
ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2010 
 

OM OSS 

Medlemmer: 

 Ti kommuner sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune er 

medlemmer i Trondheimsregionen: Stjørdal, Malvik, Trondheim, 

Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik. 

Mål for samarbeidet: 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjo-

nal konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i 

toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og tje-

nester til befolkningen. 

 

Hvordan jobber vi: 

Trondheimsregionen er et samarbeid hvor vi er enig om å ha tett kontakt mot kommunenes politiske og 

administrative organer. Aktivitetene er organisert som samarbeid etter kommuneloven, og ikke som eget 

selskap.  

Regionen vektlegger utviklingsoppgaver. For tiden er næringsplanen, arealutvikling og samferdsel de tunge 

temaene. Profilering /informasjon er under utvikling.  

Det er et gjennombrudd at 

kommunene i Trondheimsre-

gionen har løftet blikket over 

kommunegrensene, i stedet 

for å konkurrere innbyrdes. I 

næringsplanen tar vi utgangs-

punkt i våre viktigste sterke 

sider: Storbyen Trondheim er 

et fortrinn for oss alle.  Hjer-

nekraften i forsknings- og 

utdanningsmiljøene (FoU) 

representerer formidable 

muligheter for et nyskapende 

næringsliv. Gjennom å etable-

re nettverk der offentlige 

myndigheter samarbeider tett 

med FoU og næringslivet skal 

hjernekraft kobles med hand-

lekraft. Det skal komme flere bedriftsetablerere fra våre høgskoler og universitet enn i noen annen region.  

At de ti kommunene er enige om felles mål for arealutvikling og næringsutvikling gir fortrinn både for å 

utvikle regionen og å ta vare på miljø- og naturressurser. Dette innebærer at vi har etablert en felles poli-

tikk i Trondheimsregionen, basert på gjensidig tillit og raushet. 
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Innovasjon og teknologi er vår styrke!  
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 Historikk: 

Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen ble opprettet på 1980-tallet og reetablert i 2001. Forvaltnings-

reformen (2007) ga ikke vesentlige endringer. Dette har akselerert en bevisst satsing på å bygge opp sam-

arbeidet i Trondheimsregionen.  

Samarbeidsutvalget ble i 2007 politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt. Samtidig ble det klart at 

arealsituasjonen i regionen, spesielt for store næringsareal, krevde en helhetlig regional analyse: Inter-

kommunal arealplan (IKAP) ble igangsatt. Dette økte interessen for samarbeidet. Orkdal ble medlem i 2008.  

I 2008 sto en annen viktig regional oppgave for døren. Strategisk næringsplan skulle utarbeides for regio-

nen. Næringslivet etablerte Næringsalliansen for Trondheimsregionen (NAT) som fikk oppgaven med å ut-

arbeide planforslag. NAT hadde også med Rissa og Leksvik som viktige næringskommuner, og de ble fra 

desember 2009 faste medlemmer i Trondheimsregionen. Nå var alle kommuner innenfor reiseavstand på 

maksimum en time og med pendlingsandel over  ti prosent medlemmer.  

Vi gikk inn i 2009 med to parallelle store regionale prosesser, interkommunal arealplan og strategisk 

næringsplan. Begge hadde fokus på strategiske valg for regionen.  De to prosjektene gjorde Trondheimsre-

gionen godt synlig i 2009. Samtidig sikret regionen seg domenenavnet www.trondheimsregionen.no og 

utviklet egen hjemmeside. 

 

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 
2010 

Rapportering av aktiviteten i henhold til de fem fastsatte programområdene: 

A. Videreføring av strategisk næringsplan  

Forslag til strategisk næringsplan ble framlagt for et stort publikum i åpent møte 

i januar 2010. Samarbeidet, entusiasmen og engasjementet som kommunene, 

næringslivet og kunnskapsmiljøene la til grunn i prosessen ga et meget godt 

utgangspunkt, omtalt i media som overveldende positiv. 

Planforslaget ble framlagt i felles møte for alle formannskapene 5. mars 2010. 

Alle kommunstyrer/bystyret/fylkestinget sluttet seg til strategiene i næringspla-

nen i løpet av våren.  Næringsplanen ble endelig vedtatt i Trondheimsregionen-

regionrådet 11.juni 2010.  

