Dette er drøftet videre i rådmannsforum.  Rådmanns-

forum, som gjorde følgende vedtak: 

- Oppfølging av samling NTNU/SINTEF må skje både i hver enkelt kommune og i Trond-

heimsregionen-regionrådet. 

- Hver enkelt kommune utarbeider konkret opplegg for oppfølging, i henhold til entydig signal 

i spørreundersøkelsen om å utnytte FoU-miljøene bedre. 

- Nye samlinger er aktuelt.  

 Det tas sikte på å koble FoU-kontaktene tett på en slik oppfølging, og at Trondheimsregionen 

bistår med å etablere konkrete kontakter i NTNU/SINTEF-miljøene. Det er bred enighet om at 

det er spesielt viktig å ta studentenes invitasjon om å komme på date på alvor. Et opplegg med å 

”kjøpe” studentambassadører, enten en gruppe for hele Trondheimsregionen, eller dedikerte til 

hver kommune bør drøftes videre. Daglig leder ønsker å drøfte med AU opplegg for oppfølging 

av besøket i Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.2013. Hvordan kan vi inspirere hver-

andre til å ta tak i dette på en god og kreativ måte? 
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Forslag til AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

- Hver enkelt kommune oppfordres til å utarbeide konkret opplegg for oppfølging, i henhold til 

entydig ønske i spørreundersøkelsen fra kommunenes deltakeree om å benytte FoU-miljøene 

bedre. 

- Sekretariatet bistår FoU-kontaktene i kommunene i slik oppfølging. 

- Nye samlinger for kommunestyrene/bystyret/fylkestinget er aktuelt.  

 

AU 32/13 Kampanje for Trondheimsregionen – drøfting. 

Sak: Opplegg for en større kampanje, som fastsatt i utviklingsplan 2013, er drøftet i tidligere møter i 

rådmannsforum, i AU, Næringsrådet og sist i eget ordførermøte.  

 Røe kommunikasjon har bidratt og deltatt i drøftingene om hvordan en slik kampanje kan inn-

rettes, de har nå utarbeidet et utkast til kampanjeplan som er vedlagt. Sammenfatning så langt er 

å utvikle en kampanje basert på rekruttering ut fra kunnskapsmiljøene i regionen og Trondheim 

som merkevare, og at vi videreutvikler dette gjennom en ”annerledes” kampanjeform. 

 Det er avgjørende at grunnlaget for en slik kampanje forankres godt i deltakerkommunene og 

overfor mulige hovedsamarbeidspartnere. De gjennomførte møtene og foreløpige konklusjoner 

gir et godt utgangspunkt for dette: 

- Foreslått arbeidstittel ”Vi forandrer verden” er blitt godt mottatt – og står seg. Det er riktig å 

ha et ambisiøst utgangspunkt. 

- Næringsrådet er positiv til videreføring av prosjektet. Representantene fra NTNU, HiST og 

SINTEF signaliserte at det ikke er uaktuelt at de kan delta som partnere.   

- Ordførermøtet ser positivt på at utvikling av en større kampanje videreføres basert på rekrut-

tering ut fra kunnskapsmiljøene i regionen og Trondheim som merkevare.  

- I stedet for ”generell skryting” er det foreslått å vektlegge å løfte fram hendelser/arrangement 

som skjer. En slags krønike. En slik kampanje bør bli billigere, og vil skille seg ut ved å være 

annerledes. Det er ikke kjent at noen har gjort tilsvarende tidligere. 

- Vi bør sikte mot de unge, at nyutdannede blir eller kommer tilbake. Uansett vil kampanjen 

virke ut over denne målgruppen, også for intern omdømmebygging.  

- Kampanjen skal ikke handle om studentrekruttering til NTNU og HiST, men spisses mot re-

kruttering av arbeidskraft innenfor kunnskapssektoren og kompetanse-basert næringsutvik-

ling. Dette vil direkte og indirekte ha stor betydning for FoU-miljøene – gjennom både å til-

trekke kompetansearbeidskraft til FoU-miljøene og gjennom å få et aktivt og relevant nær-

ingsliv rundt disse miljøene. 

- Det vil være svært viktig å få gode partnere i kampanjen og å få opp en aktiv kampanjeor-

ganisasjon med de rette personene  

- Rådmannsforum vedtok i møte 26.09.2013: Rådmannsforum tilrår at opplegg for større 

kampanje legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet, med sikte på å videreføres i 

henhold til kampanjeplan (Vedlegg X)  

 Kostnader kan bli i området 4-1,5 mill kr per år. Kampanjen bør gå over minimum tre år. Delta-

kelse og finansieringsopplegg med partnere og sponsorat skal avklares. I forslag til utviklings-

plan 2014 er delfinansiering fra Trondheimsregionen foreslått. Se sak AU 33/13.  

 Daglig leder ønsker å drøfte opplegg for presentasjon i Trondheimsregionen-regionrådets møte 

med AU. 

Vedlegg 5:  Notat, Røe kommunikasjon: Utkast til kampanjeplan, datert 15.08.2013 

Forslag til AUs innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at opplegg for større kampanje videreføres i henhold til 

kampanjeplan, vedlegg 5. 

 

AU 33/13  Utviklingsplan 2014-17 

Sak: Vedlagt følger foreløpig forslag til Utviklingsplan 2014-17. Utviklingsplanen er utarbeidet med 

samme form som tidligere. Utgangspunktene er i stor grad avklart gjennom konkrete saker: 
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- Programområde P1, Næringsutvikling: Vedtatt handlingsplan 2013-14 for Strategisk 

næringsplan (TR 07/13) 

- Programområde P2, IKAP/Andre utviklingsoppgaver: Vedtatt planprogram (TR 15/13) og 

vedtak angående bruk av tilførte ressurser fra Miljøverndepartementet (TR 16/13).  

- Programområde P3, Profilering/kommunikasjon/påvirkning: Sak som nå legges fram angå-

ende større kampanje.  

 For første gang baseres budsjettet på å ta i bruk fondsmidler. Dette gir rom for å bidra inn i 

beskrevet kampanje for Trondheimsregionen i det første året med ca 2 mill kr, som vår andel. I 

tillegg er budsjettet eskalert ved at 1,4 mill tilføres fra Miljøverndepartementet til IKAP-

arbeidet, jfr sak TR 16/13.  

 Foreløpig utkast til utviklingsplan er oversendt egen arbeidsgruppe nedsatt av rådmannsforum. 

Ev justeringsforslag fra arbeidsgruppa framlegges i AU-møtet. 

Vedlegg 6: Forslag til utviklingsplan 2014-17, datert 28.08.2013. 

Forslag til innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Trondheimsregionen-regionrådet slutter seg til forslag til Utviklingsplan 2014-17, vedlegg 6 

 

AU 34/13 Møteplan 2014 

Sak: Vedlagt forslag er basert på 5 møteserier i løpet av året for Trondheimsregionen-regionrådet, 

AU og rådmannsforum, 6 møter for næringsrådet. Ber om tilbakemeldinger i møtet. 

Vedlegg 7: Forslag møteplan 2014 datert 15.08.2013 

Forslag innstilling til vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet: 

Framlagt forslag til møteplan datert 15.08.2013 vedtas.  

 

AU 35/13 SIKT2013: 

Sak I henhold til epost til AUs medlemmer 03.07.2013 har Trondheimsregionen involvert seg som 

medsponsor i konferansen SIKT2013 om fremtidens Norge, som i år arrangeres for første gang. 

Det er kongehuset som er initiativtaker, kronprinsen leder konferansen, som retter seg mot ca 

140 unge ledere fra hele landet (20-40 år). Grunnen til at Trondheimsregionen har involvert seg 

er at innretningen på konferansen stemmer godt med vår næringsplan, og ikke minst fordi det 

tydelig uttrykkes (kongehusets presseansvarlige) at denne første konferansen arrangeres i 

Trondheim fordi dette er den mest innovative regionen hvor det skjer mest for positiv utvikling i 

landet. 

 Tidspunktet er 25-26.09. det ser ut til å bli et godt og spennende opplegg. Vi kan ha med en an-

satt (20-40 år) på konferansen, Marit Myrstad er meldt på. I tillegg har vi tatt opp med arrangø-

ren at vi har en ordfører i aldersgruppen, Ivar Vigdenes. Han er gitt plass som deltaker.  

 I tillegg har vi anledning til å delta som følger, jeg ber om signaler fra AU om deltagere: 

- Frokostseminar for sponsorer med kronprinsen torsdag morgen (oppmøte 26.09. kl 0700-

0830): Vi kan sende én person på frokostseminaret, som kort presenterer oss for kronprinsen. 

Det kan være samme som vi har meldt på konferansen (Marit), men noen sponsorer vil sende 

en senior, her er det ikke alderskrav. 

- Vi kan invitere ytterligere to deltakere til åpningssesjonen på NTNU, som deltar fram til 

gruppearbeid starter. (26.09. kl 0830- 1135). Ingen alderskrav.  

- Til sammen inntil fem deltakere fra oss (Ut over de faste konferansedeltakerne) kan meldes 

på kveldskonsert i Nidarosdomen. Ingen alderskrav.  

 Se: www.sikt2013.no  og www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=116754&sek=26939 . 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

  

http://www.sikt2013.no/
http://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=116754&sek=26939


 

Arbeidsutvalget  04.09.2013  Side 4 av 4 
 

AU 36/13 Orienteringer 

Rektormøter  

- Angående Ungt entreprenørskap-prosjektet, avholdes i uke 36-37. Inklusive evaluering og 

tilbakemeldinger angående eventuell videreføring av samarbeidsavtale. 

Ny omdømmeundersøkelse og undersøkelse om arbeidsformer. 

- Gjennomføres, resultater skal foreligge til møtet i Trondheimsregionen-regionrådet 

20.09.2013.  

