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INNKALLING, RÅDMANNSFORUM – 19.08.2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 14/1134- Dato: 11.08.2014  
 

Sted: Fylkeshuset, 5. etg: møterom Kvarts 

Tidsrom: Tirsdag 19. august 2014 kl 1400-1700 

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

Kopi Steinar Gaustad, Geir Arne Nyeng, Marit Myrstad Teigen, Esther Balvers, Hans Kringstad, Sig-
mund Knutsen 

 

RF 31/14 Referat fra møte 21.05.2014 
Vedlegg 1: Referat/protokoll rådmannsforum 21.05.2014 

Forslag til vedtak: 
Referat/protokoll rådmannsforum 21.05.2014 godkjennes. 

 

RF 32/14 Program for leverandørutvikling – hvilken rolle kan Trondheimsregionen spille? 
Sak Offentlige anskaffelser har hatt stort fokus gjennom mange år, men som oftest med en vinkling 

på å spare penger eller (den manglende) evnen til å følge et komplisert anbudsregelverk. Det har 
gjort at den rollen offentlige anskaffelser kan ha i å stimulere til innovasjon og næringsutvikling 
har hatt for lite fokus. De siste årene har det både nasjonalt og regionalt vært satt i gang program 
for leverandørutvikling som skal stimulere til næringsutvikling og innovasjon, og prosjektleder 
Hilde Sætertrø fra NHO er invitert inn til Rådmannsforum for å presentere det regionale pro-
sjektet. I etterkant av presentasjonen legges det opp til en diskusjon om hvilken rolle Trond-
heimsregionen kan ta i denne sammenhengen. 
 
 

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

 
RF33/14 IKAP 2 

Sak Utkast til IKAP 2 er presentert og diskutert i flere omganger. Kunnskapsrapportene ferdigstilles, 
slik at de er tilgjengelig når IKAP 2 sendes på høring. Prosessen videre er at Regionrådet 19. 
september blir bedt om å sende IKAP 2 på høring, før sluttbehandling i Regionrådet i desember. 
Det blir orientert i møte både om kunnskapsrapportene og prosessen framover. 

 
Forslag til vedtak: 

Saken tas til etterretning. 

 
RF 34/14 Møteplan 2015 

Sak:  2015 er et spesielt år i og med at det er kommunevalg. Det gjør at det første møtet på høsten må 
skyves såpass langt fram i tid at kommunestyrene rekker å konstituere seg. Hvis dere kan av-
stemme på forhånd med egne planer så kan vi luke ut unødvendige kollisjoner på et så tidlig 
tidspunkt som mulig. 
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 Rådmannsforum: Onsdag 14.01 kl 1300-1600  
Næringsrådet: Onsdag 21.01 kl 1200-1600  
Arbeidsutvalget: Torsdag 29.01 kl 1200-1500  
Regionrådet: Fredag 13.02 kl 0900-1500 
 
Rådmannsforum: Onsdag 18.03 kl 1300-1600  
Næringsrådet: Onsdag 25.03 kl 1200-1500  
Arbeidsutvalget: Onsdag 08.04 kl 1300-1500  
Regionrådet: Fredag 15.04 kl 0900-1500 
 
Rådmannsforum: Onsdag 20.05 kl 1300-1600  
Næringsrådet: Onsdag 27.05 kl 1200-1500  
Arbeidsutvalget: Onsdag 10.06 kl 1300-1500  
Regionrådet: Fredag 19.06 kl 0900-1500 
 
Næringsrådet: Onsdag 19.08 kl 1200-1500  
Rådmannsforum: Onsdag 30.09 kl 1300-1600  
Næringsrådet: Onsdag 14.10 kl 1200-1500  
Arbeidsutvalget: Torsdag 15.10 kl 1300-1500 
Regionrådet: Fredag 23.10 kl 0900-1500 (Konstituering etter valget) 
 
Rådmannsforum: Onsdag 11.11 kl 1300-1600  
Arbeidsutvalget: Onsdag 25.11 kl 1300-1500  
Næringsrådet: Onsdag 02.12 kl 1200-1500  
Regionrådet: Fredag 11.12 kl 0900-1500 

 

Forslag til vedtak: 

Møteplan 2015 legges fram for Regionrådet for endelig godkjenning. 
 

