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Utviklingsplan 2012-15 
for Trondheimsregionen  
Utviklingsplan 2012-15 er utarbeidet i henhold til opplegg og signaler fra Trondheimsregionens 
organer og sak om Trondheimsregionens virksomhet som har vært behandlet i alle kommuner. 
Arbeidsgruppe for utviklingsplanen har bidratt.  

Det legges til grunn at utviklingsplanen har et fire-årig perspektiv i forhold til ressursbruk. 
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1 Hensikt  

Formuleringen fra tidligere utviklingsplan foreslås justert i henhold til likelydende vedtak i alle 
kommunene i sak om Trondheimsregionen: 

Formål: 
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: 

Evalueringen av virksomheten i sak om Trondheimsregionen gir ikke grunnlag for å endre innde-
lingen av virksomheten i fire programområder.  

2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 

Mål:  
Gjennom å realisere mål og strategier i vedtatt strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 
skal Trondheimsregionen sammen med næringslivet og kunnskapsmiljøene forene hjernekraft og 
handlekraft slik at dette gir vekst og ytterligere attraktivitet for regionen og landsdelen. 

Utdyping: 
Dette er hovedsatsingsområdet for Trondheimsregionen framover. Fundamentet for satsingen er at 
kunnskapsmiljøene er vårt største fortrinn sammen med at vi har en stor by i regionen. Kommune-
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ne har ulike fortrinn og dette gir grunnlag for vår felles styrke. Den etablerte organisasjonen med 
samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet og FoU videreføres.  

Prosjektleder og næringsrådet er nå godt i gang, og det rapporteres om arbeidet med handlings-
planen i alle Trondheimsregionen-regionrådets møter. Forum med FoU-kontaktene i kommunene 
utvikles videre og FoU-kontaktene etablerer nettverk med NTNU, SINTEF og HiST.  

I 2011 er det vektlagt å tilrettelegge for å gjøre operative ressurser tilgjengelig for kommunene og 
bedrifter ved at forskere fra FoU-miljøene frikjøpes til kontordager ute i kommunene, sammen med 
studenter. Dette ønskes videreført i 2012, samordnet med en internasjonal prosjektkoordinator og 
utviklingsprosjekt med felles satsing i Trondheimsregionen på entreprenørskap i skolen. Til sam-
men bør dette bli en kraftig tilvekst i kommunene både som døråpnere og for økt innovasjon.  

Programområdet skal avklares nærmere gjennom rullering av handlingsplanen i 2012, basert på 
vedtatt strategisk næringsplan, erfaringer samt politiske og administrative innspill.  

Budsjett 2012: 5,5 mill kr. 

Vedtatt næringsplan omfatter også strategier for arealutvikling og profilering/kommunika-
sjon/påvirkning. Dette innebærer at det vil være aktuelt at budsjett for disse programområdene 
styrkes fra budsjett næringsutvikling. Det er avsatt fondsmidler for programområdet. 

2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 

Mål: 
Trondheimsregionen skal med utgangspunkt i vedtatte retningslinjer i IKAP ivareta at regionen skal 
tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur – tilpasset morgendagens behov 
og utfordringer. Trondheimsregionen skal være rollemodell for attraktivt og bærekraftig regionalt 
utbyggingsmønster. 

Utdyping: 
I den interkommunale arealplanen har vi etablert samarbeid om å fordele vekst mellom kommune-
ne og få rett virksomhet på rett plass, herunder avklart store regionale næringsarealer. I henhold til 
vedtatte retningslinjer skal vi gjøre en ny vurdering av framtidige næringsområder når vi vet mer 
om hvor framtidig godsterminal for jernbanen og eventuelle nye havneanlegg vil komme. Slik ny 
vurdering skal uansett starte senest sommeren 2012. Dette må gjennomføres ut fra at arealdelen 
for Malvik kommune ikke viser næringsarealer av den størrelsesorden som IKAP forutsetter.  