GIS-stilling 

- Trondheimsregionen har tatt initiativ til en samordning av ressurser til regional planlegging, 

jf. vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet om støtte fra MD til IKAP. Vi utlyser nå GIS-

stilling i samarbeid med STFK.  

 

 

AU 37/13 Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 20.09.13:  

Sak: Møtet skal avholdes i Rissa kommune, med Råkvåg som møtested. Jfr drøfting i siste møte i 

AU. Det tas sikte på å tilrettelegge busstransport fram/tilbake til ferge, med møtetidspunkt på 

Råkvåg kl 1000-1400. 

 I tillegg til sakene foran (Oppfølging NTNU-besøk, kampanjen, utviklingsplan, møteplan, pre-

sentasjon omdømme- og arbeidsformundersøkelse) er følgende tema aktuell: 

Bru over Trondheimsfjorden:  

- Daglig leder foreslår at orienteringen tas i regionrådsmøtet i Rissa kommune. 

Samordning av takstpolitikk for buss og tog mellom Nord- og Sør-Trøndelag  

- Tatt opp i ordførermøtet. 

Orientering om næringsplanen: 

- Aktivitetsnivået i næringsplanen er nå høyt. Ev kan vi begrense presentasjonen til ett/noen 

tema, for eksempel forsker ut i bedrift. 

 Med den tidsrammen vi har satt, bør dette være tilstrekkelig.  

 

 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder 



 

Næringsråd 28.08.13 
 

 
 

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 28.08.2013 
Saksbehandler: Børge Beisvåg Referanse: XXX Dato 28.08.2013  
 

Sted: Næringsforeningen i Trondheim, 5. etg Næringslivets hus, Dronnings gt 12 

Tidsrom: 28.08.2013, kl 12.00 – 16.00 

Innkalt: 
Næringsråd:  Berit Rian, Merethe Storødegård, Torstein Mørseth, Johan Hustad, Arnulf Omdal, Sigmund 

Kvernes, Odd Inge Mjøen, Roy Jevard, Vigdis Bolås 
Sekretariat:  Morten Wolden, Jon Hoem, Aage Schei 
Prosjektleder:  Børge Beisvåg 

 

Det vil bli servert lunch ved møtets begynnelse. 
 

NR 28/13 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedlegg 1: Referat fra møtet 29.05.13 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
 

NR 29/13 Kunnskapsnav – videre jobbing 

Sak: Sverre Konrad Nilsen fra SINTEF orienterer om det pågående arbeidet med kunnskapsnav. SIN-
TEF har nå intervjuet mange sentrale aktører og ønsker dialog med næringsrådet før endelig 
rapport ferdigstilles.  

 
Forslag til vedtak: 
 

 Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 

NR 30/13 Operative ressurser SNP  

Sak: Det har tidligere vært diskutert i næringsrådet behov for mer ressurs i forbindelse med oppføl-
ging og gjennomføring av Strategisk næringsplan. Med ny handlingsplan for 2013-14 er det 
komet til ennå flere tiltak/prosjekter som skal følges opp. Det er fra Trondheimsregionen øns-
kelig å kjøpe fri ressurs fra Trondheim kommune i to år. Børge Beisvåg og Jon Hoem orienterer. 

 

Forslag til vedtak:  
 

 Næringsrådet er positive til at det kjøpes fri 50% ressurs fra Trondheim kommune i to år til ar-
beidet med SNP.  

 

NR 31/13 Study & Stay 

 Sak:   MOLGA har tatt initiativ til å etablere et traineeprogram for petroleumsbedrifter kalt Study & 
Stay. Programmet skal eies av bedriftene deltagerne i programmet og driftes av Adec-

jmj
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Næringsråd 28.08.13 
 

co/Ingeniørcompagniet. Det jobbes nå med å få på plass minst 10 bedrifter inn i programmet. 
Oppstart er tenkt sommer/høst 2014. Målgruppen er studenter med fullført mastergrad. 

 
Vedlegg 2: Presentasjon av status Study & Stay 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Næringsrådet bidrar med NOK 150.000,- til arbeidet med å etablere traineeprogrammet Study 

& Stay.   

 

NR 32/13 Generalkonsul Adolf Øiens kapitalfond - Etablererstipend 

 Sak:   Berit Rian orienterer om Styremøte i Generalkonsul Adolf Øiens kapitalfond hvor det diskute-
res endring i bruk av fondsavkastningen for ytterligere stimulering av entreprenørskap og ny-
skaping. 

 
Forslag til vedtak: 
 
 Saken legges frem uten forslag til vedtak.   

 

NR 33/13 Videreføring samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap 

Sak: Prosjektleder og Jon Hoem orienterer om status for avtale med Ungt Entreprenørskap og pro-
sess for avklaring av videreføring. 

 
Forslag til vedtak: 
 

 Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 

NR 34/13 Status tiltak 

Sak: Prosjektleder orienterer om status for igangsatte tiltak. 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Saken tas til orientering.  
 

NR 33/13 Eventuelt 
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REFERAT/PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 30.05.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/7878-6 Dato 03. juni 2013  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune, ordførerens kontor 

Tidsrom: kl 1230-1400 

Til stede: Rita Ottervik, Einar Strøm, Jon Hoem 

Forfall: Erling Lenvik, Jon P Husby 

Referent: Jon Hoem 
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no, for å komme direkte til 
saksdokumentene fra dette møtet i arbeidsutvalget, klikk her.  

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 21/13 Referat/protokoll AU-møte 10.04.2013 og Rådmannsforum 22.05.2013. 

Vedtak: Referat/protokoll Arbeidsutvalget 10.04.2013 godkjennes. 
Referat/protokoll Rådmannsforum 22.05.20133 tas til etterretning. 

 

AU 22/13 Referat og vedtaksprotokoll for AU og Trondheimsregionen-regionrådet  

Fra møtet: Daglig leder viste til vedtak i 2011 om ny vedtekt i Trondheimsregionen-regionrådet ang proto-
kolltilførsler/referering. AU mener at det er korrekt å skille vedtaksprotokoll og referat i 
Trondheimsregionen-regionrådet, og at vedtaksprotokollen godkjennes av politisk leder, mens 
referatet underskrives av daglig leder, som er ansvarlig for dette. AU-referat/protokoll skal 
vektlegge konklusjoner.  

Vedtak: Opplegg med egen vedtaksprotokoll for Trondheimsregionen-regionrådet sammen med se-
parat referat, som i møte 26.04.2013, videreføres. Daglig leder har ansvar for å klargjøre dis-
se. Vedtaksprotokoll godkjennes av møteleder. 

 Referat/protokoll fra AU utarbeides av daglig leder og skal vektlegge konklusjoner. Refe-
rat/protokoll godkjennes av møteleder. 

 

AU 23/13 Oppfølging NTP 

Fra møtet: Daglig leder gikk gjennom drøfting i rådmannsforum hvor SVV ved Eva Solvi deltok. Transport-
komiteens behandling er snart sluttført, Handlingsprogram 2014-17 er under utarbeiding, 
framlegges i august. AU ønsker at daglig leder konfererer med fylkeskommunen og Miljøpak-
ken angående videre samhandling i saken, med utgangspunkt i synspunktene som kom fram i 
rådmannsforum. Videre at sekretariatet følger opp mot randkommunene om faktagrunnlag for 
å sikre mest mulig midler innenfor programområde gang/sykkelveg.  

Vedtak: Sekretariatet følger opp som angitt og rapporterer tilbake til AU angående ev konkrete opp-
følginger av NTP-prioriteringer fra Trondheimsregionen.  

 

AU 24/13 Samhandling IKAP:  

Fra møtet: Daglig leder gikk gjennom initiativ tatt mot fylkesmannen, STFK og Trondheim kommune som 
vertskommune for å drøfte samordning av ressurser. Jfr. at MD nå tildeler ressurser til eksiste-
rende regionalt plansamarbeid i storbyregionene og en egen stilling hos fylkesmannen.  Miljø-

http://www.trondheimsregionen.no/
http://www.trondheimsregionen.no/om-oss/moter/arbeidsutvalget-2013/333-mote-arbeidsutvalget-30-mai-2013
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pakken, JBV og SVV er orientert om at drøftinger igangsettes. AU sluttet seg til de tema som 
daglig leder har skissert i utsendt e-post. 

Vedtak: Saken følges opp som beskrevet i epost utsendt 16.05.2013, vedlegg 5. 

 

AU 25/13 KS-tilrådning om interkommunalt samarbeid: 

Fra møtet:  På bakgrunn av NIVI-utredning om interkommunalt samarbeid har KS-møtet vedtatt en uttalel-
se hvor de ber om at regionrådene drøfter hvordan de vil følge opp NIVI-rapporten, angående 
mål, prinsipper og oppgaver for sitt samarbeid, videre at det oppnevnes en politisk represen-
tant for hver regionråd til fylkesgruppe for kommunesamarbeid og helsereformen. 

 AU ønsker å avvente drøfting i Trondheimsregionen-regionrådet til etter at omdømmeunder-
søkelse er gjennomført i høst, som fastsatt i kommunikasjonsplan for Trondheimsregionen. 
Daglig leder orienterte om samtale med KS angående den omtalte fylkesgruppens funksjon. 
Det er lagt opp til at fylkesgruppen skal tiltre fylkesstyret i KS når styret følger opp rapporten 
om interkommunalt samarbeid. AU vektla å oppnevne representant som dekker samarbeid om 
helsereformen rundt Trondheim, de øvrige regionrådene dekker opp de øvrige samarbeidsre-
gionene i helsereformen.   

Vedtak: Drøfting i Trondheimsregionen-regionrådet om mål, prinsipper og oppgaver for samarbeidet 
gjennomføres i høst, etter at ny omdømmeundersøkelse er gjennomført i henhold til kom-
munikasjonsplanen.  

 Som politisk representant fra Trondheimsregionen til ”Fylkesgruppen for kommunesamar-
beid og helsereformen” oppnevnes Jorid Jagtøyen. 

