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Side 1 

 

Utviklingsplan 2013-16, Trondheimsregionen 
Utviklingsplan 2013-16 er utarbeidet i henhold til opplegg og signaler fra Trondheimsregionens 
organer og sak om Trondheimsregionens virksomhet i kommunene. Også kommunikasjonsplatt-
form med handlingsplan for kommunikasjon inngår i utviklingsplan 2013-16. 

1 Hensikt  

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.    

 

         
 Klæbu – Trangfossen.   Malvik – Hommelvik sjøside. 

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:  
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 er hovedsatsingsområdet for Trondheimsregionen i perioden. Kunn-
skapsmiljøene er vårt største fortrinn i tillegg til at vi har en stor by i regionen. Kommunene har 
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Side 2 

ulike fortrinn og dette mangfoldet skaper vår felles slagkraft. Vi viderefører den etablerte organisa-
sjonen med samhandling mellom offentlig sektor, næringslivet og kunnskapsmiljøene.  

Gjennomføring av strategisk næringsplan er godt i gang. Næringsrådet styrer arbeidet ut fra ram-
mene i utviklingsplanen og etter innspill fra kommunene, næringslivet og kunnskapsmiljøene. Det 
skal være god kontakt mellom næringsrådet og Trondheimsregionen-regionrådet. Koblingen mot 
næringslivet og kunnskapsmiljøene fungerer positivt og er en åpenbar suksessfaktor.  

 
Tiltak er igangsatt, mange vil pågå i flere år: 
- Praksisordning mot industrien er etablert for 

HiST-studenter (Høgskolen i Sør-Trønelag). 
- Kobling mot forskningsmiljø: Vannklyngen i 

Leksvik har fått status som 3-årig ARENA-
prosjekt. 

- Kurs for næringsapparatet i kommunene er 
etablert i samarbeid med NTNUs senter for 
entreprenørskap. 

- Internasjonal prosjektkoordinator er tilsatt. 
Skal hjelpe bedrifter og kommuner i EU-
systemet. 

- Avtale inngått med Ungt Entreprenørskap 
om prosjekt mot grunnskolene.  Prosjektet 
har en toårig ramme. Det startet  
01.01.2012.  

- Avtale om frikjøp av forskere til disposisjon 
for regionens næringsliv er under sluttføring. 

- Samferdselspolitisk fundament for Trond-
heimsregionen er vedtatt. Dette prioriterer 
transportprosjekt. Nasjonal transportplan 
2014-23 har særlig fokus. 

- To tiltak for utenlandsk arbeidskraft: Et godt 
mottaksapparat for internasjonale eksperter 
til våre bedrifter. Traineeordning for kompe-
tente innvandrere i relevante stillinger i regi-
onen. 

 
Nye oppgaver i 2013: 
- Rullering av handlingsplanen i 2012 pågår. 

Det er invitert til politisk drøfting i kommune-
ne og oppdatering av kommunenes ”selvan-
givelser”.  

- Forum med ”FoU-kontaktene” (næringsmed-
arbeidere) i kommunene skal utvikles videre. 
Vi skal fastsette konkrete mål og mandat for 
FoU-kontaktenes arbeid. Vi ønsker å styrke 
nettverket mellom FoU-kontaktene ved å in-
vitere til felles arbeidsperioder og etablere 
kontakt med NTNU, SINTEF og HiST.  

 
Trondheim – elva i sentrum. 

 
Budsjett for strategisk næringsutvikling 2013: 4,3 mill kr. 

Vedtatt næringsplan omfatter også strategier for arealutvikling og markedsføring. Det er aktuelt at 
budsjett for disse programområdene styrkes fra budsjett næringsutvikling. Det er avsatt fondsmid-
ler for næringsutvikling som kan benyttes i tillegg til budsjettet. 

2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 

Mål: 
Trondheimsregionen skal tilby attraktive nærings- og boligarealer samt effektiv infrastruktur – til-
passet morgendagens behov og utfordringer. Det skal skje ved bruk av retningslinjene i IKAP. 
Trondheimsregionen skal være rollemodell for attraktivt og bærekraftig regionalt utbyggingsmøns-
ter. 

Utdyping: 
IKAP ble utarbeidet med stort engasjement fra kommunene og ble vedtatt i 2010. Kommunestyre-
ne/bystyret har sluttet seg til gjensidig forpliktende retningslinjer. Som fastsatt i retningslinjene skal 
IKAP-videreføring senest igangsettes i 2012, dette er nå under oppstart. Ny prosjektleder for IKAP 
har tiltrådt 01.09.2012. 
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Alle kommunene har utarbeidet nye kommuneplaner etter at IKAP ble vedtatt i 2010. Hovedbildet 
er at IKAP er lagt til grunn, men noen utfordringer foreligger. En stor utfordring for de fleste kom-
munene er at befolkningsveksten er økende, med en stor andel utenlandsk tilflytting.  