RF 35/14 Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. 
Sak: Det er inngått ny samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag for perioden 2014-

2015. Det ligger et stort potensial i avtalen, men det er avhengig av at det eksisterer en forplik-
telse og engasjement i den enkelte kommune, kanskje spesielt hos rektorene. For å minne hver-
andre på denne forpliktelsen så er det naturlig å ha en dialog med UE i Rådmannsforum en gang 
i året. 

 
Vedlegg 2: Samarbeidsavtale 2014-2015 

  
Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering. 

 
RF 36/14 Utviklingsplan Trondheimsregionen 2015. 
 Sak: Utviklingsplanen 2014-2017 skal rulleres, og Rådmannsforum blir bedt om å gi innspill til   

ønskede  endringer i planen. Situasjonen i dag er at det finnes økonomiske ressurser til økt akti-
vitet, men at tilgangen på tilstrekkelig arbeidskraft er en større begrensning. Etter daglig leders 
syn vil det være naturlig å endre det som står om omdømme, og at valget av kommersialisering 
av teknologi som nytt hovedmål får konsekvenser også for utviklingsplanen. 

 
Vedlegg 3: Utviklingsplan 2014-2017 
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Forslag til vedtak:  
Innspill i møtet legges til grunn for rullering av utviklingsplanen.. 

 
 
RF 37/14 Profilering av Trondheimsregionen 

Sak: Denne saken har vært innom både Rådmannsforum og Regionrådet tidligere, og der det siste 
vedtaket i Regionrådet i september 2013 var: ” Trondheimsregionen-regionrådet tilrår at opp-
legg for større kampanje videreføres i henhold til kampanjeplan, vedlegg 5”. Etter det har det 
både vært skifte av daglig leder og en dialog med de nærmeste samarbeidspartnere som har gjort 
at oppfølging har tatt tid. Det som kan fastlås er at det er en skepsis til omdømmeprosjekter ge-
nerelt sett og at det eksisterer flere - og sterke - oppfatninger om hva som bør være det felles  
varemerket. I det siste året har vi blant annet sett at Bergensregionens omdømmeprosjekt Vekst-
landet har fått sterk motbør og til dels blitt latterliggjort, og for sitere en artikkel fra Aftenposten 
fra 4/8 i år: ” Bestillingen av en omdømme-powerpoint er selve kjennetegnet ved den desperate 
kommune, powerpointen som skal få ungdommen til å bli og næringslivet til å komme”. Det er 
nok dekning for å si at det generelt er stor skepsis i media til offentlige omdømmeprosjekter. 
 
Det er heller ikke enkelt å få en konsensus om hva som skal være det felles varemerket, me-
ningene varierer mellom institusjoner og også inne institusjoner. Det som er styrken med ”vi 
forandrer verden” er det ekspressive i det, og det at det står så godt til NTNU sitt ”kunnskap for 
en bedre verden” og SINTEF sitt ”teknologi for en bedre verden”. Men for NTNU og SINTEF 
er dette visjonen og selve forretningsideen, og ikke et varemerke, og har dermed en annen platt-
form enn Trondheimsregionens ”vi forandrer verden”. Ut fra dialogen vi har hatt med blant an-
net FoU-insitusjonene og fagfolk innen emnet er det ”Teknologihovedstaden” som har den ster-
keste støtten som varemerke for Trondheimsregionen. Det har et tydelig budskap, og etter å ha 
kartlagt bruken av begrepet ser vi at det er god del aktører både nasjonalt, regionalt og lokalt 
som bruker begrepet om oss – og det finnes ingen andre som konkurrerer med oss om bruken av 
begrepet. Men dette krever ytterligere forankringsarbeid før det fattes en endelig beslutning om 
det. 
 
Men det som det er entydig enighet om er at vi må bli flinkere til å fortelle suksesshistoriene fra 
regionen. Og det er denne enigheten vi tar utgangspunkt i når vi snur på rekkefølgen i det som 
ble foreslått i Røe sin rapport: Vi starter nå med å lage videoer om suksesshistorier, ut fra disse 
kriteriene: 

• En arbeidsgruppe definerer hvilke historier som skal fortelles, avstemmes med FoU-
insitusjonene og kommunene. 