 

AU 26/13 Orienteringer:  

Fra møtet: NTNU-møtet: I rute, det ligger an til ca 300 deltakere. NTNU gjør en stor innsats! 

Kampanjen: Daglig leder orienterte om avtale med Røe kommunikasjon og drøfting i nærings-
rådets siste møte. AU tok dette til etterretning og ønsker saken drøftet i ordførermøte 
21.06.2013.  

Tilsettinger: 
Daglig leder orienterte: Brita Aasprang er engasjert i ett år, tilknyttet statistikkmiljøet på 
Byplan. Til konkrete IKAP-oppgaver er det engasjert to studenter fra geografi, vi har også en 
student i sommerjobb som oversetter nettsidene til Trondheimsregionen. 

Åremål for daglig leder utgår i februar 2014: 
Daglig leder er tilsatt i fire års åremål, gjeldende fra 15. februar 2010. Sist foretok rådman-
nen i Trondheim tilsetting i samråd med rådmannsforum. I ny vedtekt 17.06.2011 er det 
fastsatt at ordførerne er styre for samarbeidet og at vertskommunen har ansettelsesansvar 
for ansatte. AU ønsker at ordførerne som styre gir vertskommunen oppdrag om tilsetting av 
daglig leder, og at dette tas opp i ordførermøte 21.06.2013.  

Vedtak: Styret for Trondheimsregionen fastsetter oppdrag om tilsetting av daglig leder ved utløp av 
åremålsperioden i februar 2014. 

 

AU 27/13 Mulige andre saker til Trondheimsregionen-regionrådets møte 26.04.13:  

Fra møtet: Rissa kommune er aktuell møteplass og foreslår Råkvåg som møtested. Dette kan bli krevende 
tidsmessig når det er aktuelt med ordførermøte i forlengelsen. Aktuelle saker ble gjennomgått: 
NTP ang oppfølging mot transportkomiteen (21.06. er for sent for dette) og utarbeiding av 
handlingsprogram 2014-17, evaluering NTNU-samlingen, bru over Trondheimsfjorden, tema 
fra næringsplanen, videregående opplæring, fylkesgrep for fylkesmannens skjønnsmidler.  
AU konkluderte med at de aktuelle sakene ikke krever beslutning umiddelbart, og at det der-
med var mulig å prioritere et rent ordførermøte 21.06. Neste møte i Trondheimsregionen-
regionrådet er fastsatt til 21.09.2013. Dette avholdes i Rissa kommune, og da gjerne i Råkvåg. 
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Pga reisetid bør møtet avholdes i tidsperioden 1000-1400.  
Aktuelle saker i ordførermøtet er: 1. Oppdrag tilsetting av daglig leder (ordførermøtet som sty-
re), 2. E6 Trondheim-Stjørdal, drøfting, 3. STFK-redegjørelse for prosjekt logistikknutepunkt,  
4. Evaluering NTNU-besøk, 5: RK orienterer om kampanje for Trondheimsregionen. 

Vedtak: Tillyst møte i Trondheimsregionen-regionrådet 21.06.2013 avlyses og erstattes med ordfø-
rermøte.  

 

28/13 Eventuelt 

 

 

 

Rita Ottervik (sign) Jon Hoem 

nestleder daglig leder  
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 26.08.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/5699-5 Dato: 28.08.2013  
 

Sted: Leangen gård 

Tidsrom: Mandag 26. august 2013 kl 1730-2000 

Til stede: Knut Dukane, Stein A. Ytterdahl, Kjell Fosse, Olaf Løberg, Kathrine Lereggen, Geir Arne Nyeng 
(for Vigdis Bolås), Odd Inge Mjøen, Grethe Metliaas, Reidun Hindrum, Morten Wolden, Esther 
Balvers, Hans Kringstad, Børge Beisvåg, Jon Hoem, Sigmund Knutsen, under sak 34/13: Anna 
Lindhold og Elisabeth V. Stubbrud. Sak 35/13: Hans Petter Wollebæk. 

Forfall: Kristian Rolstad, Roy Jevard 

Referenter: Jon Hoem/ Sigmund Knutsen 
 

 Stein-A. Ytterdahl ønsket velkommen til Leangen gård. Kort omvisning og orientering om ste-
dets historie.  

 Knut Dukane ledet møtet. 

 Ingen merknader til innkalling og saksliste. 

__________________________________________________________________________________ 

RF 33/13 Referat fra møte 22.05.2013 

Fra møtet: Ingen merknader. 

Vedtak: Referat/protokoll rådmannsforum 22.05.2013 godkjent. 

 

RF 34/13 IKAP: orientering om pågående arbeid 

Orientering: Prosjektleder Esther Balvers og studentene Anna Lindhold og Elisabeth V. Stubbrud orienterte 
om studentarbeider som er utført i sommer og som er framstilt i fire notater/rapporter: Tette-
re tettsteder, attraktivt sentrum, boligpreferanser på 2000-tallet, tettstedsutviklingen i Trond-
heimsregionen 1950-2012. Esther Balvers sørger for at rapportene blir tilgjengelig for kommu-
nene.  

Fra møtet: Flere uttrykte at undersøkelsene var interessante. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

_________________________________________________________________________________ 

RF 35/13      Rekruttering daglig leder Trondheimsregionen  

Daglig leder Jon Hoem fratrådte. 

Orientering: Notat utsendt 22. august 2013 forelå. Utgangspunktet er at daglig leders åremålsstilling utlø-
per etter årsskiftet 2013-2014. Morten Wolden og Hans Petter Wollebæk fra Trondheim kom-
mune orienterte. Trondheimsregionen med politiske og administrative strukturer er nå etab-
lert, og stillingens innhold og leders kvalifikasjoner bør vurderes ut fra dette. Gjennom ar-
beidsbeskrivelsen og utlysning skal viktigste oppgaver, lederegenskaper og strategiske ferdig-
heter klargjøres. Ordførermøtet 21.6.2013 (Som styre i hht vedletkens §3) har vedtatt at råd-
mannen i Trondheim gjennomfører tilsettingsprosessen i samråd med rådmannsforum, og at 
forslag oversendes AU, som innstiller til regionrådet. 

  

Foreløpig 

jmj
Tekstboks
Arbeidsutvalget 04.09.2013Vedlegg 3
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Fra møtet:  Om kvalifikasjoner: 
- Dette er en krevende lederstilling med relasjon til mange aktører i og utenfor kommunene, og 

til mange politiske organ. Evne til samarbeid med andre aktører meget viktig. 
- Stillingen krever en annen form for ledelse enn i et hierarki, apparatet er ikke til stede på 

samme måte som i en kommune.  
- Daglig leder skal være en inspirator og motivator. Ildsjelrollen viktig – motivere til nytt og for-

sterket samarbeid.  
- Skal vi ha en leder som er lik oss eller først og fremst en som vil se og tilføre nye impulser, f 

eks med bakgrunn fra universitet/forskning eller person med markedskompetanse? 
- Personlige egenskaper viktigere enn formell utdanning. Engasjement helt nødvendig, en me-

get viktig personlig egenskap.  
- Daglig leder må være en sterk pådriver. Kommunestrukturen er til debatt og regionen vil end-

re seg.  
- Formidling og kommunikasjon blir viktig framover. Daglig leder skal både kommunisere innad 

og være merkevarebygger utad. 
- Hvilket rom er vi som rådmenn og politisk ledelse villig til å gi daglig leder? Som rådmenn tåler 

vi mye engasjement fra daglig leder, men dette må balanseres mot politikernes roller.  

Annonsen:  
- Forslaget er bredt og ambisiøst mht oppgaver. 
- Utlysning både internt og eksternt. 
- Annonsen bør være åpen for kandidater med ulike kvalifikasjoner.  
- Annonse i Adressa og andre regionale aviser i en samlet pakke bør vurderes, samt sosiale me-

dier og kommunenes hjemmesider.  
- Prosessen bør også fange opp personer som ikke er på aktiv jobbjakt og som ikke leser stil-

lingsannonser for tiden.  
- Mulig å kontakte personalkonsulentfirma før eller etter utlysning, men å bruke rådmennenes 

kontaktflate kan være like aktuelt. 

Prosessen:  
- Dersom ansettelse skal skje i regionrådet er første mulighet 6.12.2013. Flere uttrykte at dette 

er for sent. Hans Petter Wollebæk avklarer om regionrådet kan delegere ansettelse til AU for 
å spare tid. KS-samling 24. oktober er en mulighet til å samle AU. 

- Trondheim kommune som vertskommune følger vanlig prosesdyre for tilsettinger. Ansatte-
representant skal med i intervjuingen. Intervjugruppe 1. runde: Hans Petter Wollebæk, en til-
litsrepresentant, en fagperson. 2. intervjurunde: de samme og i tillegg kommunaldirektør 
Morten Wolden.  Innstilling gjøres til AU. 

Vedtak:  Trondheim kommune som vertskommune fører prosessen videre i henhold til signalene i mø-
tet og styrets vedtak. Prosessen avklares med politisk leder/AU.     

   

RF 36/13 Oppfølging, kommunestyresak/bystyrebesøk NTNU/SINTEF 

Orientering: Daglig leder viste bilder og oppsummerte fra samlingen 31.5.2013. Quest-backundersøkelsen 
er oppsummert i saksframlegget. Kommunene utnytter ikke kunnskapsmiljøene godt nok i sine 
tjenester. Så godt som alle ønsker å bidra til en bedring av dette. Spørsmålet er hvordan dette 
kan skje. Det samme gjelder næringslivets kontakt med kunnskapsmiljøene. Hvordan skal den 
enkelte kommune ta tak i dette? Hvordan knytte kontakt med studentene? Skal kommunene 
ha studenter som ambassadører/kontaktpersoner ved NTNU og HiST?  