Pågående arbeid: 
- Etablere regionalt næringsareal Nye Sve-

berg: Arealdel for Malvik foreslo et utbyg-
gingsareal på ca 1000 daa som forutsatt i 
IKAP-retningslinjene. Ut fra lokale protester 
vedtok kommunestyret å halvere arealet. 
Kommunene skal inviteres til å utforme en 
intensjonsavtale for et utbyggingsselskap. 
Opplegget kan være et eksempel for flere 
næringsareal, eventuelt at dette selskapet 
utvides. 

- I Klæbu gjennomføres private regulerings-
planer for første utbyggingsetappe på Tul-
luan. Fv 704 er en utfordring for å gjøre dis-
se arealene tilstrekkelig attraktive. Trond-
heimsregionen har i vedtak bedt om at til-
fredsstillende forbedring av fv.704 kommer i 
fylkesplanperioden 2014-19.  

- Lauvåsområdet i Trondheim var foreslått i 
IKAP, men er uegnet ut fra grunnforhold. 
Som erstatning vurderes arealer lengre sør-
øst på Torgårdområdet med tilsvarende stør-
relse. Det skjer i kommuneplan for Trond-
heim kommune. Også her kan grunnforhold 
være utfordrende.  

- Stormyra i Stjørdal er planavklart. 
- Melhus kommune har klargjort Hofstad leir 

gjennom eget utbyggingsselskap 
- Nytt logistikknutepunkt i regionen er viktig for 

videreføring av IKAP. Trondheimsregionen 
har bedt Samferdselsdepartementet om at 
både integrerte og delte løsninger må vurde-
res videre framover.  

- Felles befolknings- og boligprognosearbeid 
pågår fortløpende. Deler av arbeidet for 
kommunene blir utført av fagmiljø i Trond-
heim kommune (I 2011 0,6 årsverk), koblet 
mot en arbeidsgruppe fra kommunene. Den 
utenlandske innflyttingen påvirker boligbeho-
vet og boligpolitikken, dette forutsettes ana-
lysert videre. 

- Regionrådet er politisk referansegruppe for 
samferdselsprosjekt i Trondheimsregionen. 
Vi skal bidra i påvirkningsprosesser mot 
sentrale organ, jfr. programområde 1 og 3. 

Nye oppgaver i 2013: 
- Rullering av IKAP skal gjennomføres. Det 

utarbeides et enkelt planprogram i samar-
beid med kommunene. Dimensjonering og 
avklaring av fremtidige store næringsareal 
og videreføring av felles boligpolitikk skal 
inngå. Offentlig infrastruktur skal vurderes ut 
fra forventet befolkningsvekst i et langsiktig 
perspektiv, etter modell fra Trondheim 2030-
prosjektet. Etablert administrativ arbeids-
gruppe skal delta aktivt i arbeidet, og statli-
ge/fylkeskommunale sektororgan involveres 
tett (Samrådsgruppe). 

- Logistikknutepunkt skal avklares, ut fra 
kommende avklaring fra samferdselsdepar-
tementet.  Vi forutsetter et videre samarbeid 
med Jernbaneverket og Trondheimsfjorden 
havn. Jernbaneterminal og havn sees i 
sammenheng uansett konsept. 

- Trondheimsregionen skal etablere en samlet 
ekstern markedsføring av tilgjengelige 
næringsareal i regionen på egen hjemme-
side. Denne kan kobles til kommunenes 
hjemmesider. Arbeidet starter høsten 2012. 
Ajourføring av en slik felles database blir vik-
tig. 

 
 

Orkdal – havna og Grønøra.  
 

 

 

 

Budsjett for IKAP og andre utviklingsoppgaver i 2013: 1,2 mill kr.  

I tillegg vil det være aktuelt å benytte ressurser fra budsjett næringsutvikling og fond 
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2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning 

Mål: 
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. I tillegg vektlegger vi attraktivitet, arealutvikling og 
det å styrke regionens totale rammebetingelser for utvikling. For 2013 prioriteres: 
- Trondheimsregionen skal bli bedre kjent og mer akseptert blant medlemmene. 
- Trondheimsregionen skal fremstå som ledende på strategisk næringsutvikling 

 

    
Stjørdal – Trondheim lufthavn.  Midtre Gauldal – laksefiske i Gaula. 

 
Utdyping 
I 2011 ble det vedtatt en kommunikasjonsplattform for Trondheimsregionen. Det ble gjennomført 
en spørreundersøkelse med mange respondenter. Undersøkelsen ga nyttig informasjon om hvor-
dan ulike grupper oppfatter Trondheimsregionen, og har vært grunnlag for gode drøftinger i Trond-
heimsregionens organer.  