• Historiene skal primært komme fra FoU-miljøene, men også næringsmessige suksesshisto-
rier og eventuell andre temaer kan være aktuelle. 

• Heller enn å velge en leverandør så går vi bredt ut plasserer oppdrag til mange av de profe-
sjonelle  som har tilstrekkelig kompetanse. Da unngår vi det vi har sett tendenser til der en 
leverandør blir valgt – at de som ikke blir valgt blir opptatt av å skyte ned hele konseptet. 

•  I tillegg vil vi åpne opp for at ungdom og amatører kan levere bidrag, og at v setter ned en 
jury som velger hvem som skal antas og dermed premieres. 

• Det skal minimum være en video fra hver kommune. 

 Disse videoene vil stilles til rådighet for hele det store partnerskapet, og når det brukes i en fel-
les historiefortelling så har det en enorm verdi i seg sjøl. Men det vil også være naturlig å defi-
nere en fase to i etterkant, hvor det vurderes å velge en leverandør som skal jobbe med innsalg 
og bruk av disse suksesshistoriene. Vi har også planer i fase 2 om å se nærmere på Værnes som 
en fantastisk profileringsarena for regionen. Før vi setter i gang fase 2 bør det være avklart hva 
som skal være det felles varemerket for regionen. 
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Forslag til vedtak:  
Saken tas til etterretning. 

 
RF 38/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 19.09.2014 

 Møtet vil være i Storsalen på Rådhuset i Trondheim. I tillegg til sakene som legges fram for 
Rådmannsforum så vil forhåpentligvis Samferdelspolitisk fundament legges fram for endelig 
behandling.  

Forslag til vedtak: 

 Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 
RF 39/14 Orienteringer  

- Samlingen med Formannskapene 21-22 august 

- Det er tidligere besluttet at Rådmannsforum en gang i året skal avslutte møtet med en felles 
middag, kan det passe å gjøre det på møtet den 5 november? Er Leangen et aktuelt sted, el-
ler skal vi finne en annen mulighet? 

- Trøndelagsdagen arrangeres 22. januar 2015 

RF 40/14 Åpen post 
  

 
 

 

 

Knut Dukane   Bård Eidet 
Leder Rådmannsforum  Daglig leder 
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REFERAT, RÅDMANNSFORUM – 21.05.2014 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 14/1134- Dato:22. mai 2014  
 

Sted: Fylkeshuset, 5. etg: Fylkesutvalgssalen 

Tidsrom: Onsdag 21. mai 2014 kl 1300-1600 

Til stede: Kjell Fosse, Kristian Rolstad, Morten Wolden, Roy Jevard, Kathrine Lereggen, Knut Dukane, Olaf 
Løberg, Knut Aspås, Stein A Ytterdahl, Geir Are Nyeng, Bård Eidet, Esther Balvers, Brita 
Aasprang, Sigmund Knutsen, Hans Kringstad.  

Forfall: Odd Inge Mjøen, Grethe Metliaas, Vigdis Bolås, Kai Terje Dretvik 
 

    

RF 22/14 Referat fra møte 19.03.2014 
Vedtak: Referat rådmannsforum 19.03.2014 godkjent. 

 
RF 23/14 Planlegging av felles samling for Formannskapene 21.22. august 

Fra møtet:  Sak 23 og 24 ble diskutert under ett. 
Stortingsbehandlingen 19. juni vil gi avklaringer og kanskje endre bildet, kan være lurt å avven-
te det. Det er først og fremst kommunene som må være arena for den kunnskapsbaserte de-
batten som nå må komme.  
Enighet om at det er ingen grunn til å ha noen presentasjon av Ekspertutvalgets rapport i sam-
lingen for Formannskapene, mer fruktbart å invitere Fylkesmannen til å orientere om sin pro-
sess. 
Trondheimsregionen er et interessesamarbeid, ikke en mulig forløper for ny kommunestruk-
tur. Bruk det felles møtet med Formannskapene til å styrke merkevaren og det vi lykkes med.  
Konklusjon: AU må ta stilling til om kommunereform skal være tema på samlingen med For-
mannskapene. Andre aktuelle tema er IKAP, scenarier for næringsutvikling/ framtidsbilder for 
Trondheimsregionen, Trondheimsregionen 2040, verdiskapingsindikatorer. 
 

