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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 24.08.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/5699-7 Dato: 20.08.2013  
 

Sted: Leangen gård 

Tidsrom: Mandag 26. august 2013 kl 1730-2000, middag kl 2000 

Innkalt: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Olaf Løberg, Roy Jevard, Kath-
rine Lereggen, Grethe Metliaas, Knut Dukane, Vigdis Bolås, Erlend Myking, Odd Inge Mjøen 

Kopi Steinar Gaustad, Geir Arne Nyeng, Børge Beisvåg, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sigmund 
Knutsen 

 

RF 33/13 Referat fra møte 22.05.2013 

Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 22.05.2013 

Forslag til vedtak: 

Referat/protokoll rådmannsforum 22.05.2013 godkjennes. 

 

RF 34/13 IKAP: orientering om pågående arbeid 

Sak Trondheimsregionen/IKAP har hatt ansatt sommervikarer fra NTNU, Anna Lindholm og Elisa-

beth Varsi Stubbrud. De har bidratt med grunnlagsmateriale til IKAP. Studentene gir sammen 

med Esther Balvers en rask orientering om resultatene og IKAP-arbeidet. Tema: Sentrumsutvik-

ling, bokvalitet, boligpreferanser og eksempelsamling på tett boligbygging i Trondheimsregio-

nen. 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

RF 35/13 Oppfølging, kommunestyre/bystyrebesøk NTNU/SINTEF 

Sak: Det er registrert bred enighet om at samlingen var svært vellykket, med gode tilbakemeldinger. 

Vi er takknemlig overfor NTNU og SINTEF som bidro tungt til at dette ble så bra. 

 Deltakerne i samlingen på NTNU/SINTEF 31.05.2013 har svart på en spørreundersøkelse. 

Ca 1/3 av deltakerne svarte, av disse er 3/4 politikere. Noen hovedfunn: 

- Kommunenes tidligere kjennskap til NTNU og SINTEF var varierende. 

- deltakerne fra Trondheim tror at studentene kjenner byen relativt bra, deltakere fra øvrige 

kommuner tror at studentene vet svært lite om sine kommuner. 

- De fleste sier at de kjenner Trondheimsregionen bra, deltakere fra omegnskommunene litt 

bedre enn de fra Trondheim. Nytteverdien av å treffe andre kommuner rapporteres litt mer 

spredt, men med positiv overvekt, Trondheim er litt mer positiv enn de øvrige.  

- Så godt som alle synes at nytteverdien av hele samlingen var veldig god, besøkene etter lunsj 

scorer aller høyest. 

- Alle mener at FoU-miljøene bør utnyttes bedre enn i dag, både for kommunale tjenester og 

av næringslivet. Det er løfterikt at så godt som alle uttrykker at de vil bidra til at kommunen 

og næringslivet skal utnytte kunnskapsmiljøene bedre. 

 Se også nyhet på nettsiden til Trondheimsregionen: 

http://www.trondheimsregionen.no/aktuelt/336-dommen-over-samlinga-pa-ntnu-vellykket  

 Videreføring ble drøftet i ordførermøtet 31.05.2013. Noen kommuner rapporterte at de allerede 

er i gang.  Det var enighet om at kommunene må følge opp i egen organisasjon. Dette bør drøf-

tes videre i rådmannsforum og med FoU-kontaktene. 

http://www.trondheimsregionen.no/aktuelt/336-dommen-over-samlinga-pa-ntnu-vellykket
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 Det bør spesielt videreutvikles god kontakt opp mot studentene. Ett forslag er å etablere ordning 

med en studentambassadør for hver kommune. 

 Vi legger opp til en drøfting om oppfølging i kommunene, kanskje vi kan inspirere hverandre til 

å ta tak i dette på en god og kreativ måte. Ønsker også signaler om vinkling på oppfølging av 

samlingen i neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet, 21. 09.2013. 

Forslag til 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. 

 

RF 36/13 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 viktig at grunnlaget for en slik kampanje forankres godt i deltakerkommunene og overfor 

mulige hovedsamarbeidspartnere. De gjennomførte møtene gir et godt utgangspunkt for dette, 

noen stikkord: 

- Foreslått arbeidstittel ”Trondheimsregionen - 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.  

