
ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2011
Samarbeid med FoU-institusjonene og næringslivet. Økt 
kompetanse i næringsapparatet, og studenter ut i bedriftene. 
Tettere bånd til ressursene i EU-systemet. Arbeid for gode 
næringsarealer. Felles løft for bedre veier. Seriøs satsing på 
jernbane. Lyntog først til Trondheim. Skulder ved skulder 
mot kriminelle MC-klubber. Det er noen stikkord for 
Trondheimsregionen i 2011. 

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2011
Om aktiviteten på de fem fastsatte programområdene:

Programområde A: Videreføring av strategisk næringsplan 

Gjennomføring av 
strategisk nærings-
plan er godt i gang.  
Næringsrådet sty-
rer arbeidet ut fra 
rammene i utviklings-
planen, og etter inn-
spill fra kommunene, 
næringslivet og 
kunnskapsmiljøene. 
Handlingsplan for 
2011 ble utarbeidet, 
og tiltak er igangsatt. 

Noen av disse har betydelig lengre tidsperspektiv 
enn 2011. Tiltak fra 2010 er videreført.

I 2011 er det blant annet jobbet med: 
• Studenter ut i bedrift - Praksisordning tilknyttet 

regionens industri er etablert for studenter ved 
maskin og logistikk ved HiST

• Å legge til rette for klyngeinitiativ med tette kob-
linger til FoU miljø – Vannklyngen i Leksvik fikk 
status som 3-årig ARENA prosjekt

• Økt kompetanse i tiltaksapparatet - Kurs for 
næringsapparatet i kommunene er etablert i sa-
marbeid med NTNUs senter for entreprenørskap

• Opplegg for internasjonal prosjektkoordinator. 
Koordinatoren skal hjelpe bedrifter og kommuner 
med å bruke ressurser i EU-systemet

• Økt fokus på Entreprenørskap i skolen - Avtale 
inngått med Ungt Entreprenørskap om å utvide 

UEs aktivitet i Trondheimsregionen.  Prosjektet 
har startet. 

• Frikjøp av forskere som kan delta i utviklingsar-
beid og lage søknader om forskningsmidler for 
regionens næringsliv.

• Registrering av teknologibaserte virksomheter for 
Trondheim (”Impello-analysen”) er utvidet til å 
omfatte hele Trondheimsregionen. Kartleggingen 
identifiserte hele 50 virksomheter utenfor Trond-
heim (av totalt 350 virksomheter). 

• Fremtidsrettet samferdsel - Arbeid med aktiv på-
virkning av Trondheim – Oslo som første strekn-
ing for høyhastighetsbane er igangsatt.

• Samferdselspolitisk fundament som felles front 
for å realisere større samferdselsprosjekt. Er 
vedtatt.

• Økt attraktivitet; to eksempler på tiltak: Arbeid 
med å sikre Trondheimsregionen et godt mottak-
sapparat for internasjonale eksperter rekruttert 
av våre bedrifter. Arbeid med å sikre topp kompe-
tente innvandrere relevante stillinger i regionen.

I henhold til regnskap er det brukt 1 815 000 kr 
til programområdet næringsutvikling i 2012. For 
mange prosjekt kommer kostnader for fullt i 2012. 
Det er fondsoverført 3 185 000 kr fra 2011 til 2012. 
Denne fondsavsetningen består av 50 prosent  
kommunale og 50 prosent fylkeskommunale 
midler.



Programområde B: Videreføring av IKAP/boligprosjektet 

Prosjektleder har 
vært engasjert fra au-
gust 2010 til august 
2011. Etter dette har 
stillingen vært va-
kant, og flere oppgav-
er har måttet utstå i 
2011 i påvente av ny 
medarbeider. Dette 
kunne forsvares siden 
rullering skal starte 
sommeren 2012.
I første halvår er det 

arbeidet med å inkludere Rissa og Leksvik i planar-
beidet. 
Det er tatt opp i flere møter i Trondheimsregionen 
at det er viktig å holde fast på planen. Alle ordfør-
erne gikk ut i felles kronikk i Adresseavisen om at 
vi er enig om felles mål og retningslinjer. Kronikken 
var en videreføring av et eget ordførermøte hvor 
dette var tema. 
En viktig sak for IKAP i 2011 var Malvik kommunes 
arealplan og videreføring av Svebergområdet som 
nytt regionalt næringsareal. Planen lå ute med 
et utbyggingsareal på ca 1000 daa som forutsatt 
i IKAP-retningslinjene. Det kom ikke innsigelser 
fra regionale myndigheter til dette planforslaget. 
Imidlertid kom det opp lokale protester, kom-
munestyret vedtok å halvere arealet. Etter dette er 
det arbeidet videre med å organisere videreføring/
realisering av Sveberg. Arbeidet er ikke sluttført. 
I  Klæbu gjennomføres reguleringsplaner for første 
utbyggingsetappe av næringsarealer på Tulluan. 