Vedtak: Innspill fra møtet blir tatt med i den videre planleggingen av samlingen..  

 
RF24/14 Videre arbeid med kommunereformen 

 

Vedtak: Daglig leder jobber videre med de innspillene som kom i møtet. 

 

 
RF 25/14 Trondheimsregionen 2040 

Orientering: Jon Hoem og Brita Aasprang orienterte. Fylkeskommunale og statlige behov ikke tatt med, 
bare kommunal tjenesteyting. 

Fra møtet: Regjeringen har nedjustert innvandringsveksten, viktig å ta med.  
Bør tenke befolkning og ikke juridiske enheter – videregående skoler bør være med. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
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__________________________________________________________________________________ 
RF 26/14 IKAP 2 / nytt Logistikkutepunkt. 

Orientering: Esther Balvers orienterte. 

Fra møtet: Innspill om forklaring av / endringer av fagterminologi. 
Debatt om næringsområder bør nevnes eventuelt være et eget punkt, eller om det kun er ret-
ningslinjer som skal være med. 
Det savnes et punkt om erstatning av jordbruksarealer.  
Den foreslåtte organiseringen fra Jernbaneverket av arbeidet med logistikkutepunkt må end-
res. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

RF 27/14 Verdiskapingsanalyser for storbyregionene 
Orientering: Birger Elvestad innledet. Er det noe som overrasker dere, og som må utdypes? Tar gjerne reak-

sjoner også etter møtet 

Fra møtet:  Til dels overraskende konklusjoner sammenlignet med andre undersøkelser.  
Det avklares hvilken arena rapportforfatteren skal inviteres til for å presentere rapporten. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 
RF 28/14 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 20.06.2014 

   

Vedtak: Møteagendaen suppleres etter innspill i møtet. 

 

 
RF 21/14 Orienteringer  

- Rådmannsforum i august flyttes ikke 

- Oppfølging av sak om interkommunalt samarbeid om idrettsanlegg: Vi kobles oss opp mot 
igangsatt arbeid fra fylkeskommunens side, blir invitert inn i et senere rådmansnforum. 

- Ansettelse næringsrådgiver: Skjer i uke 22 eller 23. Gode kandidater. 

- Living in Trondheim Region: Samarbeidet med Trondheim kommune om informasjonstil-
bud til arbeidsinnvandrere gjennom Flerkulturelt informasjons- og dialogsenter er avsluttet, 
arbeidet videreføres gjennom Living in Trondheim Region og kurstilbud i påvente av at 
Næringsforeningen jobber med å få på plass et nytt tilbud 

- Omdømmekampanjen: Kommer tilbake med et forslag på høsten 

 

 
RF 30/14 Åpen post 

Ingen saker. 
 

Knut Dukane  Bård Eidet 
leder rådmannsforum daglig leder  
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Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen 
Utviklingsplan 2014-17 er utarbeidet i tråd med signaler fra Trondheimsregionens organer og rele-
vante saker behandlet i Trondheimsregionen-regionrådet.    

1 Mål for Trondheimsregionen  

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.   
 

 
 

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 strategisk næringsplan, er sammen med kampanje beskre-
vet i programområde 3 en viktig satsing for Trondheimsregionen i perioden. To-årig handlingsplan 
for næringsplanen ble vedtatt i mars 2013. Budsjett 2014 opprettholder aktivitetsnivået fra 2013.  

Politikerne i Trondheimsregionen på besøk til NTNU og SINTEF. 

Vedtatt 
Trondheimsregionen 20-09.2013 

Foto: Carl Erik Erikson 

Foto: Carl Erik Erikson 
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Kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til at vi har en stor by i regionen. Kommunene 
har ulike fortrinn og dette mangfoldet gir økt felles slagkraft. Vi viderefører den etablerte organisa-
sjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet og kunnskapsmiljøene. Næringsrå-
det styrer arbeidet ut fra rammene i utviklingsplanen. God kontakt mellom næringsrådet og Trond-
heimsregionen-regionrådet er ivaretatt gjennom retningslinjer som er revidert i 2013. Koblingen 
mot næringslivet og kunnskapsmiljøene fungerer positivt og er en viktig 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. 
- Tilrettelegging for næringsklynger. 
- 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 å realisere viktige byggeprosjekt for 
FoU-institusjonene. 