Fra møtet: Knut Dukane opplyste at Næringsselskapet sør er etablert med kommunene Midtre Gauldal, 
Melhus og Klæbu. Lager nå strategisk næringsplan, skal snart arrangere temadag. Olaf Løberg 
informerte om at selskapet har hatt en nyttig studietur til Øygarden og Fjell, og sett på 
næringsutvikling i samarbeid med SINTEF, som kompetansemegler. Morten Wolden: Ut fra 
plan for helhetlig studentpolitikk frigjør Trondheim kommune nå ressurser for en stilling med 
oppgaver i feltet studenter-næringsliv. Stillingen bør ses i sammenheng med kommunenes ar-
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beid for å øke kontakten med studentene. Flere mente det er interessant å etablere student-
kontakter for utveksling av informasjon begge veier, evt etablere en gruppe med studentkon-
takter for å agere på tvers av strukturene.  Børge Beisvåg: Kommunenes deltakere på samling-
en bør snakke med egen FoU-kontakt, som kan følge opp overfor NTNU/HiST via sekretariatet i 
Trondheimsregionen.      

Vedtak: - Oppfølging av samling NTNU/SINTEF må skje både i hver enkelt kommune og i Trond-
heimsregionen-regionrådet.  

- Hver enkelt kommune utarbeider konkret opplegg for oppfølging i henhold til entydig sig-
nal i spørreundersøkelsen om å utnytte FoU-miljøene bedre. 

- Nye samlinger er aktuelt. 
 

RF37/13 Kampanje for Trondheimsregionen - drøfting   

Orientering: Daglig leder orienterte. Forutsetningen er at kampanjen gjennomføres med dagens tilgjengeli-
ge ressurser. Fra å ha vekten på intern formidling og markedsføring går vi nå mer ut til omver-
denen: Bidra til rekruttering og vise betydningen av kunnskapsmiljøene. Motto: ”Vi forandrer 
verden”. Skal ikke være en skrytekampanje. Vi skal lage gode fortellinger om det som skjer lø-
pende av utvikling i regionen. NTNU, HiST og SINTEF er aktuelle som partnere, og opplegget 
stemmer godt med STFKs kommunikasjonsvinkling. Det foreslås tre års varighet. Ramme 4 mill 
kr første år, ev noe mindre i de påfølgende årene. Det skal innhentes anbud på konsulentbi-
stand videre.    

Fra møtet: Hans Kringstad: Det er svært viktig at NTNU deltar aktivt videre, de gode fortellingene finnes 
her. Tre formål for kampanjen: rekruttering, bygge merkevaren Trondheimsregionen utad og 
innad. NTNU har motto som ”Det skapende universitet” og ”Kunnskap for en bedre verden”, 
og dette passer godt med opplegget. Visjonen vil bli konkretisert i flere lag under overskriften. 
Andre synspunkter:  
-  Vi må jobbe for å skape forståelse for slagordet i kommunene.  
- Er opplegget for smalt for bedrifter og investorer? Heller spisse mer mot studentene?  
- NTNU og SINTEF er det unike for regionen, HiST og andre høyskoler er viktige, men ikke 

unike.  
- Det er viktig med tydelig avsender for kampanjen (begrenset antall på øverste nivå)  
- Regionen som godt bosted er viktig å framheve, vise helhet i aktivitet og kvalitet i regionen.  
- Kampanjen skal ikke handle om rekruttering til NTNU og HiST. Men økt kompetansebasert 

næringsutvikling har stor betydning for FoU-miljøene. Det er viktig for kunnskapsinstitusjo-
nene å ha et aktivt næringsliv rundt seg. 

- Regionen er også et viktig kommunikasjonssenter innen- og utenlands.  

 Odd Inge Mjøen foreslo at det orienteres om kampanjen i strategisk samarbeidsforum. 

Vedtak: Rådmannsforum tilrår at opplegg for større kampanje legges fram for Trondheimsregionen-
regionrådet, med sikte på videreføring i henhold til kampanjeplan, vedlegg 2. Saken drøftes 
også med Strategisk samarbeidsforum.  

 

RF 38/13 Utviklingsplan 2014-2017 

Orientering: Daglig leder orienterte om skisse til utviklingsplan. Bygger på samme lest som tidligere utvik-
lingsprogram, med de samme fire programområdene.  Miljøverndepartementet støtter nå det 
interkommunale planarbeidet med 2 mill kr årlig i fem år framover (2013-2017). 60% går til 
Trondheimsregionen, 40 % til STFK  (logistikk-knutepunkt). Dette gir ekstra handlefrihet. 
Skjønnsmidler er de mest usikre midlene. Vi har i dag nært 9 mill i næringsfondet og ca 3 mill i 
driftsfond. Budsjett 2014 baseres for første gang å ta i bruk fondsmidler, for å realisere vår del 
av kampanjen. Det er dette som er den tiltenkte muligheten med fondsmidlene, å utjevne i 
forhold til ulike aktivitetsnivå. Næringsfondsmidlene består av regionale næringsfondstilde-
linger og tilsvarende kommunale egenandeler. 
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Fra møtet: Esther Balvers opplyste at spørsmålet om IKAP som forpliktende versus retningsgivende for 
kommunene vil bli tydeliggjort og konkretisert i rulleringen av IKAP.  

Vedtak: Presentert skisse bearbeides videre gjennom arbeidsgruppa med sikte på vedtak i Trond-
heimsregionen-regionrådet 20.09.2013.  
 

RF 39/13  Møteplan 2014  

Orientering: Daglig leder viste til utsendt forslag til møteplan. 

Fra møtet:  Tirsdag 14.1.2014 og tirsdag 19.8.2014 kolliderer med formannskap i Trondheim kommune og 
fylkesutvalg i STFK dersom de tas tidlig på dagen. Oppstart forutsettes kl 1400. 

Vedtak: Framlagt forslag til møteplan legges fram for vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet 
20.09.2013. 
 

RF 40/13 Trondheimsregionen som påvirkningsorgan, hvilke saker og hvordan? 

Vedtak: Saken utsatt. 

 

RF41/13 Skisse til videreutvikling av møtene i rådmannsforum 

Vedtak: Saken utsatt 

 

RF 42/13 Orienteringer 

Fra møtet: Rektormøtene:  
- Litt treg påmelding fra rektorene. Daglig leder avklarer med rådmennene hvem som blir 

med fra kommuneledelsen. Avtalen med UET går ut i år, vi må ta stilling til evt videreføring. 
Intenasjonale skole:  
- Formannskapet i Trondheim har bedt om sak vedrørende en evt ny internasjonal grunnsko-

le og evt barnehage i Trondheim. Det er ønskelig å avklare om det er behov for slike tilbud i 
Trondheim også i pendlingskommunene? 

Omdømmeundersøkelsen og undersøkelse om arbeidsformer: 
- Er nå utsendt. Alle oppfordres til å besvare. 
Innkjøpssamarbeid e-handel i SørTrøndelag: 
- Alle kommuner har fått henvendelse fra STFK, anmodes om å vurdere deltakelse. 
GIS-stilling:  
- To-årig engasjement lyses ut denne uka, i samarbeid med STFK, hovedtema GIS-analyser i 

sammenheng med transport. Stillingen kan evt plasseres fysisk i STFK. 
Intensjonsavtale Sveberg: 
- Møte i neste uke, Eierskapenheten i Trondheim kommune deltar.  
SIKT2013: 
- Trondheimsregionen er med som sponsor for SIKT2013, en nasjonal konferanse angående-

kompetanseutvikling for unge ledere. Kongehuset ved HM kronprinsen er arrangør.  Den 
første konferansen arrangeres i Trondheim.    
 

RF 43/13 Åpen post 

 Jfr sak 40/13.  

Vedtak: Saken utgår. 
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RF 44/13 Saker til neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet 19.9.2013 

 Fra møtet: Møtet avholdes i Råkvåg i Rissa kommune. Felles transporttilbud vil bli ordnet. Møte kl 10-14. 
Parkering på Flak, ferja over, evt hurtigbåten. Buss videre. Aktuelle saker: 
- Orientering om bru over Trondheimsfjorden 
- Samordning takstpolitikk for buss og tog mellom NT og ST 
- Omdømmeundersøkelsene 
- Kampanjen 
- Oppfølging NTNU/Sintef-besøket 
- Utviklingsplan/møteteplan 2014 

__________________________________________________________________________________________ 

RF 45/13 Eventuelt 

Fra møtet: Ingen saker ble tatt opp. 

  

 

 

Knut Dukane  Jon Hoem 
leder rådmannsforum daglig leder  
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STYRESAK 1/13: 
ORDFØRERMØTE 21.06.2013 

 Referanse: 13/10463-08      Dato 25. juni 2013  

Styresak 1/13 Oppdrag tilsetting av daglig leder.  

Daglig leders saksfremlegg: 

 Det er her lagt til grunn at ordførermøtet har funksjon som styre for den interkommunale driften 

av Trondheimsregionen, og at ordførermøtet som styre kan fatte beslutning i denne saken. 

 I tilsetting av daglig leder i 2010 er det fastsatt: ”Stillingen gjelder perioden 2010-13, med mu-

lighet for forlengelse. Fast tilsetting i Trondheim kommune gjelder etter eventuell fratredelse.” 

Jon Hoem tiltrådte stillingen 15.02.1010, da utgår funksjonstiden enten 31.12.2013 (kalenderår) 

eller 15.02.2014 (4 års åremål). 

 I 2009-2010 gjennomførte rådmannen i Trondheim utlysning, prosess og tilsetting – i samråd 

med rådmannsforum. Rådmannen i Trondheim var da leder av rådmannsforum.  

 Etter dette er det vedtatt ny vedtekt for Trondheimsregionen som avklarer diverse forhold som 

angår ny tilsetting:  

 §3: Ordførerne utgjør styret for samarbeidet i henhold til kommunelovens §27.  