Fv 704 er en utfordring for å gjøre disse arealene 
tilstrekkelig attraktive. Trondheimsregionen har i 
vedtak bedt om at tilfredsstillende forbedring av 
704 kommer i fylkesplanperioden 2014-19.
Sekretariatet har vært knyttet opp mot prosjekt-
gruppe for nytt logistikknutepunkt i regionen. Det 
er viktig at IKAP og nytt logistikknutepunkt ses i 
sammenheng.  Etter at Jernbaneveket la fram sitt 
KVU-materiale utarbeidet Trondheimsregionen en 
faktasamling og regionale vurderinger, som grunn-
lag for kommunenes uttalelser.
Det er også utarbeidet eget grunnlagsdokument for 
kommunenes arbeid med planstrategi, et arbeid 
som i henhold til ny plan- og bygningslov skal gjen-
nomføres første år etter kommunevalget. Grunn-
lagsdokumentet gir blant annet en samlet oversikt 
over mål og strategier som Trondheimsregionen er 
enig om. 
Det er gjort et omfattende arbeid med nye befolk-
ningsprognoser. Trondheimsregionen frikjøper 
fagkompetanse fra Trondheim kommune. Utgang-
spunktet for prognosearbeidet er at kommunene i 
fellesskap har utviklet en egen boligfeltbase, hvor 
alle kjente aktuelle områder for boligbygging i hele 
regionen er digitalt avgrenset og rangert etter gitte 
kriterier (transportbehov og jordvern). Basen om-
fatter over 350 aktuelle boligfelt. Dette er et unikt 
opplegg hvor Trondheimsregionen er foregangsre-
gion i Norge. Prognosene og boligfeltbasen er et 
nyttig verktøy for kommunenes planlegging.
Det er i 2011 regnskapsført 994 000 kr innenfor 
programområdet IKAP/boligprosjektet, budsjett var 
1,1 mill kr.

Programområde C: Profilering/informasjonsarbeid  

”Populærutgaver” av strategisk næringsplan og 
IKAP er utgitt og distribuert. 
I 2011 har Trondheimsregionen utviklet ny in-
ternettside, lansert i juni 2011. Siden er mer 
utadrettet enn den opprinnelige, og skal i større 
grad fungere som portal og informasjonskilde for 
mulige etablerere og innflyttere. Samtidig er inter-
nettsidens tidligere intranett-funksjon for medlem-
skommunene opprettholdt under fanen ”Om oss”. 
Hovedgrepet på fronten er å fortelle suksesshisto-
rier om gode næringsetableringer som er sprunget 
ut fra teknologimiljøene.
 

Samtidig med lanserigen av 
ny internettside ga Trond-
heimsregionen ut et 20-sid-
ers avisbilag ”Gode hoder” 
i totaldistribusjon med 
Dagens Næringsliv og Adres-
seavisen. Bilaget fikk mange 
positive tilbakemeldinger. 
Det vektlegger Trondheim-
sregionens store fortrinn 
via nærkontakten til FoU-
miljøene i Trondheim.



Alle lokalpolitikere og rådmenn får nyhetsbrev i 
forbindelse med møtene i Trondheimsregionen. 
Ordningen er videreutviklet.
Sommeren 2011 utlyste Trondheimsregionen 
anbudskonkurranse om kommunikasjonsplan og 
merkevareutvikling. Målet var et forprosjekt før 
kommunevalget. Av ulike grunner ble prosjektet 
utsatt til høsten. Røe kommunikasjon fikk oppdraget 
og gjennomførte en spørreundersøkelse med mange 

respondenter. Undersøkelsen ga nyttig informasjon 
om hvordan ulike grupper oppfatter Trondheimsre-
gionen. Materialet er viktig i det videre kommuni-
kasjonsarbeidet, og det har vært grunnlag for gode 
drøftinger i Trondheimsregionens organer. 
Lokalvalget med mange nye politikere førte til økt 
behov for informasjon internt i Trondheimsregionen. 
Den kortfattede brosjyren”Nærkontakt med de 
smarte” ble distribuert til alle kommunestyrerepre-
sentanter.
Trondheimsregionen har utarbeidet argumentsam-
ling for at strekningen Trondheim-Oslo skal priori-
teres først ved bygging av lyntog i Norge. Doku-
mentent er distribuert bredt til aktuelle parter og 
beslutningstakere.
Det samme gjelder en presentasjon av samferd-
selspolitisk fundament i 12 punkter. Her er  formålet 
å samle et bredest mulig grunnlag for tiltak for Midt-
Norge i kommende Nasjonal transportplan. Det er i 
2011 regnskapsført 1 185 000 kr til programområdet 
profilering/ informasjon, budsjett 1,1 mill kr.

ORGANISASJONEN: (Programområde D)
Videreutvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid 

Trondheimsregionen er primært er et samarbeid  
for felles utviklingsoppgaver. Tjenestesamarbeid 
er ikke prioritert. Vi legger til grunn at Værnesre-
gionen, Orkdalssamarbeidet og Fosenregionen er 

etablerte tjenestesamarbeidsområder. Trondheim-
sregionen skal ikke utfordre dette. Det pågår nå 
et samarbeid mellom Trondheim og de nærmeste 
kommunene om samhandlingsreformen. 