- Det vil være svært viktig å få opp en aktiv kampanjeorganisasjon med de rette personene.  

- Deltakelse og finansieringsopplegg med partnere og sponsorat skal avklares.  

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

 
Vedlegg 2:  Notat, Røe kommunikasjon: Utkast til kampanjeplan, datert 15.08.2013 

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum tilrår at opplegg for større kampanje legges fram for Trondheimsregionen-

regionrådet, med sikte på å videreføres i henhold til kampanjeplan, vedlegg 2. 

 

RF 37/13  Utviklingsplan 2014 

Sak: Daglig leder legger i møtet fram skisse til Utviklingsplan 2014 til drøfting/innspill. Tar så sikte 

på å utvikle endelig forslag sammen den etablerte arbeidsgruppa for framlegging for Trond-

heimsregionen-regionrådet 21.09.2013. 

Forslag til vedtak: 

Presentert skisse bearbeides videre gjennom arbeidsgruppa med sikte på vedtak i Trondheims-

regionen-regionrådet 21.09.2013. 
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RF 38/13 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 3: Forslag møteplan 2014 datert 15.08.2013 

Forslag til vedtak: 

Framlagt forslag til møteplan legges fram for vedtak i Trondheimsregionen-regionrådet 

21.09.2013. 

 

RF 39/13 Trondheimsregionen som påvirkningsorgan, hvilke saker og hvordan? 

Sak Trondheimsregionen gir i en del saker uttalelser/støtteerklæringer for å påvirke til at nasjonale 

beslutninger bidrar til god utvikling i regionen. Et godt eksempel på en riktig sak å ta tak i var 

teknologibygg på HiST i siste møte i Trondheimsregionen-regionrådet (Selv om gjennomslag 

kom før vi rakk å effektuere vår uttalelse). Et annet eksempel er prosess for lokalisering av IOR-

senter (forskningssenter for økt utvinning av olje og gass). Dette har vi valgt å ikke følge opp 

nå, ut fra at andre aktører håndterer dette og at prosessen ikke er på rikspolitisk arena.  

 Det kan være noe tilfeldig hvilke saker som blir prioritert. Daglig leder ønsker en drøfting om 

mulige rutiner for mer systematiske innspill om slike engasjement. Rådmennene bør være en 

viktig kilde for å melde inn.  

 Ett konkret eksempel på en viktig sak som vi bør følge opp nå er lokalisering av driftsorganisa-

sjon for oljefeltene Zidane og Maria, hvor Stjørdal er høyaktuell. Stjørdal kommune gir en ut-

dyping av denne saken. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak.  

 

RF 40/13 Skisse til videreutvikling av møtene i rådmannsforum 

Sak: I møtet i mars ble det vedtatt at daglig leder legger fram en skisse til videreutvikling av møtene i 

rådmannsforum. Utgangspunktet er at rådmannsforum skal være et møte/arbeidsforum for å set-

te agendaen og forberede politisk arbeid. Rådmannsforum skal også være en kanal for å realise-

re/videreføre viktige saker som IKAP og SNP. 

 Det var også bred enighet om at rådmannsforum er viktig som kollegium og møtested. Det er 

ønskelig å gi bedre ramme i møtene for kollegial diskusjon og erfaringsutveksling om felles ut-

fordringer. At forumet må kommunisere og bygge opp hverandre. 

 Under er det foreslått en skisse til opplegg for møtene, som jeg ber om at blir bearbeidet videre i 

møtet: 

- Rådmannsforum skal være et arbeidsforum for å sette agendaen og forberede politisk arbeid 

med aktuelle saker 

- Rådmannsforum skal ivareta iverksetting/videreføring av viktige saker og interkommunale 

politiske vedtak i kommunene 

- Rådmannsforum skal også være et forum for kollegial diskusjon og erfaringsutveksling: 

o Daglig leder i Trondheimsregionen sender ut forespørsel om drøftings-/erfaringssaker til 

dagsorden ca en uke før møteinnkalling utsendes. 

o Det settes opp en ”Åpen post” på agendaen i hvert møte hvor aktuelle saker kan tas opp 

ad hoc.  

o Erfaringsutvelsling inntas i referatet bare dersom det er enighet om at dette er ønskelig. 

o Ett møte i året gjennomføres som kveldsmøte med påfølgende sosialt samvær/middag.  