 §8: Trondheim kommune er vertskommune, med ansettelses-, lønns- og personalansvar for 

ansatte. 

 Siste punkt er i samsvar med kommunelovens § 28b som fastsetter at faste ansettelser for ansat-

te i interkommunal virksomhet kan delegeres til rådmannen i vertskommunen. 

 I samsvar med vedtekten kan rådmannen i Trondheim tilsette daglig leder for Trondheimsregio-

nen etter funksjonstidens utløp. Det bør likevel avklares om ordførermøtet som styre for Trond-

heimsregionen ønsker å gi eventuelle føringer for tilsettingen av den administrative lederen for 

Trondheimsregionen.  

 Sittende daglig leder vil understreke at det er ønskelig med en tydelig avklart formell og reell 

prosess.  

 

Vedtaksprotokoll fra ordførermøte (som styre for Trondheimsregionen) 21.06.2013: 

Forslag til vedtak: 

 Rådmannen i Trondheim gis fullmakt til å gjennomføre tilsetting av daglig leder for Trond-

heimsregionen etter åremålsfunksjonstidens utløp 31.12.2013/15.02.1014. 

Vedtak: Rådmannen i Trondheim gis i oppdrag å gjennomføre prosess for tilsetting av daglig leder for 
Trondheimsregionen etter åremålsfunksjonstidens utløp 31.12.2013/15.02.1014. Forslag til 
tilsetting gjøres i samråd med rådmannsforum og oversendes AU som innstiller til Trond-
heimsregionen-regionrådet. 

 
 

 Rita Ottervik 

fungerende leder 

(sign)  

 

Utskrift: Rådmannen i Trondheim  
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Utkast til kampanjeplan

Vi forandrer verden
En nyhetsdrevet kampanje

for Norges mest nyskapende region

Rapport fra for-forprosjektet

Trondheim 15. august 2013

Om rapporten

• Det interkommunale samarbeidsorganet Trondheimsregionen (TR) vil at regionen skal hevde seg i 

toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og innen tjenester til befolkningen. Gjennom tett 

samarbeid skal Trondheimsregionen få en sterkere utvikling i en nasjonal og internasjonal 

konkurransesituasjon. Trondheimsregionen skal være det beste stedet å utvikle eksisterende næringsliv og å 

starte nye bedrifter.

• TR ser de unike kunnskapsmiljøene og storbyen Trondheim som regionens fremste fortrinn. 

Hjernekraften ved NTNU, SINTEF og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) representerer formidable muligheter 

for et nyskapende næringsliv som ønsker tettere samarbeid med kunnskapsmiljøene. 

• TR har allerede utviklet en interkommunal arealplan og en strategisk næringsplan der et eget 

næringsråd er styringsgruppe for arbeidet. Næringsrådet har tre representanter fra næringslivet, én fra hver 

av FoU-institusjonene NTNU, SINTEF og HiST, og tre representanter fra kommunene/fylkeskommunen.

• For å trekke mer hjernekraft og handlingskraft til Trondheimsregionen ønsker TR (inklusive STFK), nå 

å få i stand en større rekrutteringskampanje i tett samarbeid med NTNU, SINTEF og HiST og næringslivet. 

3. mai 2013 ba TR Røe Kommunikasjon foreslå hvordan en slik kampanje kan legges opp når det gjelder 

eierskap, mål, hovedbudskap, form, budsjett og innretning av anbudskonkurranse. 

• Denne rapporten er Røe Kommunikasjons beste forslag til opplegg for en slik kampanje.

Trondheim 15. august 2013

Knut Røe

daglig leder Røe Kommunikasjon  

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
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Tekstboks
Arbeidsutvalget 04.09.2013Vedlegg 5



20.08.2013

2

Sammendrag

En nyhetsdrevet kampanje 

Røe Kommunikasjon anbefaler:

•Kommunene, NTNU, SINTEF, HiST og næringslivet går sammen om en 3-årig 

rekrutteringskampanje for Trondheimsregionen med hovedbudskapet «Vi forandrer verden».

•Kampanjen gir folk med hjerne- og handlekraft lyst til å komme til Trondheimsregionen, bo her og 

samarbeide om å utvikle et nyskapende næringsliv. Et viktig delmål er å få flere NTNU- og HiST-

studenter til å bli i regionen etter studiene. 

•Kampanjen blir en krønike om forskningsprosjekt, konferanser, doktordisputaser, utredninger, 

patenter, politiske vedtak, etableringer, investeringer, planer, men også prisutdelinger og 

relevante kulturbegivenheter. I seg selv virker den enkelte nyheten kanskje ikke så spesiell. Men i 

kampanjen får de betydning av den rammefortellingen de settes inn i, en rammefortellingen med 

tre temaer: 

1. Trondheimsregionens styrke: Storbyen Trondheim og FoU-miljøene

2. Det regionen allerede har gitt verden i form av nyskapende løsninger

3. Regionens ambisjon om å forandre verden.

•Det  løpende kampanjearbeidet blir for en stor del redaksjonelt: Å finne, vurdere, produsere og 

publisere historier som viser at Trondheimsregionen forandrer verden

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

Bakgrunn

Februar 2012: TRs kommunikasjonsplattform 

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

For å sikre oppslutning fra 

partene i det interkommunale 

samarbeidet valgte TR i 2012 

å legge legge like mye vekt på 

den interne kommunikasjon 

om  fordelene ved TR-

samarbeidet  som på den 

eksterne kommunikasjonen 

om Trondheimsregionens 

fortrinn.    

Med tilstrekkelig intern 

oppslutning på plass, skal TR i 

2013 legge størst vekt på å 

kommunisere utad 

Trondheimsregionens fortrinn.     
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Bakgrunn

Februar 2012: TRs kommunikasjonsplattform

Veivalg 8

TR må i samarbeid med andre aktører profilere regionen som Norges 

beste storbyregion 

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

Analysen bak veivalget om nødvendigheten av samarbeid med andre aktører:

TR vil fort kunne kjøpe seg til fant på å promotere regionen på egen hånd. For å 

oppnå den ønskede rekrutteringseffekten, var eneste farbare vei å forene krefter 

med NTNU, SINTEF og HiST som alle er med i TRs næringsråd, og som må ha 

sammenfallende interesser med TR: Sterke FoU- miljøer er avhengige av en sterk 

storbyregion. Et nyskapende  næringsliv i Trondheimsregionen er bra for NTNU, 

SINTEF og HiST.  

Bakgrunn

TRs utviklingsplan 2013 - 2016

«..(det) vurderes en større medieprofilering andre halvår 

2013, ev i samarbeid med flere.»

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

Oppfølging av utviklingsplanen
• Januar 2013 TR bestilte kampanjeskisse fra Røe Kommunikasjon

• Januar 2013 Røe Kommunikasjon la fram kampanjeskissen

• Februar 2013 TRs arbeidsutvalg drøftet kampanjeskissen

• Mars 2013 TRs rådmannsforum drøftet kampanjeskissen

• Mai 2013 TR bestilte utkast til kampanjeplan fra Røe Kommunikasjon

• Mai 2013 TRs næringsråd drøftet arbeidet med planutkastet

• Juni 2013 Ordførermøtet i TR drøftet 1. utkast til kampanjeplan

• August 2013 Røe Kommunikasjon legger fram endelig utkast til kampanjeplan
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Fase Mål Hva

Jan. - apr. 2013

Skisse

Vurdere innretning av 

planarbeidet

• Handlingsrom for en eventuell kampanje

• Definere hovedtema i en kampanjeplan

Febr. – aug. 2013

Utkast til plan

(«For-

forprosjekt»)

«skaffe grunnlag for 

forankring og videre valg 

av samarbeidsparter»

• Mål og budskap

• Eierskap og invitasjonsbrev

• Volum og budsjett

• Forankring i Trondheimsregionen

Sept- okt.  2013

Plan

(«Forprosjekt»)

Kampanjeplan • Invitere/avklare eierskap og samarbeidspartnere

• Utvikle endelig kampanjeplan, inklusive mål, 

hovedbudskap, budsjett og organisasjon

• Forberede anbudskonkurranse

Nov. –des.  2013

Anbuds-

konkurranse

Finne beste eksterne 

leverandør for utvikling og 

gjennomføring av 

kampanjen

• Offentlig anbudskonkurranse

2014 – 2016

Utvikling og drift

Rekruttere hjerne- og 

handlekraft til 

Trondheimsregionen

• Eierne og samarbeidspartnerne i samarbeid med 

ekstern leverandør: Løpende kampanjearbeid

• Salg av sponsorater

Fasene i arbeidet med kampanjen

Målgrupper, mål og hovedbudskap
Målgrupper

Folk i Norge som synes det er attraktivt å være en del av et nyskapende næringsliv.

I tillegg kan det være aktuelt å rette kampanjen også mot folk i utvalgte byer/regioner i utlandet.

Mål

Folk med hjerne- og handlekraft kommer til Trondheimsregionen, bosetter seg her og utvikler et nyskapende 

næringsliv i samarbeid med FoU-miljøene. 

Delmål

Flere NTNU- og HiST-studenter bosetter seg i Trondheimsregionen etter studiene.

Hovedbudskap

«Vi forandrer verden»

Om valg av målgrupper, mål og hovedbudskap
• Tett knyttet til TRs mål

• Bygger primært på ett av regionens unike fortrinn, FoU-miljøene, men også på regionens sterke, 

framtidsrettede næringsliv, den attraktive storbyen Trondheim og at kommunene legger forholdene til rette 

for et nyskapende næringsliv og kommunale tjenester på høyeste nivå . 

• Gir godt grunnlag for at

– TR, NTNU, SINTEF  og HiST kan eie kampanjen sammen: På dette feltet har de sammenfallende 

interesser. 

• I drøftingen av utkastet til kampanjeplan i Næringsrådet i mai 2013 var signalene positive fra alle de foreslåtte eierne.  