En annen utfordring er å sikre rask realisering av regionens store næringsarealer og eventuell 
samhandling ressurs- og/eller organisasjonsmessig om dette fra flere kommuner.  

Det felles befolknings- og boligprognosearbeidet er nå videreført som løpende oppgave, og det 
fungerer hensiktsmessig at deler av arbeidet for kommunene utføres av kompetansen i Trondheim 
kommune. Trondheimsregionen kjøper i underkant av ½ årsverk fra Trondheim kommune og det 
er etablert et nettverk med kommunene. Det tilrettelegges løpende statistikk og prognosegrunnlag 
som tilgjengelig informasjon på www.trondheimsregionen.no/statistikk.  

Trondheimsregionen er politisk referansegruppe for samferdselsprosjekt i byregionen. Det er aktu-
elt at Trondheimsregionen skal bidra tyngre i påvirkningsprosesser mot sentrale organ.  

Budsjett 2012: 1,2 mill kr.  
I tillegg vil det være aktuelt å benytte ressurser fra budsjett næringsutvikling. 

2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning 

Mål: 
Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og hensynstatt gjennom å framstå utad og innad som et 
dynamisk samarbeid for å skape positiv utvikling i regionen. Fokus skal være strategisk næringsut-
vikling ut fra regionens store fortrinn, attraktivitet, arealutvikling og å styrke regionens totale ram-
mebetingelser for utvikling. 

http://www.trondheimsregionen.no/statistikk
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Utdyping: 
Trondheimsregionens internettside er nå utviklet som ekstern portal for utvikling av aktivitet i regio-
nen. Det er bred enighet om at markedsføring skal prioriteres som satsingsområde videre fram-
over, og at dette samkjøres med resultater i næringsplanen.   

Det er igangsatt prosjekt for gjennomføring av profilering/omdømme/markedsføring av Trond-
heimsregionen. Det skal utvikles en kommunikasjonsplattform, med tydeliggjøring av kjernebud-
skap, basert på analyse av hvordan vi ønsker å framstå. Prosjektet skal  identifisere relevante in-
teressegrupper og det skal konkretiseres arenaer og kanaler for å nå disse. Arbeidet skal munne 
ut i en handlingsplan med anbefalinger om definerte tidfestede aktiviteter som skal gjennomføres. 

Påvirkningsarbeid har så langt ikke vært et stort arbeidsfelt for Trondheimsregionen. Det er viktig å 
se slik aktivitet i forhold til andre regionale aktører, samspill er en forutsetning. Trondheimsregio-
nen kan spille en viktigere rolle i påvirkningsarbeid mot sentrale aktører dersom vi lykkes med å 
tydeliggjøre Trondheimsregionen som ”merkevare”. 

Det bør avsettes relativt mye ressurser med sikte på en økt profilering parallelt med at de tunge 
satsingene konkretiseres/realiseres.  

Budsjett 2012: 1,0 mill kr. 
I tillegg vil det være aktuelt å benytte ressurser fra budsjett næringsutvikling. 

2.4 P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid 

Mål: 
Trondheimsregionen skal videreutvikles som et effektivt og målrettet samarbeid forankret til kom-
munens politiske og administrative ledelse, og i samhandling med andre samfunnsutviklere. 

Sekretariatsfunksjonen for Trondheimsregionen er beskjeden i forhold til andre storbyregioner. Vi 
vektlegger at ledelse, styringsdokumenter/rapportering og møtevirksomhet skal operasjonaliseres 
mest mulig effektivt, med en ryddig og oversiktlig tilrettelegging av saksdokumenter og aktivitet. 
Trondheimsregionen skal prioritere prosjektrettet virksomhet. Personalhåndtering ivaretas effektivt 
gjennom vertskommunens regelverk og apparat for dette.  

Trondheimsregionen kan ivareta iverksetting og tilrettelegging av samarbeidsordninger innenfor 
tjenestesamarbeid eller annen samhandling/kunnskapstilgang for aktuelle kommuner som ønsker 
et slikt samarbeid. 