Pågående arbeid: 
- Kommunikasjonsplattformen vektlegger ar-

beidet med å videreutvikle omdømmet for 
Trondheimsregionen i egne rekker. Senere 
kan en sikte mer mot eksterne aktører.  

- Det er etablert et nettverk mellom kommuni-
kasjonsansvarlige i kommunene som videre-
føres.  

- Alle lokalpolitikere og rådmenn får nyhets-
brev i forbindelse med møtene i Trondheims-
regionen. Ordningen skal videreutvikles og 
nye mottakergrupper vurderes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye oppgaver i 2013: 
- Ny omdømmeundersøkelse gjennomføres i 

2012/13. Denne vil danne grunnlag for vide-
re prioriteringer. 

- I samarbeid med informasjonsmedarbeider-
ne skal det utvikles en felles budskapsbank: 
Aktuelt å presentere suksesshistorier på 
nettsider og i ulike media, eventuelt produse-
re filmer etc. Trondheimsregionen ønsker å 
være synlig på kommunenes nettsider 

- Vi ønsker å rekruttere Trondheimsregionen-
ambassadører som fremsnakker arbeidet 
vårt. 

- Trondheimsregionens internettside videreut-
vikles som ekstern portal.   

- Videre merkevarebygging: Utvikle vi-
sjon/slagord/strategiske hovedbudskap. 

- Videreutvikling av metoder/arenaer for 
Trondheimsregionen som politisk verksted. 
Sees i sammenheng med erfaringer med po-
litisk sak om handlingsplan næring.  

- Det skal vurderes en større medieprofilering 
andre halvår 2013, ev i samarbeid med flere. 

- Konkret lobbyarbeid: Vurderes i forhold til 
Trondheimsregionens løpende engasjemen-
ter.  



 

 

 

 

 

TR-Plandokument 
jh – 13.09.2012 
 

Side 5 

Budsjett for profilering/kommunikasjon/påvirkning i 2013: 0,8 mill kr. 

Det er aktuelt å vurdere å bruke fond til særlige satsinger innenfor dette programområdet. 

2.4 P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid 

Mål: 
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 2013: 0,6 mill kr. 

 

.    
  Melhus – ut på tur.  Rissa – brygger i Råkvåg. 

 

3 Ressurser, budsjett og styringssystem 

3.1 Ressurstilgang i 2013: 

 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 2012 (Forutsetter 3,0 mill kom. egenandel) 

 Fylkesmannen ST 0,5 mill kr  0,5 mill ikke avklart, må søkes konkret 

 SUM 7,3 mill kr  
 

Tilskudd fra kommunene i 2013 fordeles som fastsatt i 2010. Dette er inntatt i de respektive kom-
muners økonomiplaner 2012-16.   

 



 

 

 

 

Side 6 

Ressurstilgang 2013  fordelt på programområdene: 

  P1 
Næringsutv. 

P2 
IKAP/AUO 

P3 
Profilering 

P4: Ledelse/ SUM 

samarbeid 

Kommunene 2 700 000 600 000 800000 300 000 4 400 000 

Fylkeskommunen 2 000 000 400 000     2 400 000 

Fylkesmannen  200 000    300 000  500 000 

SUM 4 700 000 1 200 000 800 000 600 000 7 300 000 

  

Budsjettet tilpasses at de direkte skjønnsmidlene som ble gitt fra fylkesmannen til regionråd i 2011-
12 nå sannsynligvis faller bort, vi har imidlertid lagt til grunn at det gjennom prosjektsøknader kan 
tilføres 0,5 mill kr i skjønnsmidler. Videre tilpasses budsjettet til det reduserte nivået som Sør-
Trøndelag fylkeskommune har lagt til grunn for tildeling av regionale utviklingsmidler. Vi fikk 2,4 
mill kr i 2012. 

Da blir budsjettrammen for 2013 7,3 mill kr, mot 7,8 mill kr i justert budsjett 2012. Budsjettet må 
imidlertid sees i sammenheng med fondsavsetningene. Med fondsmidlene vil Trondheimsregionen 
ha god ressurssituasjon for igangsetting av aktuelle aktiviteter/prosjekt i 2013.   

 

    
Leksvik – båthavna. Skaun – Grønneset friluftsområde. 

3.2 Fond 

Næringsfondet bygger dels på at tildelte midler fra fylkeskommunen i 2010 ble avklart så sent på 
året (desember) at vi i realiteten etter dette har hatt ett års etterslep på fylkeskommunal tildeling i 
forhold til forbruk, dels at det har tatt tid å komme opp på et aktivitetsnivå som forutsatt. Ved inn-
gangen til 2013 er situasjonen med aktivitetsnivå endret. 

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. 

 