Ordførermøtet i TR i juni  2013 så også positivt på mulighetene for en større rekrutteringskampanje ut fra 

kunnskapsmiljøene i regionen og Trondheim som merkevare, og med en form med vekt på aktuelle hendelser og 

arrangement.

– de viktigste bransjene og hovedsammenslutninger i nærings- og arbeidsliv i regionen blir med som 

samarbeidspartnere

– og teknologibedrifter som partnere. 

• Kampanjen vil også bidra til omdømmebygging, - en  kjærkommen tilleggsverdi. 

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
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Nyhetsdrevet kampanje vs tradisjonelle 

rekrutteringskampanjer

• Tradisjonelle kampanjer for regioner  og byer forteller gjerne suksesshistorier om resultater som allerede er 

oppnådd, og om regionens unike fordeler, naturgitte eller menneskeskapte. Dette kjennetegner også de 

aktuelle kampanjene  for Bergensregionen, («Vekstlandet») og for Bodø  («Bodø i vinden»).

En nyhetsdrevet  kampanje, som er den formen vi anbefaler for Trondheimsregionen, er aktuell og 

framtidsrettet. Den forteller om det som skjer i regionen her og nå, mer enn om det som har skjedd. 

Kampanjen formidler nyheter som har det til felles at de bidrar til at Trondheimsregionen befester posisjonen 

som den mest nyskapende i landet: Regionen som forandrer verden. 

• Kampanjen blir en krønike om forskningsprosjekt, konferanser, doktordisputaser, utredninger, patenter, 

politiske vedtak, etableringer, investeringer og planer, men også prisutdelinger og relevante 

kulturbegivenheter. I seg selv virker de enkelte nyhetene kanskje ikke så merkelige. Men i kampanjen får de 

betydning av den rammefortellingen de settes inn i, en rammefortellingen med tre temaer: 

1. Trondheimsregionens styrke: FoU-miljøene og storbyen Trondheim

2. Det regionen allerede har gitt verden i form av nyskapende løsninger

3. Regionens ambisjon om å forandre verden.

• Det  løpende kampanjearbeidet blir for en stor del redaksjonelt: Å finne, vurdere, produsere og publisere 

historier som viser at Trondheimsregionen forandrer verden. 

• Én tilleggsverdi ved en nyhetsdrevet kampanje er at den vil virke selvforsterkende.  Nyhetsstrømmen 

om innovasjonsdrivende begivenheter i Trondheimsregionen vil inspirere næringsliv, politikere og FoU til nye 

tiltak og initiativ som i sin tur gir grunnlag for enda flere nyheter. 

• En annen tilleggsverdi ved en nyhetsdrevet kampanje er at den er skreddersydd for spredning og 

forsterking på sosiale medier .  

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

Varighet og budsjett
Ettersom de færreste flytter på impuls, må rekrutteringskampanjer for regioner og byer vare lenge for å virke. De 

aktuelle kampanjene «Vekstlandet» og «Bodø i vinden» går begge over 3 år. Også tilsvarende kampanjer i andre 

land varer gjerne mellom 2 og 4 år.

3 års kampanje

Røe Kommunikasjon foreslår at rekrutteringskampanjen for Trondheimsregionen går over 3 år, fra januar 2014 til 

desember 2016.

Budsjettoverslag

•Hvor mye penger er det lurt å bruke på en rekrutteringskampanje? Å se på hva konkurrentene betaler for sine 

kampanjer, kan gi en pekepinn, men ikke et sikkert svar. 

•«Vekstlandet» og «Bodø i vinden» har begge et budsjett på rundt 5 millioner per år i 3 år, det vil si en samlet 

kostnad på 15 millioner.

•Av dette bidrar det offentlige med drøyt 1/3  av «Vekstlandets» budsjett, nærmere bestemt 5,7 millioner.

•«Vekstlandet» opplyser at de kan komme til å bruke mer enn 15 millioner, om de får sponsorpartnere nok. 

•En nyhetsdrevet rekrutteringskampanje for Trondheimsregionen  kan bli rimeligere enn en tradisjonell 

rekrutteringskampanje.  Det forutsetter en smart koordinering av kommunikasjonsressursene som eierne og 

samarbeidspartnerne allerede rår over. Det vil gi en betydelig ressurs for redaksjonelt søk etter  relevante 

nyhetssaker, som jo er kampanjens viktigste råstoff. 

•Men også en nyhetsdrevet kampanje vil måtte kjøpe annonser, filmer og seminar. Og også en nyhetsdrevet 

kampanje trenger en kampanjeledelse.

•Ut fra disse resonnementene og et faglig skjønn presenterer Røe Kommunikasjon sine budsjettoverslag  for 

kampanjen i to format, slik TR har bedt om:

1.En omfattende kampanje: 4 millioner  per år i 3 år: 12 millioner

2.En mindre omfattende kampanje: 4 millioner  år 1, 2 millioner  år 2 og 3: 8 millioner   
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Eierskap, partnerskap og sponsorer

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

Eiere

Trondheimsregionen

NTNU

SINTEF

HiST

Samarbeids-

partnere

De viktigste 

bransjene og 

hovedsammen-

slutninger i nærings-

og arbeidsliv i 

regionen

Sponsorpartnere

Andre bedrifter og 

organisasjoner

• Trondheimsregionen (inkl STFK), NTNU, SINTEF og HiST eier kampanjen.

• De viktigste bransjene og hovedsammenslutningene i nærings- og 

arbeidslivet i regionen knyttes til kampanjen som samarbeidspartnere.

• Andre virksomheter  tilbys  å kjøpe  sponsorpakker.

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

Eiere Samarbeids-

partnere

Sponsorpartnere

• Trondheimsregionen

• NTNU

• SINTEF

• HiST

• NHO/ LO Trøndelag

• Midtnorsk kraftnæring

• Midtnorsk sjømatnæring

• Midtnorsk

petroleumsnæring

• Midtnorsk landbruk

• Midtnorsk finansmiljø

• Midtnorsk forsvarsnæring

• Midtnorsk kulturnæring

Enkeltbedrifter og 

organisasjoner

• Fastsetter kampanjens 

overordnede mål og 

innretning

• Bidrar økonomisk mest

• Inviteres tidligst mulig inn

• Samme rettigheter som 

eierne, men noe mindre 

økonomisk bidrag

• Inkluderes så snart eierne 

er på plass

• Tilbys enkeltpakker av 

markedsføring mot 

økonomisk bidrag

• Inkluderes ved 

annonsering etter 

kampanjestart
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Etablering av eierskap og partnerskap:

Forslag til prosess

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

1. Førstehånds diskusjon i Næringsrådet (gjennomført i mai 2013)

2. Forankring i ordførermøte (gjennomført juni 2013

3. Forankring i rådmannsforum, AU og Trondheimsregionen-regionrådet  (august-september)

4. Invitasjonsbrev sendes ut (tekstforslag vedlagt) til øverste leder i HiST, SINTEF og NTNU.

5. Lederne inviteres til møte med TRs Arbeidsutvalg og daglige leder. Målet med møtet er 

avklare vilje til sameierskap, foreløpig budsjettramme og andre føringer for sameierskapet 

og det videre arbeidet. 

6. Fellesmøte for eiernes kontaktpunkt: Planlegge rådslag med samarbeidspartnerne og 

utvikle invitasjonsbrev.

7. Samarbeidspartnerne inviteres til rådslag

8. Iverksetting av anbudskonkurranse for ekstern leverandør

Skisse til opplegg for rådslag med samarbeidspartnere:

Mål: Samarbeidspartnerne  ønsker å være med på kampanjen

Dagsorden: 1. Velkomst ved TR

2. Hovedinnleder (ekstern) om endrede betingelser for innovasjon

3. Samtale mellom NTNU/ SINTEF/ HiST

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
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Vedlegg

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling

1. Fakta-ark: Bodøregionen i vinden

2. Fakta-ark: Vekstlandet

3. Utkast til invitasjonsbrev 

Fakta-ark: Bodøregionen i vinden
Avsender: Team Bodø

Mål: økt rekruttering av arbeidskraft

18 samarbeidspartnere 

budsjett ca fem millioner per år fram til 2016

Virkemidler: annonser, filmer, seminar jevnlige 

omdømmemålinger, priser, partnertreff

Leverandører: Synovate, Catapult Film

Styre

• Hans Nilsen, Umoe iTet (styreleder) 

• Tord Bertiniussen, Bodø kommune 

• Silje Brandvoll, Widerøe 

• Trond Salthammer, Forsvaret 

• Bjarne Holgersen, Avisa Nordland 

Administrasjonen

Linda Dokmo, prosjektleder
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Fakta-ark: Vekstlandet
Avsender: Bergen Business Region*

Hensikt: Hensikten er å synliggjøre regionens vekstnæringer og 

vekstbedrifter overfor unge, kloke hoder. Slik skal Hordaland tiltrekke 

32 000 stillinger i 2013

Leverandører: GK, Cmedia

Budsjett: kampanje rigget for -15 millioner kroner, hvorav 5,7 

millioner fra det offentlige. «Det kan også bli mer, avhengig av hvor 

mange partnere vi får med»

Tidsplan: 3 år

*Følgende kommuner har etablert Business Region Bergen AS: Bergen, Askøy, Øygarden, 

Fjell, Sund, Austevoll, Stord, Os, Samnanger, Fusa og Vaksdal, Regionrådet for 

Nordhordland IKS og Hordaland fylkeskommune

Styre

• Styreleder Gunnar Bakke, byråd (FrP) for kultur, 

næring i Bergen kommune.