Næringsrådet ble konstituert i september og prosjektleder tilsatt i oktober, med 

tiltredelse i desember.  

Næringsrådet foreslo å starte opp med tre prosjekt i 2010:  

-    Alle politikere skal besøke en bedrift hvert år – et samordnet opplegg for 
kommunestyrene  og bystyret i oktober/november.  

- Etablere samhandling næringsliv -FoU-offentlig sektor også på kommuneni-
vået, hvor  FoU-kontakter har  kontaktflate mot FoU-institusjonene og VGS.  

-    Identifisere og forsterke 1-3 internasjonale kunnskapsnav.  

De to første er gjennomført, identifisering av kunnskapsnav er igangsatt. Arbei-

det med handlingsplan 2011 startet opp når prosjektleder tiltrådte. 

B.  Videreføring av IKAP/boligprosjektet  

Planforslag 1.utkast IKAP ble sluttført i februar-mars og presentert i felles møte for alle formannskapene  

5.mars 2010. Arbeidsutvalget la ut 1.utkast IKAP til offentlig ettersyn og høring til regionale myndigheter. 

http://www.trondheimsregionen.no/


Parallelt ble IKAP behandlet i kommunestyrene/bystyret/fylkestinget i løpet av våren. IKAP ble vedtatt en-

delig i Trondheimsregionen-regionrådet 11.juni 2010.  

Prosjektleder ble engasjert fra august for å sette planen ut i 

livet. Kommunene har startet arbeidet med å ta retningslin-

jene i IKAP inn i egne planer.  Malvik jobber med å realisere 

1000 dekar næringsareal på Nye Sveberg gjennom sin revi-

sjon av kommuneplanens arealdel.  Sammen med Orkdal og 

Stjørdal er det gjort fortettingsanalyser i næringsområdene 

Grønøra og Sutterø. Det er iverksatt prosesser for å innlem-

me Rissa og Leksvik i IKAP.  Befolkningsprognoser er utarbei-

det for kommunene med felles boligbyggeforutsetninger. 

En evaluering viser at Kommunene er godt i gang med å im-

plementere retningslinjene i IKAP i eget planverk.  

Gjennom hele året har sekretariatet vært knyttet opp mot 

prosjektgruppe for nytt logistikknutepunkt i regionen.. Det er 

viktig at IKAP og nytt logistikknutepunkt ses i sammenheng.  

C.   Profilering/informasjonsarbeid  

Gjennom 2010 har www.trondheimsregionen.no blitt 

kontinuerlig utviklet. I 2010 er det lagt vekt på intern 

informasjon og forankring av samarbeidet. Fra sommeren 

2010 er informasjonsarbeidet styrket med 1/3 stilling. 

Det er utarbeidet nyhetsbrev til alle kommunestyrepoliti-

kere, knyttet til møtene i Trondheimsregionen, og utlagt 

nyheter på hjemmesiden.  ”Populærutgaver” av strategisk 

næringsplan og IKAP er forberedt (publiseres i 2011). 

Grafisk profil for Trondheimsregionen er videreført, med 

forenkling av logoen og maler for presentasjoner etc. 

Det er utarbeidet mediastrategi.  Hjemmesiden utvikles 

som ekstern portal til regionen.  

D.  Videreutvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid  

Trondheimsregionen er primært er et samarbeid  for felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid er ikke 

prioritert. Vi legger til grunn at Værnesregionen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er etablerte tjenes-

tesamarbeidsområder, Trondheimsregionen skal ikke utfordre dette. Der det er naturlig kan Trondheimsre-

gionen legge til rette for samarbeid, og det er løpende kontakt med fylkesmannen i forhold til engasjement 

for tjenestesamarbeid. I 2010 har interkommunalt arbeid med samhandlingsreformen stått i fokus. Det ble 

gitt en omfattende gjennomgang av aktuelle samarbeidskonstellasjoner i Trondheimsregionens møte 

10.desember 2010. 