Budsjett 2012: 0,7 mill kr. 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 

3.1 Ressurstilgang i 2011: 

 Trondheim kommune: 2,0 mill kr 

 Øvrige kommuner: 2,4 mill kr Sum kommuner 4,4 mill kr 

 Fylkeskommunen: 3,0 mill kr Ikke avklart 

 Fylkesmannen ST 1,0 mill kr  0,5 mill ikke avklart 

 SUM 8,4 mill kr  
 

Kommentar: Tilskudd fra kommunene fordeles som fastsatt for 2010, og det forutsettes at dette er 
inntatt i de respektive kommuners økonomiplaner 2012-16.   
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3.2 Ressurstilgang 2012  fordelt på programområdene:  

  Næringsutv. IKAP/AUO Profilering Ledelse/  
samarbeid 

SUM 

Kommunene       2 500 000           400 000  1 200 000          300 000      4 400 000  

Fylkeskommunen       2 500 000           500 000          3 000 000  

Fylkesmannen 500 000               100 000                     400 000      1 000 000  

SUM     5 500 000      1 000 000      1 200 000         700 000      8 400 000  

 

Ressurstilgangen til programområdene Næringsarbeid og IKAP/andre utviklingsoppgaver fra 
kommunene og fylkeskommunen er i hovedsak i samsvar med tidligere år. Signaler fra fylkes-
kommunen tilsier noe redusert tilgang til næringsutvikling (næringsfond). STFKs intensjon om tilde-
ling for 2011er lagt til grunn. For 2011 er imidlertid fortsatt ikke avklart forutsatt andel fra NTFK – jf. 
vedtak i STFK..  

Fylkesmannens tildeling innbefatter 0,5 mill kr som generelle skjønnsmidler til regionråd og 0,5 mill 
kr i søknad angående entreprenørskap i grunnskolen. 

3.3 Næringsfond 

Fylkeskommunal tildelingen av regionale utviklingsmidler og regionalt næringsfond for 2010 ble 
først avklart i desember 2010. Derfor ble hoveddelen av midlene ikke disponert i 2010. Resterende 
tildeling fra fylkeskommunen sammen med tilsvarende beløp fra kommunale tildelinger (forutset-
ning om 50/50 fordeling) er ved regnskapsmessig avslutning i 2010 fondsavsatt til næringsformål. 
Antatt underforbruk i 2011 på budsjett næringsutvikling vil tilsvarende bli tilført dette fondet – dette 
vil gi en god handlefrihet for disposisjoner for Trondheimsregionen videre framover. 

3.4 Driftsfond 

Trondheimsregionen har i tidligere år ikke brukt alle midler som er tildelt. Som forutsatt i utviklings-
plan 2011 avsettes ubrukte midler (ut over det som avsettes særskilt i næringsfondet) på et drifts-
fond for Trondheimsregionen som reserveres dels for spesielle satsinger og dels som buffer for 
uforutsette situasjoner.  

3.5 Rapportering/revisjon 

Trondheim kommune bidrar som vertskommune med budsjett og regnskapsføring for Trondheims-
regionen. Fra 2011 er økonomistyringen for Trondheimsregionen i samsvar med inndeling i pro-
gramområder for virksomheten. Budsjettmessig rapporteres det nå på underpunkter som angitt: 

 P1: Strategisk næringsutvikling 
o Administrasjon 
o Interne prosjekt 
o Eksterne prosjekt 
o Næringsfond 

 

 P3: Profilering/kommunikasjon/  
påvirkning (Profilering) 
o Administrasjon 
o Markedsføring 
o Påvirkningsarbeid 

 P2: IKAP og andre  
utviklingsoppgaver (IKAP/AUO) 

o Administrasjon 
o IKAP 
o Andre utviklingsopppgaver 
o Statistikk 

 P4: Ledelse/samarbeid 

o Administrasjon/sekretariat 
o Møtevirksomhet 
o Andre aktiviteter 
o Tjenestesamarbeid 
o Driftsfond 