 
Videre organisering/operasjonalisering av Trondheimsregionen 

Driftsformen er videreført gjennom utarbeiding av 
nye vedtekter. Det er sendt ut sak om Trondheims-
regionen for å få signaler fra de avgående kom-

munestyrene om Trondheimsregionens virksom-
het. I henhold til vedtektene skal saken tas opp på 
nytt i de nye kommunestyrene i 2012. 

 
Trondheimsregionen – regionrådet

Trondheimsregionen vedtok vedtektsendringer i 2011, 
primært for å tydeliggjøre forankringen til  
kommuneloven (§27), vertskapskommunerollen, sty-
ringsansvar og daglig leders administrative ansvar. Sty-
ret for det interkommunale samarbeidet er represen-
tert gjennom ordførernes stemmerett i regionrådet. I 
regionrådet møter også opposisjonsleder og rådmann. 
Det har vært fem møter i 2011.  Formannskapene/
fylkesutvalget ble invitert til ett av møtene. Ordføreren 
i Malvik, Terje Bremnes Granmo, var leder fram til  

valget. Ordfører i Midtre Gauldal, Erling Lenvik, ble 
valgt til ny leder etter valget. Det ble behandlet 46 
saker i 2011.

Kampen mot kriminelle MC-miljøer er blant tema 
Trondheimsregionen har tatt opp ut over det som er 
nevnt under programområdene. MC-klubben Mongols 
har gjort fremstøt for å etablere seg både i Leksvik og 
i Trondheim. Det er uttrykt fra Leksvik kommune at 
Trondheimsregionens engasjement var avgjørende for 



at klubben ikke lyktes med etablering. Alle samarbeids-
kommunene vedtar nå likelydende strategiplan mot 
organisert kriminalitet, basert på en utredning fra 
Trondheim kommune. Trondheimsregionen har gitt 
uttalelser om viktige saker for landsdelen, herunder 
samferdselssaker og kampflybase på Ørland.
 
Arbeidsutvalget - AU

Nytt AU etter valget: Leder Erling Lenvik (Midtre 
Gauldal), nestleder Rita Ottervik (Trondheim), Jon P 
Husby (Skaun) og Einar Strøm (Leksvik).  AU har hatt 
fem møter i 2011 og behandlet 44 saker. Eget arbeids-
utvalg har blitt et viktig organ i forhold til politisk 
forankring og effektiv drift av Trondheimsregionen.
 
Rådmannsforum

Rådmannsforum består av alle rådmennene og er 
et nødvendig bindeledd mellom Trondheimsregi-
onen og kommunenes virksomhet. Det har også en 
viktig funksjon i forhold til gjensidig orientering og 
erfaringsutveksling om aktuelle aktiviteter i kom-
munene. Rådmannsforum bidrar til å sette saker på 

dagsorden i Trondheimsregionen som politisk organ. 
Rådmannen i Malvik, Kristian Rolstad var leder fram 
til valget, etter valget er rådmann i Midtre Gauldal, 
Knut Dukane ny leder. Det har vært fem møter i 
2011 med til sammen 55 saker. 

 
Næringsrådet

I tilknytning til strategisk 
næringsplan ble det i 
september 2010 konstitu-
ert et eget næringsråd. 
Næringsrådet skal sikre 
samhandling mellom det 
offentlige, næringslivet og 
FoU (triple helix) og styre 
ressursbruk og prioriter-
inger i strategisk nærings-
plan. Medlemmer i 2011: 

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, 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 
- nyskaping 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 observatør i Trondheimsregionen - regionrådet. 
Næringsrådet behandlet i 2011 34 saker, og bidrar 
på en aktiv og konstruktiv måte til å nå målene i 
regional strategisk næringsplan. Koblingen mot 
næringslivet og FoU fungerer positivt og er en utvil-
som suksessfaktor.

 
Sekretariatet

Jon Hoem er daglig leder i full stilling, Børge Beis-
våg er ansatt i hel stilling som prosjektleder for 
næringsplanen. Oddgeir Myklebust var engasjert 
som prosjektleder for IKAP i 2/3 stilling fram til 
sommeren og Hans Kringstad er ansatt som kom-
munikasjonsrådgiver i 1/3 stilling. Trondheim kom-
mune er vertskommune med personalansvar for 
sekretariatet. I tillegg kjøpes det ressurs til  
statistikkarbeid, og det er innleid konsulent for 

påvirkningsarbeidet for lyntog. Stillingsutlysning for 
prosjektleder IKAP har ikke gitt aktuelle kandidater, 
dette tas opp igjen i 2012.
Til dette programområdet, ledelse/samarbeid, er 
det regnskapsført 537 000 kr i 2011, budsjett på 
700.000 kr. 
I tillegg til fondsoverføring til næringsarbeid er det 
totalt fondsavsatt 298.000 kr til driftsfond fra 2011 
til 2012.
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