E.   Videre organisering/operasjonalisering av Trondheimsregionen  

På slutten av 2009 ble stilling for daglig leder utlyst. Daglig  leder tiltrådte i februar 2010.  Ansvarsforholde-

ne og ble tydeliggjort. Det er arbeidet systematisk for bedre drift. Trondheimsregionen har etablert et sek-

retariat som beskrevet under. Samtidig ble den politiske involveringen styrket gjennom at det ble konstitu-

ert et politisk arbeidsutvalg med fire ordførere.  Erfaringene er gode. Samarbeidet er blitt mer operativt. 

http://www.trondheimsregionen.no/


ORGANISASJONEN: 

Trondheimsregionen - regionrådet 

Styret for det interkommunale samarbeidet er representert ved ordførernes stemmerett i regionrådet. Her 

møter også opposisjonsleder og rådmann. Det har vært seks møter i 2010.  Formannskapene/fylkesutvalget 

ble invitert til ett av møtene. Ordføreren i Malvik, Terje Bremnes Granmo, er leder. Det ble behandlet 38 

saker i 2010, hovedtyngden av saker i 2010 omhandler næringsutvikling og samferdsel. 

Arbeidsutvalget - AU 

2010 er det første året med eget AU: Leder Terje 

Bremnes Granmo (Malvik), nestleder Rita Ottervik 

(Trondheim), Jon P Husby (Skaun) og Gunnar Hoff 

Lysholm (Orkdal) er valgte medlemmer.  AU har 

hatt seks møter i 2010 og behandlet 51 saker. 

Rådmannsforum 

Rådmannsforum består av alle rådmennene og er et nødvendig bindeledd mellom Trondheimsregionen og 

kommunenes virksomhet. Rådmannen i Malvik, Kristian Rolstad er leder. Det har vært syv møter i 2010 

med til sammen 55 saker. 

Næringsrådet 

I tilknytning til strategisk næringsplan ble det i september 2010 konstituert et eget næringsråd. Næringsrå-

det skal sikre samhandling mellom det offentlige, næringslivet og FoU (triple helix) og styre ressursbruk og 

prioriteringer i strategisk næringsplan. Medlemmer i 2010: Fylkesrådmann Milian Myranet, rådmann Roy 

Jevard (Melhus), rådmann Erlend Myking (Leksvik), direktør i næringsforeningen i Trondheim Berit Rian, 

direktør i NHO Merete Storødegård, leder Stjørdal næringsforum Torstein Mørseth, prorektor NTNU - ny-

skaping og eksterne relasjoner Johan Hustad, rektor HiST Trond Andersen og direktør SINTEF - regional 

utvikling Sigmund Kvaløy. Berit Rian er valgt som leder. Hun deltar sammen med Trond Andersen som ob-

servatører i Trondheimsregionen - regionrådet.  

Sekretariatet 

Jon Hoem er tilsatt som daglig leder i full stilling. Siste halvår er Oddgeir Myklebust engasjert som prosjekt-

leder for IKAP i 2/3 stilling og Hans Kringstad ansatt som kommunikasjonsrådgiver i 1/3 stilling. Næringsalli-

ansen ble involvert i tilsetting av prosjektleder for næringsplanen. Børge Beisvåg tiltrådte stillingen i de-

sember. Trondheim kommune er vertskommune med personalansvar for sekretariatet. 

RESSURSER: 

Utgifter: Trondheimsregionen hadde et samlet forbruk i 2010 på 2.464.000 kr. Av dette er 1.821.000 kr 

brukt på næringsplanen og andre utviklingsoppgaver.  

Tilførte midler: Kommunene har i 2010 bidratt med 4,4 mill kr. Det er bevilget til sammen 0,8 mill kr i 

skjønnsmidler fra fylkesmannen, hvorav 0,5 mill ble avklart i siste kvartal. Sør-Trøndelag fylkeskommune 

bevilget i desember 0,5 mill kr til utviklingsprosjekt og 2,8 mill kr i næringsfond, forutsatt 50 prosent kom-

munal medfinansiering. Mye av tildelingene ble endelig avklart på slutten av året, og vi har reservert kom-

munale midler for medfinansiering. I tillegg har sluttbehandling av næringsplanen og tilsetting av prosjekt-

leder tatt tid. Derfor er betydelige andeler av midlene i 2010 fondsoverført til 2011. Dette gir et godt grunn-

lag for spesielt næringsplanen som starter for fullt i 2011. Også for profilering/markedsføring er det gjort 

mye forberedelser i 2010 som krever ressurser i 2011.  
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