• Tom-Christer Nilsen (Fylkesordfører i Hordaland (H))

• Siv Høgtun, ordfører  (H)i Askøy kommune

• Magnus Stangeland, tidl ordfører i Austevoll (Sp)

• Børrea Schau-Larsen, styreleder og admdir for 

Solstrand Hotel og Bad

• Astrid Johanne Bårdgard, Forskningsdirektør ved 

Høgskolen i Bergen

• Katrine Trovik, Divisjonsdirektør i DnB Nor  

• Inger-Elisabeth Holberg, Økonomidirektør i Marine 

Harvest Norway 

• Håkon Nesheim, admdir Håkon Nesheim i 

Waldegruppen

Administrasjon:

• Vidar Totland, Konstituert administrerende direktør

• Tone Hartvedt, Kommunikasjonssjef

• Tobby Sander Tomassen, Markedssjef

• Olav Mellgren, Leder prosjektutvikling

Volum og 

budsjett

Vekstlandet
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Skisse til invitasjonsbrev
Invitasjon til samarbeid:

Rekrutteringskampanje for Trondheimsregionen

Det interkommunale samarbeidsorganet Trondheimsregionen (TR) har gleden av å invitere ______ til samarbeid om utvikling og gjennomføring av en 

rekrutteringskampanje med hensikt å gi enda flere med hjerne- og handlekraft lyst til å komme til Trondheimsregionen, bo her og samarbeide om å utvikle et nyskapende 

næringsliv. Et viktig delmål med kampanjen er å få flere NTNU- og HiST-studenter til å bli i regionen etter studiene. Vi i TR ønsker at kommunene  i regionen (inklusive 

STFK), NTNU, SINTEF og HiST skal eie kampanjen og knytte til seg næringslivet som samarbeidspartnere.

TR er et samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag 

fylkeskommune. Hensikten med samarbeidet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden 

hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og tjenester til befolkningen. 

Siden januar i år har TR arbeidet med hvordan en rekrutteringskampanje kan legges opp for at den skal få optimal effekt. Vi har laget et utkast til kampanjeplan som er 

vedlagt denne invitasjonen. Som et ledd i dette arbeidet ble kampanjeplanen i mai drøftet med Næringsrådet i Trondheimsregionen der NTNU, SINTEF, HiST og 

Næringsforeningen er representert.  

Trondheimsregionen rommer landets viktigste forskningspartnere for norsk industri. NTNU er landets hovedleverandør av sivilingeniører, og både NTNU og SINTEF 

samarbeider nasjonalt og internasjonalt og med næringslivet innen alle landets viktigste næringsområder: marin, helse, energi, IKT og maritimt. NTNU har landets 

høyeste andel tilreisende studenter, både nasjonalt og internasjonalt. HiST er landets nest største høyskole, med satsning på forskningsbasert profesjonsutdanning.

Å øke avkastningen av HiST, NTNU og SINTEF i Trondheimsregionen er bra for både regionen og landet, men også for institusjonene selv. Kunnskapsmiljøene er 

avhengig av kloke hoder og nær dialog med næringslivet. En sterk region gir sterke utdannings- og forskningsinstitusjoner. Et styrket nyskapingsmiljø i 

Trondheimsregionen basert på FoU-miljøene vil i sin tur gjøre regionen mer attraktiv for både nasjonal og internasjonal kapital og kompetanse. 

Vi ser for oss en kampanje som skiller seg fra andre rekrutteringskampanjer ved at den forteller om det som skjer i regionen her og nå, mer enn om det som har skjedd. 

Det er en nyhetsdrevet kampanje, aktuell og framtidsrettet. Den formidler nyheter som har det til felles at de bidrar til at Trondheimsregionen befester posisjonen som den 

mest nyskapende i landet: Regionen som forandrer verden. 

Kampanjen blir en krønike. Forskningsprosjekt, konferanser, doktordisputaser, utredninger, patenter, politiske vedtak, etableringer, investeringer og planer, - i seg selv 

virker den enkelte nyheten kanskje ikke så spesiell. Men i kampanjen får den betydning av den rammefortellingen de settes inn i, en rammefortelling med tre temaer: 

Trondheimsregionens styrke: FoU-miljøene og storbyen Trondheim

Det regionen allerede har gitt verden i form av nyskapende løsninger

Regionens ambisjon om å forandre verden.

Målgruppen for kampanjen er folk i Norge som synes det er attraktivt å være en del av et nyskapende næringsliv. I tillegg kan det være aktuelt å rette kampanjen også 

mot folk i utvalgte byer/regioner i utlandet.

Vi håper dette er interessant for __________ og at vi om kort tid får anledning til å invitere en representant for _________ til et møte med TRs Arbeidsutvalg og daglige 

leder der vi kan avklare grunnlaget for et eventuelt sameierskap til kampanjen, foreløpig budsjettramme og andre føringer for det videre arbeidet. 

Erling Lenvik, politisk leder

Jon Hoem, daglig leder

Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept og samhandling
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Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen 
Utviklingsplan 2013-16 er utarbeidet i henhold til opplegg og signaler fra Trondheimsregionens 
organer og relevante saker behandlet i Trondheimsregionen-regionrådet.    

1 Hensikt  

Likelydende vedtak i alle kommunene i sak om Trondheimsregionen 2011: 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon 
og å ivareta en positiv utvikling av deltakerkommunene, i samspill med Trøndelag og Midt-
Norge.    

 

         
 Klæbu – Trangfossen.   Malvik – Hommelvik sjøside. 

2 Programområder: 

Inndelingen av virksomheten i fire programområder opprettholdes: 

 P1: Strategisk næringsutvikling 

 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 

 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning  

 P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid 

2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 

Mål (Uendret):  
Gjennom strategisk næringsplan skal Trondheimsregionen sammen med næringslivet og kunn-
skapsmiljøene forene hjernekraft og handlekraft. Dette skal gi vekst og ytterligere attraktivitet for 
regionen og landsdelen. 

Utdyping: 
Strategisk næringsutvikling, basert på vedtatt strategisk næringsplan, er sammen med kampanje 
beskrevet i programområde 3 en viktig satsing for Trondheimsregionen i perioden. To-årig hand-

Foreløpig utkast 22.08.2013 
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Side 2 

lingsplan for næringsplanen ble vedtatt i mars 2013. Budsjett 2014 opprettholder aktivitetsnivået 
fra 2013.  

Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til at vi har en stor by i regionen. Kommunene 
har ulike fortrinn og dette mangfoldet skaper vår felles slagkraft. Vi viderefører den etablerte orga-
nisasjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet og kunnskapsmiljøene. Næ-
ringsrådet styrer arbeidet ut fra rammene i utviklingsplanen. God kontakt mellom næringsrådet og 
Trondheimsregionen-regionrådet er ivaretatt gjennom retningslinjer som er revidert i 2013. Kob-
lingen mot næringslivet og kunnskapsmiljøene fungerer positivt og er en åpenbar suksessfaktor. 

 
Tiltak som pågår: 

- Forsker ut i bedrift: Kostnadsfri bistand til 
bedriftene, med sikte på nye FoU-prosjekt. 

- Studenter ut i bedrift: Praksisordning mot 
industrien er etablert for HiST-studenter. 

- Politikere ut i bedrift: Årlig bedriftsbesøk for 
hele kommune-/bystyret. 

- Bidra til etablering av aktive næringsfore-
ninger i regionen med operativ ressurs. 

- Tilrettelegging for næringsklyngeinitiativ. 
- Avtale inngått med Ungt Entreprenørskap 

om prosjekt mot grunnskolene evalueres og 
vurderes videreført i 2014. 

- Prosjekt ”Smartere bygging” med formål å 
effektivisere byggeprosessen. 

- Følge opp samferdselspolitisk fundament for 
Trondheimsregionen. 

- Bidra til realisering av viktige byggeprosjekt 
for FoU-institusjonene. 

- Kortere saksbehandlingstid for plan- og byg-
gesaker: Situasjonsavklaring. 

- Realisering av næringsareal i IKAP. 
- To tiltak for utenlandsk arbeidskraft: Et godt 

mottaksapparat for internasjonale eksperter 
til våre bedrifter. Traineeordning for kompe-
tente innvandrere i relevante stillinger i regi-
onen. 

 
 
 

Nye oppgaver/fokusoppgaver i 2014: 

- Tiltrekke FoU-basert virksomhet til kommu-
nene: Kampanje 2014-17 vil være et viktig 
bidrag, se programområde 3.  

- Styrke kunnskapsnav og utvikle satsing på 
kommersialisering av teknologi. 

- Forum med ”FoU-kontaktene” (næringsmed-
arbeidere) i kommunene skal utvikles videre. 
Oppfølging av NTNU/SINTEF-besøket er et 
viktig tema. Vi skal fastsette konkrete mål og 
mandat for FoU-kontaktenes arbeid.  

- Posisjonere regionens landbruk i forhold til 
bioøkonomi. 

- Næringsarealbase på plass. 

 
Trondheim – elva i sentrum.

Budsjett for strategisk næringsutvikling 2014: 4,7 mill kr. 

Vedtatt næringsplan omfatter også strategier for arealutvikling og markedsføring. Det er aktuelt at 
budsjett for disse programområdene styrkes fra budsjett næringsutvikling. Det er avsatt fondsmid-
ler for næringsutvikling som ved behov kan benyttes i tillegg til budsjettet. 

2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 

Mål (Justert fra 2013): 
Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur – til-
passet morgendagens behov og utfordringer. Trondheimsregionen skal være rollemodell for attrak-
tivt og bærekraftig regionalt utbyggingsmønster.  

Utdyping: 
IKAP ble utarbeidet med stort engasjement fra kommunene og ble vedtatt i 2010. Kommunestyre-
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ne/bystyret har sluttet seg til gjensidig forpliktende retningslinjer. Som fastsatt i retningslinjene er 
rullering igangsatt, Planprogram ble vedtatt i april 2013, etter drøfting i alle kommunene. Avklaring 
angående bruk av tildeling fra Miljøverndepartementet til pågående regionale arealplaner i storby-
områdene ble også avklart i april, gjennom behandling både i Trondheimsregionen og STFK..  