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

- Realisering av næringsareal i IKAP. 
- Etablere et godt mottaksapparat for interna-

sjonale eksperter til våre bedrifter.  

 

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, jfr satsing i VRI-Trøndelag 

- Næringsarealbase på plass. 

 
NTNU

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

Det er avsatt fondsmidler for realisering av prosjekt i henhold til næringsplanen, 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 næringslivet, og ble vedtatt i 2010. 
Kommunestyrene/bystyret har sluttet seg til gjensidig forpliktende retningslinjer. Som fastsatt i ret-
ningslinjene er rullering igangsatt. IKAP har fått tildelt midler fra Miljøverndepartementet til styrking 
av regionalt planarbeid for miljøvennlig areal- og transportutvikling i byregionen. 

Flere kommuner 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 av 

Foto: Carl Erik Erikson 
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hva som er forpliktende. Det legges opp til god kommunikasjon med kommunene både på 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 Felles prognosearbeid videreføres 
o Analyse arbeidsinnvandrere, konse-

kvenser for boligpolitikk 
- Behov for offentlig infrastruktur  

(Jfr. Trondheim 2030) 
- Aktuelle områder for massedeponi 
- Samordne med arbeid for 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 data-
base blir viktig. 

- Realisere avklarte regionale næringsareal, 
etablere intensjonsavtale om Nye Sveberg 
med sikte på utbyggingsselskap. 

- 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. 
 

Sveberg i Malvik.  
 

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

Budsjettet er styrket i 2014, både via MD-tildeling og fordi 2014 er et år med høy aktivitet pga rulle-
ringen. Bemanning/ressursbruk er styrket for 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. 

 
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. Resultatene vil gi føringer for videre arbeid. 

 

Foto: Carl Erik Erikson 



 

 

 

 

Side 4 

   
Pendlerparkering Melhus.  Sjøgangen, ny regional adkomst til Fosen. 

 
Fram til 2013 har Trondheimsregionen prioritert forankring i egen organisasjon/egne medlemmer. I 
utviklingsprogram 2013 fastsatte vi å utvikle en større kampanje for å gjøre Trondheimsregionen 
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 kampan-
jeplan.  
 
Utgangspunkt for en kampanje: 
- Bør baseres på rekruttering ut fra kunn-

skapsmiljøene i regionen og Trondheim som 
merkevare.  

- I stedet for ”generell skryting” foreslås det å 
løfte fram hendelser/arrangement som skjer.. 
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 studentre-
kruttering til NTNU og HiST, men spisses 
mot rekruttering av arbeidskraft innenfor 
kunnskapssektoren og etablering av kompe-
tanse-basert næringsutvikling. Dette vil både 
direkte og indirekte ha stor betydning for 
FoU-miljøene. 

- 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 løpende ut fra 
Trondheimsregionens engasjementer.  

 

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.  

Studentene vil på date i Trondheimsregionen  

Foto: Carl Erik Erikson 
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Side 5 

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. 

 

 .    
Regionale busser – en suksesshistorie   Trondheimsregionen-regionrådet 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.   

Foto: Hans Kringstad Foto: Hans Kringstad 



 

 

 

 

Side 6 

Ressurstilgang 2014 fordelt på programområdene: 

 

Budsjettet er tilpasset de justeringene som er beskrevet for programområde P1-P4. Det blir tilført 
1,4 mill kr fra Miljøverndepartementet og det brukes 2 mill kr fra næringsfondet. Vi har lagt til grunn 
at prosjektsøknader kan utløse 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.   

 

    
Orkanger.  Stjørdal sentrum 

3.2 Fond 

Trondheimsregionen har etablert et fond for å realisere prosjekt i henhold til næringsplanen. Fon-
det 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 situasjonen med 
aktivitetsnivå i tilnærmet samsvar med tilførte midler. Denne utviklingsplanen foreslår en bruk av 
fondet som innebærer en reduksjon fra 8,6 mill til 6,6 mill kr. Driftsfondet opprettholdes 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. 

 

Foto: Carl Erik Erikson Foto: Carl Erik Erikson 
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