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ÅRSMELDING FOR TRONDHEIMSREGIONEN 2012 

Trondheimsregionen passerte 270 000 innbyggere i 
2012. Alle kommunene våre fikk flere innbyggere. Målet 
for samarbeidet er økt verdiskaping. Veksten skal være 
bærekraftig og ta hensyn til klima og miljø. Vi  bygger en 
tettere region med et felles bolig- og arbeidsmarked. 
Nedenfor kan du se hva Trondheimsergionen gjorde i 
2012 for å komme nærmere disse målene. Oversikten er 
delt inn i fire progamområder:  

A. Gjennomføring av strategisk næringsplan. 
B. Videreføring av IKAP/boligprosjektet. 
C. Profilering/informasjonsarbeid. 
D. Organisasjonen.Ingress. 
 

GJENNOMFØRT AKTIVITET I HENHOLD TIL UTVIKLINGSPLAN 2012 

Programområde A: Videreføring av strategisk næringsplan  

Gjennomføring 
av strategisk 
næringsplan: 
Arbeidet er 
videreført i 
2012.  Nærings-
rådet styrer 
arbeidet ut fra 
rammene i ut-
viklingsplanen, 
og etter innspill 
fra kommunene, 
næringslivet og 
kunnskapsmil-
jøene. Det er 
avholdt seks 

møter i næringsrådet i 2012. I februar ble prosess 
for rullering av handlingsplanen igangsatt. Det er 
gjennomført politiske prosesser i de fleste kommu-
nene og i fylkeskommunen. Forslag til rullert hand-
lingsplan forelå ved årsskiftet 2012/13.  

Omdømmeundersøkelsen 2011: 
Hovedfunn er at Trondheimsregionen er den best 
ansette storbyregion i Norge målt etter hvor folk vil 
bo, studere og jobbe, også hos folk som bor i de 
andre storbyregionene. Vi er bedre ansett som 
reisemål enn i undersøkelsen for to år siden, nå 
bare slått av Bergensregionen.  

Ungt entreprenørskap: 
En hovedsatsing i 2012 er samarbeidsprosjektet 
med Ungt entreprenørskap Trøndelag om entre-

prenørskap i grunnskolen. Det er gledelig å regist-
rere at prosjektet gir flere aktive skoler. 

I 2012 er det også jobbet med:  
- Studenter ut i bedrift  
- Forskere ut i bedrift 
- Samarbeid NTNU-industrimiljø  
- Økt kompetanse i tiltaksapparatet  
- Avklaring av kunnskapsnav 
- Bidratt til næringsutviklingsprosjekt Melhus, 

Klæbu, Midtre Gauldal 
- Bidratt til å få på plass operativ ressurs for 

Næringsforening Melhus 
- Bidratt til å arrangere Trøndelagsdagen 
- Bidratt til analyse av teknologibaserte virksom-

heter for Trondheimsregionen, Impello-analys-
en 

- Fremtidsrettet samferdsel ut fra samferdselspo-
litisk fundament: 
o Høyhastighetsbane, eget notat utarbeidet  
o Intercity Trønderbanen 
o Logistikknutepunkt 
o E6 sør/Trondheimsvegen 
o Fv 704 

- Økt attraktivitet; to eksempler på tiltak: 
o  Arbeid med å sikre Trondheimsregionen et 

godt mottaksapparat for internasjonal ar-
beidskraft rekruttert av våre bedrifter  

o Arbeid med å sikre topp kompetente inn-
vandrere relevante stillinger i regionen – 
Global trainee 

 

Vedtatt Trondheimsregionen-regionrådet 26.04.2913 
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- Avklaring av næringsmuligheter knyttet til vel-
ferdsteknologi 

- Realfagssatsing gjennom Vektorprogrammet 
- Studentkonkurranse eksisterende virksomhet 
- Bidra til god effekt for Fosen og Midt-Norge av 

kampflybaseetableringen 
- Selskapsetablering for avklarte IKAP-områder 
- Støttet arbeid for etablering av IOR-senter i 