Forslag til vedtak: 

Rådmannsforum ønsker at rådmannsforum-møtene videreføres ut fra følgende skisse: 

……………. 
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RF 41/13 Orienteringer 

- Rektormøter UET avholdes i uke 36. 

- Internasjonal skole: Trondheimsregionen deltar i tilrettelegging. 

- Ny omdømmeundersøkelse og undersøkelse om arbeidsformer i Trondheimsregionen 

gjennomføres 

- Åremål for daglig leder utløper ved årsskiftet, styret (ordførerne) har bedt om at rådmannen 

i Trondheim gjennomfører tilsettingsprosess for å gi innstilling til AU og Trondheimsregio-

nen-regionrådet. Prosessen er igangsatt. 

- Innkjøpssamarbeid e-handel i Sør-Trøndelag: STFK har tatt opp å etablere en felles e-

handelsordning i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). STFK ønsker at 

Trondheimsregionen er pådriver for at dette er en utviklingsoppgave i kommunene (Unntatt 

Trondheim kommune som har ehandel).   

- 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.  

 

 

RF 42/13 Åpen post 

 Jfr sak 40/13. 

 

RF 43/13 Saker til neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet 

Sak: Møtet avholdes i Råkvåg i Rissa kommune.  Det tas sikte på å tilrettelegge busstransport 

fram/tilbake til hurtigbåt/ferge, med møtetidspunkt på Råkvåg kl 1000-1400. 

 I tillegg til saker foran er følgende tema aktuell: 

- Orientering om bru over Trondheimsfjorden 

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

- Resultater, omdømmeundersøkelse og undersøkelse om arbeidsformer. 

 
 

 

 

Jon Hoem 

daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 22.05.2013 
Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 13/5699-6 Dato: 24.05.2013  
 

Sted: Møterom Kobberkis, 5. etg i fylkeshuset. 

Tidsrom: Onsdag 22. mai 2013 kl 1300-1600 

Til stede: Stein A. Ytterdahl, Morten Wolden, Ole Folland (for Olaf Løberg), Kathrine Lereggen, Steinar 
Gaustad (for Grethe Metliaas), Knut Dukane, Geir Are Nyeng (for Vigdis Bolås), Odd Inge 
Mjøen, Inger Johanne Christensen (under sak 24/13), Eva Solvi, Tore Langmyhr, Esther Balvers, 
Hans Kringstad, Børge Beisvåg, Jon Hoem, Sigmund Knutsen  

Forfall: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Erlend Myking, Roy Jevard  

Referenter: Jon Hoem/Sigmund Knutsen 
 

RF 21/13 Referat fra møte 13.03.2013 

Fra møtet: Ingen merknader. 

Vedtak: Referat/protokoll rådmannsforum 13.03.2013 godkjent. 

 

RF 22/13 Oppfølging NTP 

Orientering: - Avdelingsdirektør Statens vegvesen i Sør-Trøndelag Eva Solvi orienterte, se presentasjon. 
NTP legger opp til større sammenhengende vegutbygginger. Flere prosjekter i Trondheims-
regionen, blant annet: 1) Miljøpakken: Bymiljøpakke, samlet 26 milliarder kroner over 10 år 
til de ni største byene. Åpner for statlige investeringer i superbuss og annen kollektivtrans-
port. 2) Trondheimsvegen (E6 Ulsberg-Melhus). Regjeringen venter på søknaden om lokale 
bompenger. Stortingsproposisjon om dette i 2014. 3) E6 Ranheim-Værnes. Statlige midler 
til nye tunnelløp og rehabilitering. Utvidelse til fire felt mellom tunnellene må finansieres 
med evt bompenger.  4) E6 Kvithammer-Åsen, i 2. periode. 5) E14: Starter rehabilitering av 
Forra bru. 6) Ferjefri E39: Først fokus på landsiden.  

