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Hensikt

Styrke Trondheimsregionens 

utvikling i en nasjonal og 

internasjonal 

konkurransesituasjon og å 

ivareta en positiv utvikling av 

deltakerkommunene, i 

samspill med Trøndelag og 

Midt-Norge. 



Utviklingsplan 
2014-17:

Fordelt på 4 programområder:
• P1: Strategisk næringsutvikling
• P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver
• P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning
• P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid



Ressurstilgang 2014 fordelt på 
programområdene

Klæbu – Trangfossen. Malvik – Hommelvik sjøside. Orkdal – havna og Grønøra. Melhus – ut på tur.

P1

Nærings-

utvikling

P2

IKAP/

Utvikling

P3

Profilering

P4 Ledelse/

samarbeid
Sum Herav fond Netto sum

Kommunene 2.500.000 700.000 1.800.000 400.000 5.400.000 1.000.000 4.400.000

Fylkeskommunen 2.200.000 400.000 800.000 3.400.000 1.000.000 2.400.000

Miljøverndepartementet 1.400.000 1.400.000 1.400.000

Fylkesmannen 200.000 300.000 500.000 500.000

SUM 4.700.000 2.700.000 2.600.000 700.000 10.700.000 2.000.000 8.700.000



Mål: Gjennom strategisk næringsplan 

skal Trondheimsregionen sammen med 

næringslivet og kunnskapsmiljøene 

forene hjernekraft og handlekraft. Dette 

skal gi vekst og ytterligere attraktivitet for 

regionen og landsdelen

Våre sterkeste fortrinn:
 Hjernekraften gir grunnlag 

for vekst i hele regionen.
 Storbyen øker bolyst og 

attraktivitet også i omlandet.

P1 Strategisk næringsutvikling:

Trondheimsregionens sterkeste 
fortrinn:



Budsjett 2014: 4,7 mill kr, inklusive bruk av næringsfondet.

Næring

FoU

Offentlig

Næringsrådet

P1 Strategisk næringsutvikling:

Hovedsatsingsområdet

Prosjekt handlingsplan: 
o Studenter ut i bedrift
o Frikjøp av forskere
o Klynger koblet til FoU
o Ungt Entreprenørskap?? 
o Realisere næringsareal
o Forum med FoU-kontaktene 

i kommunene skal utvikles 
videre. 

o Næringsarealbase på plass

o Mottak internasjonale 
eksperter. 



P2 IKAP og andre utviklingsoppgaver: 

Sammen om smart arealbruk

 Gode regionale næringsområder.
 Pulserende, attraktive kommunesentra.
 Nok areal til boligbygging.
 Styre boligbygging mot kollektivårer og 

sentra for å redusere reiseavstander.

Mål:Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings-

og boligarealer samt effektiv infrastruktur – tilpasset 

morgendagens behov og utfordringer. 

Trondheimsregionen skal være rollemodell for 

attraktivt og bærekraftig regionalt utbyggingsmønster.



P2 IKAP og andre utviklingsoppgaver 1:

Rullering av IKAP

Budsjett 2014: 2,7 mill kr. Inkl. MD-midler

o Klimavennlig regionforstørring 2040:
o Utbyggingsmønstre
o Fremtidge kollektivsystemere.

o Dimensjonering og lokalisering av 
fremtidige store næringsareal

o Boligpolitikk/senterutvikling inngår 
o Behov for offentlig infrastruktur 

(Trondheim 2030)
o Aktuelle områder for massedeponi
o Logistikknutepunkt (STFK)
o Arbeidsgruppe skal delta aktivt
o Felles prognosearbeid videreføres



P3 Profilering/kommunikasjon/påvirkning 

….Vi forandrer verden!

Videreføre kommunikasjonsplattform 
vedtatt i 2012 

Mål:Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og 

hensyntatt gjennom å framstå som et dynamisk 
samarbeid for å skape positiv utvikling i regionen. 
Fokus skal være strategisk næringsutvikling ut fra 
våre fortrinn; kunnskapsmiljøene og storbyen. 
For 2014 prioriteres:
o Vi forandrer verden – En nyhetsdrevet 

kampanje for Norges mest nyskapende 
region.

o Trondheimsregionen skal bli bedre kjent 
og mer akseptert blant medlemmene.



o Hovedsatsing:
Større nyhetsdrevet 
kampanje 2014-17. 

o Trondheimsregionen som politisk verksted.

o Samhandle med kommunikasjonsansvarlige 
i kommunene.

o Hjemmeside, facebook,nyhetsbrev, nyheter 
ut i kommunene.

o Lobbyarbeid i forhold til 
Trondheimsregionens løpende 
engasjementer. 

P3 Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Handlingsplanen vektlegger:

Budsjett 2014: 2,6 mill kr. Inklusive bruk av fond, Bidrag fra partnere ikke med.



P4 Ledelse/sekretariat/samarbeid

Vi skal utnytte vårt fortrinn
Mål: Trondheimsregionen skal videreutvikles som et 

effektivt og målrettet samarbeid forankret i kommunens 

politiske og administrative ledelse, og i samspill med 

andre samfunnsutviklere.

o Primært et samarbeid for felles 
utviklingsoppgaver.

o Organisert som politisk organ, 
og ikke som selskap

o Fortrinn: Tett kobling mot 
kommunenes politiske og 
administrative styringsorganer.

o Vektlegger effektiv og ryddig 
ledelse og møtevirksomhet 

Budsjett 2014: 0,7 mill kr.