Trondheim (forskningssenter for økt utvinning 
av olje og gass) 

- Støtte arbeid med forvaltning av statens finans-
formue 

- Gjennomført status/evalueringsseminar for 
næringsplanen i april 

- Bransjeanalyser gjennomført – Etablert data-
base/måleindikatorer for status på næringspla-
nen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programområde B: Videreføring av IKAP/boligprosjektet  

Første halvår 2012 var stillingen som prosjektleder 
IKAP vakant, og flere oppgaver har måttet utstå i 
påvente av ny medarbeider. Retningslinjene sier at 
rullering av planen skal starte senest sommeren 
2012. 

Prosjektle-
derstillingen 
ble utlyst i 
mars, Esther 
Balvers ble 
tilsatt med 
oppstart sep-
tember 2012. 
Prosjektleder 
IKAP har si-
den vært på 
besøk i alle 
kommuner i 
Trondheims-
regionen, for 
å bli kjent og 
å få innspill til 

rullering av IKAP. 
Arbeidet med rullering av IKAP startet høst 2012. I 
desember var det oppstartsmøte med prosjekt-
gruppen. Et  arbeidsseminar med formannskapet i 
Melhus kommune er gjennomført.  
Framdrift for IKAP-rulleringen ble fastsatt i Trond-
heimsregionen-regionrådets møte i desember. 

Befolkningsprognoser: 
Den felles befolkningsprognosen er utarbeidet med 
to nye kjøringer. Vi frikjøper kompetanse fra 
Trondheim kommune til dette arbeidet, og det er 
avholdt møter i egen arbeidsgruppe hvor alle 

kommunene deltar. Fra 2012 er det utarbeidet og 
presentert statistikkanalyse for regional befolk-
ningsutvikling, ligger på 
www.trondheimsregionen.no/statistikk. Denne 
analysen oppdateres hvert kvartal umiddelbart 
etter at SSB publiserer kvartalsstatistikk. Det er gitt 
redegjørelse for demografisk utvikling i flere kom-
munestyrer.  

Boligfeltbasen: 
Det er arbeidet med et prosjekt om CO2-
konsekvenser for framtidig boligbygging i samar-
beid med Transnova, som en videreføring av reise-
konsekvensanalysen i gjeldende boligfeltbase. 
Oppdatering av boligfeltbasen er igangsatt. Det er 
registrert mangler som må forbedres. Det arbeides 
med å utarbeide realistiske oppdateringsrutiner, 
slik at det neste gang blir lettere  å oppdatere bo-
ligfeltbasen med kvalitet. 

To nye prosjekt: 
I forbindelse med IKAP-rulleringen er det i 2012 
utarbeidet to prosjektforslag:  
* Utredning av areal- og investeringsbehov for 
offentlig service  
*  Analyse av endrede rammebetingelser på grunn 
av den store utenlandske arbeidsinnvandringen.  
Begge prosjekt har fått skjønnsmidler fra fylkes-
mannen for realisering i 2013.  

Nye Sveberg: 
Gjeldende retningslinje om å etablere egne utvik-
lingsselskap for store regionale næringsområder er 
fulgt opp gjennom at det er sendt ut en forespørsel 
til kommunene om å delta i å utvikle en inten-
sjonsavtale om samarbeid om Nye Sveberg.   

Økonomi: 
Det er brukt 3.750’ kr til programområdet P1 
Næringsutvikling i 2012, ca 650’ kr under revidert 
budsjett. Avvik skyldes hovedsaklig at internasjonal 
prosjektkoordinator ikke ble tilsatt. I tillegg er det 
arbeider innenfor programområdene P2 og P3 som 
også er i henhold til næringsplanen. Det er fonds-
overført ca 850’ kr fra 2012 til 2013 til næringsfon-
det. Denne fondsavsetningen består av 50 prosent 
kommunale og 50 prosent fylkeskommunale midler 
og næringsfondet er nå totalt på ca 8.600’ kr. 
 

http://www.trondheimsregionen.no/statistikk
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Økonomi: 
Det er i 2012 regnskapsført ca 1.000’ kr innenfor 

programområdet  P2: IKAP/boligprosjektet, revi-
dert budsjett er 1.100’ kr. 