- Statens vegvesen vil samarbeide med kommunene om handlingsprogrammet for 2014-
2017, prosjektene skal konkretiseres og midlene tildeles. Handlingsplanen sendes på høring 
20. august med frist november, vedtas 1.2.2014. Effektivisering av planprosess vil bli vekt-
lagt, sette tidsfrister. NTP åpner for mer bruk av statlig plan, men ikke ønskelig å bruke ofte. 
Blir viktig med tidlig involvering med kommunene.  

Fra møtet: - Flere: Regionen har over lang tid har prioritert jernbane nord for Trondheim. Det er spesielt 
at vegvesenet så klart legger opp til å prioritere firefeltsveg Trondheim-Stjørdal. Å tilrette-
legge biltrafikk før en ruster opp jernbanen blir vanskelig å reversere. Fire felt mellom tun-
nelene skal drøftes nærmere med de berørte kommunene. To av kommunene har vedtatt 
at gjeldene bompengeinnkreving skal opphøre når perioden utløper. Kryss-subsidering 
veg/jernbane i framtiden bør drøftes som en del av mulighetsrommet. Å reservere ekstra 
tunnel-løp på veg til kollektiv-/næringstransport er også en mulighet. Eva Solvi uttrykte at 
hun forsto synspunktene om å satse på opprusting av jernbanen før full firefelts veg.  

- Rådmannsforum drøftet Trondheimsregionens muligheter for innspill/uttalelser og når dis-
se bør komme. Odd Inge Mjøen: Transportkomiteens innstilling til Stortinget er viktig nå. Vi 
må stå på våre tidligere prioriteringer og få mer penger til 1. periode: Bymiljøpakken, be-
lønningsmidler, Trondheimsvegen, jernbane nord for Trondheim. Samarbeid om dette mel-
lom NTFK, STFK og TK er avgjørende. Trondheimsregionen må samhandle med disse parte-
ne. JBV har ikke nok kapasitet/trykk på planlegging av Trønderbanen.Stein A Ytterdahl: Re-

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_RF_2013/SVV__130522.pdf
jmj
Tekstboks
Rådmannsforum 26.08.2013Vedlegg 1



 

Rådmannsforum 22.05.2013  Side 2 av 4 
 

gionen bør trykke på for å få ikke fordelte midler. Kan være mulighet for mer penger til 
gang/sykkel enn det som tildeles Trondheim. Vi bør fordele arbeidsoppgaver mellom oss. 
Eva Solvi: I NTP skal ca ½ av GS-midlene skal gå til byene, ½ til resten av landet, det er mu-
ligheter utover Miljøpakken. NTP gjelder GS langs riksveger, men Bypakkene åpner for GS 
langs fylkesveger og kommunale veger. Planavklaringer er viktig for å få prioriteringer. 

Vedtak: Sekretariatet følger opp de momentene som kom fram i møtet og drøfter videre med AU 
oppfølging av vedtaket i regionrådet. 

 

RF 23/13 Miljøpakken: Prioritering av prosjekter i 2014 

Orientering: - Tore Langmyhr fra Miljøpakken orienterte, se presentasjon. 2014-prosjektene skal behand-
les 13.06.  i bystyret og 20.6. i fylkestinget, fireårig handlingsplan 12.12.2013 i bystyret og 
19.12.2013 i fylkestinget. Rammene er foreløpig usikre, men vi antar en samlet ramme på 
rundt 1 milliard kroner i 2014. Blant annet disse prosjektene er prioritert i 2014: Restarbeid 
Sentervegen-Tonstad og prosjektering Jaktøyen-Sentervegen, Sluppen-Stavne med oppstart 
2015-16 (mye planlegging gjenstår), Elgeseter gt, Johan Tiller veg, og flere. Trafikksikker-
hetstiltak og sykkeltiltak (180 mill kr). Kollektivtiltak (252 mill kr), blant annet superbuss El-
geseter gt og Innherredsvegen, og innfartsparkering. Støytiltak Okstadbakken, Dybdahlsveg.  