Alle kommunene har utarbeidet nye kommuneplaner etter at IKAP ble vedtatt i 2010. Hovedbildet 
er at IKAP er lagt til grunn, men noen utfordringer foreligger. Det er enighet i Trondheimsregionen-
regionrådet om at IKAP fortsatt skal være forpliktende, og at dette forutsetter en tydeliggjøring i 
rulleringen av hva som er forpliktende. Det legges opp til god løpende kommunikasjon med kom-
munene gjennom involvering fra politisk og administrativt nivå, IKAP vil være et konkret case for å 
videreutvikle Trondheimsregionen som ”politisk verksted”. 

Pågående arbeid i henhold til planprogram/ 
MD-tildeling: 

- Klimavennlig regionforstørring 2040: 
o Utbyggingsmønstre 
o Fremtidige kollektivsystemer. 

- Dimensjonering og lokalisering av fremtidige 
store næringsareal 
o Behovsanalyse ut fra strukturendring 

- Boligpolitikk/senterutvikling  
o Framtidsbilder 
o Felles prognosearbeid videreføres 
o Analyse arbeidsinnvandrere  

- Behov for offentlig infrastruktur  
(Jfr. Trondheim 2030) 

- Aktuelle områder for massedeponi 
- Samordne i forhold til logistikknutepunkt 

(STFK har prosjektansvar) 

- Arbeidsgruppe med deltakere fra kommune-
ne skal delta aktivt 

 
Andre oppgaver i 2014: 

- Trondheimsregionen skal etablere en samlet 
ekstern markedsføring av tilgjengelige 
næringsareal i regionen på egen hjemme-
side. Denne kan kobles til kommunenes 

hjemmesider. Ajourføring av en slik felles da-
tabase blir viktig. 

- Realisere avklarte regionale næringsareal, 
etablere intensjonsavtale om Nye Sveberg 
som videreføres til avklaring av utbyggings-
selskap. 

- Det er etablert et 2-årig engasjement for 
GIS-medarbeider sammen med STFK. Stil-
lingen kan også bidra til forbedring av ulike 
databaser for kommunene/fylkeskommunen. 

 

Orkdal – havna og Grønøra.  

 

Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2014: 2,7 mill kr.  

Budsjettet er styrket i 2014, både ut fra MD-tildeling og fordi 2014 er et år med høy aktivitet pga 
rulleringen. Bemanning/ressursbruk er styrket i forhold til statistikk/analyse, registreringsarbeid og 
bruk av GIS/databaser. Resultatene vil komme kommunene direkte til gode.  

2.3 3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning 

Mål (Justert fra 2013): 
Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og hensyntatt gjennom å framstå som et dynamisk sam-
arbeid for å skape positiv utvikling i regionen. Fokus skal være strategisk næringsutvikling ut fra 
våre fortrinn; kunnskapsmiljøene og storbyen.  
For 2014 prioriteres: 
- ”Vi forandrer verden” – En nyhetsdrevet kampanje for Norges mest nyskapende region. 
- Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og mer akseptert blant medlemmene. 
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Stjørdal – Trondheim lufthavn.  Midtre Gauldal – laksefiske i Gaula. 

 
Utdyping 

I 2011 ble det vedtatt kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen. Det ble gjennomført en 
omdømmeundersøkelse. Undersøkelsen ga nyttig informasjon om hvordan ulike grupper oppfatter 
Trondheimsregionen, og har vært grunnlag for gode drøftinger i Trondheimsregionens organer. 
Undersøkelsen gjentas nå i 2013, og vil gi føringer når resultater foreligger. 

Fram til 2013 har Trondheimsregionen prioritert å vektlegge forankring i egen organisasjon/egne 
medlemmer. I utviklingsprogram 2013 fastsatte vi å utvikle en større kampanje for å gjøre Trond-
heimsregionen mer kjent eksternt. Vi har et meget godt utgangspunkt, fordi Trondheimsregionen 
som geografisk område scorer høyt i ulike omdømme- og kvalitetsanalyser. Det er nå klargjort et 
utkast til kampanjeplan som utgangspunkt.  
 
Utgangspunkt for en kampanje: 

- Bør basert på rekruttering ut fra kunnskaps-
miljøene i regionen og Trondheim som mer-
kevare.  

- I stedet for ”generell skryting” foreslås det å 
vektlegge å løfte fram hendelser/arrange-
ment som skjer. En slags krønike. En slik 
kampanje bør bli billigere, og vil skille seg ut. 

- ”Vi forandrer verden” er arbeidstittel. Det er 
riktig å ha et ambisiøst utgangspunkt. 

- Næringsrådet, rådmannsforum og ordfører-
møtet er positive.  

- Vi bør sikte mot de unge, at nyutdannede blir 
eller kommer tilbake. Uansett vil kampanjen 
virke ut over denne målgruppen, også for in-
tern omdømmebygging.  

- Kampanjen skal ikke handle om rekruttering 
til NTNU og HiST, men om økt kompetanse-
basert næringsutvikling. Dette vil indirekte ha 
stor betydning for FoU-miljøene – gjennom å 
få et aktivt og relevant næringsliv rundt seg. 

- Det vil være svært viktig å få gode partnere i 
kampanjen og å få opp en aktiv kampanjeor-
ganisasjon med de rette personene.  

 
 
Andre oppgaver i 2014: 

- Alle lokalpolitikere og rådmenn får nyhets-
brev i forbindelse med møtene i Trondheims-
regionen. Ordningen skal videreutvikles og 
nye mottakergrupper vurderes. 

- Hjemmesiden og Facebook skal videreutvik-
les for informasjon og kommunikasjon. 

- Ny omdømmeundersøkelse gjennomføres i 
2013. Denne vil danne grunnlag for videre 
prioriteringer. 

- Trondheimsregionens internettside videreut-
vikles som ekstern portal.   

- Videreutvikling av metoder/arenaer for 
Trondheimsregionen som politisk verksted.  

- Konkret lobbyarbeid: Vurderes i forhold til 
Trondheimsregionens løpende engasjemen-
ter.  

 

 

Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2014: 2,7 mill kr. 

Budsjettet er økt med nært 2 mill kr fra 2013, for å ha rom til Trondheimsregionens andel av en 
oppstart av kampanjen. Det forutsettes bruk av fond, i henhold til at fondene er bygd opp for å iva-
reta ulike aktivitetsnivå.  
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2.4 P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid 

Mål (Uendret): 
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret i kom-
munens politiske og administrative ledelse, og i samspill med andre samfunnsutviklere. 

Trondheimsregionen er primært et samarbeid for felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er 
ikke prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregionen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er 
etablerte tjenestesamarbeidsområder. De kommunene i Trondheimsregionen som ikke inngår i 
andre samarbeidsområder i samhandlingsreformen (Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre 
Gauldal) har etablert et eget helsesamarbeid i Trondheimsområdet. 

Reviderte vedtekter for Trondheimsregionen er forankret i kommuneloven (§27). Ordførerne i regi-
onrådet er styre. At Trondheimsregionen er organisert som politisk organ, og ikke som selskap, gir 
styrker og svakheter. Vi ønsker å bygge videre på de fortrinn vi har med en svært tett kobling mot 
kommunenes politiske og administrative styringsorganer. 

Trondheimsregionen vektlegger effektiv ledelse og møtevirksomhet med en ryddig og oversiktlig 
tilrettelegging av saksdokumenter og aktivitet. Personalhåndtering ivaretas gjennom vertskommu-
nens regelverk og apparat for dette.  

Budsjett for ledelse/sekretariat/samarbeid i 2014: 0,7 mill kr. 

 

.    
  Melhus – ut på tur.  Rissa – brygger i Råkvåg. 

 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 

3.1 Ressurstilgang i 2014: 

 Trondheim kommune: 2,0 mill kr 

 Øvrige kommuner: 2,4 mill kr Sum kommuner 4,4 mill kr. 

 ST Fylkeskommune: 2,4 mill kr Som 2013 (Forutsetter 3,0 mill kom. egenandel) 

 Fylkesmannen ST 0,5 mill kr  0,5 mill ikke avklart, må søkes konkret 

 Andel tilsudd fra MD 1,4 mill kr 70% av 2 mill kr/år til regional arealplan 

 SUM 8,7 mill kr  
 

Tilskudd fra kommunene i 2014 er uendret fra tidligere år og fordeles som fastsatt i 2010. Dette er 
inntatt i de respektive kommuners økonomiplaner 2013-17.   
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Ressurstilgang 2013 fordelt på programområdene: 

 

Budsjettet er tilpasset de justeringene som er beskrevet foran angående programområde P1-P4. 
Herunder at det tilføres 1,4 mill kr fra Miljøverndepartementet og at det brukes 2 mill kr fra 
næringsfondet. Vi har lagt til grunn at det gjennom prosjektsøknader kan tilføres 0,5 mill kr i 
skjønnsmidler fra fylkesmannen.  

Da blir budsjettrammen for 2014 10,7 mill kr, mot 7,3 mill kr i justert budsjett 2013. Budsjettet må 
sees i sammenheng med fondsavsetningene.   

 

    
Leksvik – båthavna. Skaun – Grønneset friluftsområde. 

3.2 Fond 

Næringsfondet bygger dels på etterslep på fylkeskommunal tildeling i forhold til forbruk, dels at det 
har tatt tid å komme opp på et aktivitetsnivå som forutsatt, bygd opp fra 2010. Fra 2012 er situa-
sjonen med aktivitetsnivå i bedre samsvar med tilførte midler. Denne utviklingsplanen foreslår en 
bruk av næringsfondet som innebærer en reduksjon fra 8,6 mill til 6,6 mill kr. Driftsfondet opprett-
holdes med 3,1 mill kr. 

3.3 Rapportering/revisjon 

Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for Trondheims-
regionen. Økonomistyringen for Trondheimsregionen er i samsvar med inndeling i programområ-
der for virksomheten. 
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