 
Programområde C: Profilering/informasjonsarbeid   

 
I 2012 har Trondheimsregionen videreutviklet in-
ternettsiden. En viktig forbedring er en oppdatert 
nyhetsfeed fra aviser og nettsider. Vi benytter et 
enkelt opplegg med relevante søkeord, og deretter 
en manuell utvelgelse av saker. Denne silingen bør 
gjøre nyhetsoversikten rasjonell å bruke for de som 
er inne på vår side.  
Besøket på hjemmesiden øker: Antall unike bruke-
re per måned i 2011 var ca 500, i 2012 ca 800 og i 
januar 2013 1424. 
I tillegg har vi i 2012 etablert egen facebook-side. 
Det er en stadig tilvekst i personer som følger si-
den. 

Kommunikasjonsplan: 
Kommunikasjonsplanen 
ble endelig vedtatt i feb-
ruarmøtet i Trondheims-
regionen-regionrådet. I 
tilknytning til planen er 
det avholdt to egne ordfø-
rermøter, i januar på 
Leangen og i mai på 
Bårdshaug.  Etter dette 
har sekretariatet i samråd 

med AU videreført handlingsplanen. Det er gjen-
nomført en samling med alle info-medarbeidere i 
kommunene som var vellykket. Det er jobbet vide-
re med intern forankring, profilering og merkeva-

reutvikling. Det er publisert kronikker i Adresseavi-
sen og vi har hatt mediaoppfølging på flere saker 
med Trondheimsregionen som tema. Spesielt fokus 
fikk vi på omdømmeundersøkelsen hvor Trond-
heimsregionen kommer ut som beste region å ar-
beide, studere og bo i. Det er oversendt en presen-
tasjonspowerpoint om Trondheimsregionens akti-
vitet til ordførere og rådmenn. 
Politisk verksted: 
Vi har også sett på et prosjekt med regionalt arbeid 
som ”politisk verksted”. Det ble ikke tildelt 
skjønnsmidler til dette for 2013, men vi er innstilt 
på videreføring både i tilknytning til næringspla-
nen, og ikke minst i rulleringen av IKAP.    
I 2012 deltok Trondheimsregionen sammen med 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen og NHO 
som samarbeidsparter for bilag i Natt&Dag om 
rekruttering av arbeidskraft i regionen. 20.000 
studenter leser Natt&Dag.  
Alle lokalpolitikere og rådmenn får nyhetsbrev i 
forbindelse med møtene i Trondheimsregionen. 
Ordningen er videreutviklet. 
Økonomi: 
Det er i 2012 regnskapsført ca 840’ kr til program-
område P3: Profilering/ informasjon, revidert bud-
sjett er  1.100’ kr. En årsak til underforbruket er at 
felles kommunestyremøte som var planlagt høsten 
2012 ble utsatt til 2013. 

 
ORGANISASJONEN: (Programområde D) 
 
Videreutvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid  

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

etablerte tjenestesamarbeidsområder. Trond-
heimsregionen skal ikke utfordre dette. Det pågår 
nå et samarbeid mellom Trondheim og de nærmes-
te kommunene om samhandlingsreformen.

Trondheimsregionen – regionrådet

Det har vært fem møter i 2012. Det ble behandlet 
48 saker. Ordfører i Midtre Gauldal, Erling Lenvik, 
er valgt leder i denne valgperioden.  
Flere av møtene er i 2012 lagt opp tematisk, for 
eksempel junimøtet om logistikknutepunkt og de-
sembermøtet om oppfølging av vedtak om kamp-

flybase på Ørland. Det rapporteres jevnlig om stra-
tegisk næringsplan i møtene. 
Arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-23 har 
hatt stort fokus i 2012. Det er vedtatt flere uttalel-
ser som er oversendt sentrale samferdselsetater og 
rikspolitikere. 
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Arbeidsutvalget - AU 

AU i denne valgperioden er: Leder Erling Lenvik 
(Midtre Gauldal), nestleder Rita Ottervik (Trond-
heim), Jon P Husby (Skaun) og Einar Strøm (Leks-
vik).  AU har hatt fem møter i 2012 og behandlet 

44 saker.  Eget arbeidsutvalg er et viktig organ for 
politisk forankring og effektiv drift av Trondheims-
regionen. Trondheimsregionen-regionrådet viser i 
økende grad til at saker må følges opp av AU.