Fra møtet: - Ole Folland: Sykkelbruken øker fra Klæbu til Trondheim, er det mulig å få finansiering til 
sykkelveg på sikt? Tore Langmyhr:  Ikke avklart om penger til GS-veger utenfor Trondheim. 
Ny GS-veg langs Heimdalsvegen vil primært komme syklister fra kommunene i sør til gode. 

Vedtak: Kommunene behandler saken i henhold til oversendelse fra Miljøpakken.. 

 

RF 24/13 Videregående opplæring i Trondheimsregionen   

Orientering: - Fylkesdirektør Inger Johanne Christensen orienterte, se presentasjon. Det er primært å gi 
best mulig opplæring og utvikle mestringsevne. Strategiplan for entreprenørskap: Kreativi-
tet, kompetanse, grynderånd, vilje til å ta sjanser. Evaluering av Kunnskapsløftet: God opp-
slutning fra lærerne og tilfredshet blant elevene, men fortsatt pedagogiske utfordringer. Ny 
giv: Flere elever skal fullføre og bestå. Samarbeid med grunnskolen er nødvendig.  

- I STFK er det nedgang i fullføring innen yrkesfag. Årsaker er ofte å finne i grunnskole og 
hjemmeforhold. Store forskjeller mellom ulike linjer/program, by/land, og fylkeskommune-
ne. Arbeidstilbudet i noen kommuner kan friste elever til å slutte. Sør-Trøndelag er blant de 
fylkene som har lavest andel ungdom som verken er i arbeid eller har fullført VGS.  Ny Giv 
har som mål å etablere et varig samarbeid mellom fylkeskommuner og kommuner.  

- Det er så mange yrkesfaglige utdanningsprogram at mange kommuner ikke greier å gi ro-
buste tilbud. Størst utfordringene innen yrkesfag, i overgangen mellom skole og arbeidsliv. 
Andel læringer i kommunene varierer mye, mål: En per 1000 innbyggere. Dialogen med 
kommunene må bli bedre, også mellom kommunene og deres grunnskoler. PULS – pedago-
gisk utviklings- og læringsspeil: Inneholder resultater for alle skoler og klasser i alle skoler.   

- STFK skal i høst ha regionvise dialogmøter med skoleledelsen for ungdomsskolene i kom-
munene, om resultater, gjennomføring, lærlinger og erfaringsutveksling. Egne møter med 
Trondheim. Regioninndelingen stemmer ikke med Trondheimsregionen. Nytt prosjekt: 
Nettskole, nettbasert fagtilbud, gir mulighet til kontinuerlig opplæring og voksen opplæring. 
Samarbeid mellom videregående skole og bedrifter er etablert i mange kommuner, bedrif-
ter i Trondheim er lite aktive. Studietilbud tilpasses opplæringsbehovet til næringsliv i 
kommunene. Kompetanse ved NTNU, HiST og SINTEF trekkes inn. Det bør konkretiseres hva 
kommunene faktisk etterspør når en ønsker en mer næringsvennlig videregående skole. 
Samtidig viktig å jobbe med elevenes læringsmotivasjon, og det gjøres i skolene hver dag.   

Fra møtet: - Stein A Ytterdahl: Skal vi lykkes som region må vi også lykkes med opplæring. Regioninnde-
ling kan ha betydning for dialogen med kommunene. Næringslivs- og samfunnsperspektivet 
må også med. Trondheim er så stor og det er en utfordring å få skoleledere til å samarbeide 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_RF_2013/MP_Handlingsprogram_2014.pdf
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mer med næringslivet. Knut Dukane: Interessen fra bedriftene er varierende. Samarbeid 
mellom kommune og videregående skoler avhenger av samarbeidskultur, det kan være 
krevende, også når ungdomsskole og videregående er samlokalisert. Morten Wolden: By-
styret ønsker å ta inn flere lærlinger, store bedrifter bør bli flinkere. Ole Folland: Næringsli-
vet er opptatt av å blomstre her og nå, ikke så opptatt av langsiktighet. Med utgangspunkt i 
næringslivet behov bør dette samarbeidet styrkes. Jon Hoem: Hva med ressurssentre ved 
de videregående skolene? Børge Beisvåg: HiST synes de må drive videregående opplæring 
for å kvalifisere studenter til egne studier, spesielt realfag.  