Rådmannsforum 

Rådmannsforum består av alle rådmennene og er 
et nødvendig bindeledd mellom Trondheimsregio-
nen og kommunenes virksomhet. Det bidrar også 
til gjensidig orientering og erfaringsutveksling om 
aktuelle aktiviteter i kommunene. Forumet bidrar 

også til å sette saker på dagsorden i Trondheimsre-
gionen som politisk organ. I denne valgperioden er 
rådmannen i Midtre Gauldal, Knut Dukane, leder. 
Det har vært fem møter i 2012 med til sammen 50 
saker.  

Næringsrådet 

I tilknytning til strategisk 
næringsplan ble det i sep-
tember 2010 konstituert et 
eget næringsråd. Nærings-
rådet skal sikre samhand-
ling mellom det offentlige, 
næringslivet og FoU (triple 
helix) og styre ressursbruk 
og prioriteringer i strate-
gisk næringsplan. Med-
lemmer i 2012: 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 An-
dersen og direktør SINTEF - regional utvikling: Sig-
mund Kvaløy, fylkesrådmann: Odd Inge Mjøen, 
rådmann  i Melhus: Roy Jevard, rådmann i Leksvik: 
Erlend Myking. 
Berit Rian er valgt som leder. Hun deltar sammen 
med Trond Andersen som observatør i Trond-
heimsregionen - regionrådet.  
Næringsrådet behandlet i 2012 52 saker, og bidrar 
på en aktiv og konstruktiv måte til å nå målene i 
næringsplanen. Koblingen mot næringslivet og FoU 
gjennom arbeidet i næringsrådet fungerer positivt 
og er en utvilsom suksessfaktor. 

Sekretariatet 

Jon Hoem er daglig leder i full stilling, Børge 
Beisvåg er ansatt i hel stilling som prosjektleder for 
næringsplanen. Esther Balvers ble tilsatt som pro-
sjektleder for IKAP fra september i hel stilling (ca 
10 prosent utlån til Trondheim kommune) og Hans 
Kringstad er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i 
1/3 stilling. I tillegg kjøpes ca ett årsverk fra Trond-
heim kommune til statistikktjenester, konkrete 
prosjekt i næringsplanen og støttefunksjoner. 

Trondheim kommune er vertskommune med per-
sonalansvar for sekretariatet.  
Til dette programområdet, ledelse/samarbeid, er 
det regnskapsført ca 580’ kr i 2012, revidert bud-
sjett på 600’ kr.  
I tillegg til fondsoverføring til næringsarbeid er det 
totalt fondsavsatt ca 230’ kr til driftsfond fra 2012 
til 2013. Driftsfondet er nå totalt på ca 3.200’ kr.  

 
Regnskap 2012 

 
 Programområder

 Forbruk 

2012 

 Vedtatt 

budsjett 

 Justert    

budsjett  
 Avvik 

P1: Næringsutvikling: 3 752 336        5 500 000        4 400 000        647 664           

P2: Arealutvikling: 1 054 682        1 000 000        1 200 000        145 318           

P3: Profilering, info og påvirkning: 838 303           1 200 000        1 100 000        261 697           

P4: Sekretariat og ledelse : 577 748           700 000           600 000           22 252              

Ikke tilordnet  11.02.2013 1 779                -                    -1 779              

Totalt forbruk regnskapsført i ERV 2012 6 224 848        8 400 000        7 300 000        1 075 152        