- Inger Johanne Christensen: VGS-grunnskole: Skolene har avsatt lite samarbeidstid for læ-
rerne, men skolelederne har tid til å samarbeide. Samarbeid med næringslivet: Trenger mer 
kunnskap om bedriftenes behov i framtida. 29% av lærlingene er voksne som har fagbrev 
fra før, disse utkonkurrerer ungdommene i bedriftene. Ressurssentrene: Skal være selvfi-
nansierende, mye i distriktsskolene har utgangspunkt i NAV. I Trondheim har Brundalen og 
Tiller har ressurssenter, men bedrifter i Trondheim etterspør ikke kompetanse på VGS-nivå. 
HiST: Studieforberedende utdanningsprogram er høyt prioritert. HiST må gjerne supplere.  

Vedtak: Sekretariatet følger opp følgende tema: Den regionvise organiseringen, konkretisering av 
bedriftenes behov og om PULS-verktøyet er aktuelt for alle kommunene 

 

RF 25/13 Trondheimsregionen som påvirkningsorgan, hvilke saker og på hvordan? 

Vedtak: Saken utsettes. 

 

RF 26/13  Velferdsteknologiprosjekter  

Orientering:- Børge Beisvåg orienterte, se prosjektoversikt som ble presentert. Prosjektene er klassifisert 
iht en nasjonal rapport. 6 ulike tema å søke prosjektmidler innenfor, blant annet: Det Midt-
norske velferdsprosjektet, omsorg gjennom et livsløp, nasjonalt program for leverandørut-
vikling, trygg hjemme og infrastruktur i bolig, velferdsteknologi som støtte til kommunale 
lokalmedisinske tjenester. SINTEF Helse er aktiv i mange av prosjektene.  

Fra møtet: - Morten Wolden: NTE tar sikte på å etablere seg innen velferdsteknologi, skal ha møte med 
LYSE om deres erfaringer. Rådmannsforum: Oversikt over prosjekt er viktig for å vurdere 
egne engasjement. Slik oversikt bør oppdateres og være tilgjengelig på nettsidene. 

Vedtak: Prosjektoversikt oppdateres og gjøres tilgjengelig. 

 

RF 27/13 Orientering om IKAP-arbeidet 

Orientering: - Esther Balvers orienterte fra første arbeidsseminar, som ble arrangert 2. mai. Tema var 
framtidig kollektivtransport i regionen. NSB ber om støtte i arbeidet med å få til en fram-
skynding av elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Dobbeltspor gir mulighet for 
15-min frekvens Trondheim-Stjørdal, noe som vil øke passasjertallet. Heimdal-Melhus 
mangler krysningsspor/dobeltspor for å kunne ha 15-min-frekvens. Dobbelspor er nødven-
dig for å få Stjørdal-Melhus med 15-min frekvens. For å ta befolkningsveksten må kollektiv-
tilbudet dobles. Vegkapasiteten vil begrense buss som løsning. Det er en utfordring å få 
framtidens arbeidsplasser i Trondheim lokalisert nær holdeplasser for tog. Dette bør være 
et viktig tema i kommuneplanmeldingen. Andre tema som ble drøftet: Skal Malvik og Mel-
hus satse på tog eller buss? Hva vil passasjergrunnlaget være? Hva skal til for å få bilister 
over på tog og buss?  

Fra møtet: . Jon Hoem påpekte at det er viktig å se regionens utvikling i et langsiktig tidsperspektiv, 
2040-50. At vi nå har fått ressurser til gode analyser, vil gi nødvendig kunnskap om framti-
dig passasjerutvikling ved ulike utbyggingsmønster.   

Vedtak: Saken tas til orientering 

http://www.trondheimsregionen.no/images/stories/Mter_2013/Moter_RF_2013/Velferdsteknologiprosjekter.pdf
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RF 28/13 Skisse til videreutvikling av møtene i rådmannsforum 

Vedtak: Saken utsettes. 

 

RF 29/13 Orienteringer 

Orientering: - Daglig leder orienterte: 

- Kampanjen: Røe kommunikasjon har startet et for-forprosjekt som skal konkretisere mål og 
samarbeidspartnere. Er målet å rekruttere til regionen eller å gjøre oss lekker for omverde-
nen? Saken vil bli drøftet i næringsrådet og i eget ordførermøte for å forankre i kommune-
ne. 

- Referat/vedtaksprotokoll: Regionrådet får en ren vedtaksprotokoll som politisk leder un-
derskriver, og et møtereferat som daglig leder underskriver. Kan etter hvert vurdere om re-
feratene fra Rådmannsforum bør ha samme form. 

- Samling NTNU: Det blir et godt program. God påmelding fra de aller fleste kommunestyre-
ne, ca 300. Rådmennene oppfordres til å sikre at påmeldingene er reelle, slik at det ikke blir 
store frafall. Det er mulighet for å melde på aktuelle fra administrasjonen.  

- Nye tilsettinger i Trondheimsregionen: Brita Aasprang er engasjert i ett år for analysear-
beid, blant annet boligfeltbasen. To geografistudenter er engasjert for sommerjobb IKAP.  

- Samhandling IKAP: Midler fra Miljøverndepartementet til samordnet areal- og transport-
planlegging gir økte ressurser. Daglig leder avklarer utnyttelsen av ressursene med FM og 
STFK i henhold til vedtak i regionrådet.  

- Ungt entreprenørskap: Vi samler alle rådmennene og ungdomsskolerektorene igjen etter 
sommerferien.  
 

RF 30/13 Åpen post 

Fra møtet: Erfaringsutveksling: ingen saker ble tatt opp.  

 

RF 31/13 Saker til neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet 21.6.13 

Sak: Møtet avholdes i Rissa kommune.  

- Det er aktuelt å ta orientering om bru over Trondheimsfjorden i dette møtet 
- NTP-oppfølging: Jfr orientering i møtet. 
- Tema fra næringsplanen: Samarbeid Siemens og HiST er et aktuelt tema 
- Skjønnsmidler 2014: Fylkesmannen ønsker drøfting av fylkesgrep ved fordeling av skjønns-

midler i regionrådene 
- Erfaringer fra NTNU-besøket drøftes. Videreføre utvalgte tema. 

__________________________________________________________________________________________ 

RF 32/13 Eventuelt 

Fra møtet: Ingen saker ble tatt opp. 

  

 

 

Knut Dukane  Jon Hoem 
leder rådmannsforum daglig leder  
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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

jmj
Tekstboks
Rådmannsforum 26.08.2013Vedlegg 2
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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



MØTEPLAN 2014
UTKAST 20.08.2013

RF TR

AU

NR

Trondheimsregionen-regionrådetTR

AU

RF

NRArbeidsutvalget

Rådmannsforum

Næringsrådet

TR

AU

RF

NR

TR

AU

RF

NR

TR

AU

RF NR

TR

AU

RF

NR

NR

jmj
Tekstboks
Rådmannsforum 26.08.2013Vedlegg 3


	Innkalling
	RF 33/13 Referat fra møte 22.05.2013
	Vedlegg 1

	RF 34/13 IKAP: orientering om pågående arbeid
	RF 35/13 Oppfølging, kommunestyre/bystyrebesøk NTNU/SINTEF
	RF 36/13 Kampanje for Trondheimsregionen – drøfting.
	Vedlegg 2

	RF 37/13 Utviklingsplan 2014
	RF 38/13 Møteplan 2014
	Vedlegg 3

	RF 39/13 Trondheimsregionen som påvirkningsorgan, hvilke saker og hvordan?
	RF 40/13 Skisse til videreutvikling av møtene i rådmannsforum
	RF 41/13 Orienteringer
	RF 42/13 Åpen post
	RF 43/13 Saker til neste møte i Trondheimsregionen-regionrådet



