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UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR  

TRONDHEIMSREGIONEN – SAMARBEID FOR UTVIKLING 

Vedtatt i Trondheimsregionen – samarbeid for utvikling 07.01.2010 

Endret angående ressurser etter rådmannsforums vedtak i sak 20/10- 

Arbeid med utviklingsplan 2010 er utført i henhold til opplegg og signaler fra Trondheimsregionen. 
Det var nedsatt en arbeidsgruppe med deltakelse fra Melhus, Orkdal, Trondheim og STFK.  

Rådmannsforum la fram en skisse til utviklingsplan i Trondheimsregionens møte 19.06.09, på den-
ne bakgrunn vedtok Trondheimsregionen 18.09.09 økonomisk ramme fra kommunene i henhold til 
opplegget. Ut fra signalene ble det arbeidet videre med å konkretisere programområder og prosjekt i 

arbeidsgruppen. Skisse ble drøftet i rådmannsforum13.10.09, forslag ble lagt fram i Trondheimsre-
gionen 30.10.09, og sendt ut til kommunene. Trondheimsregionen gjorde endelig vedtak i møte 

07.01.10. 
 

Hensikt  
Det er utarbeidet utviklingsplan for 2009, vedtatt av Trondheimsregionen i sak 06/09.  Det ble fast-
satt følgende hensikt, på bakgrunn av Trondheimsregionens vedtak i sak om videre drift av Trond-

heimsregionen i møte 12.12.08. Formuleringen opprettholdes: 

Styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon, slik 

at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og 

tjenester til befolkningen.  

 

Ressurser 

Utgangspunktet for kommunenes andeler er at de opprinnelige medlemmene til sammen bidrar med 

2 mill kr, at dette fordeles mer 50 % flatt bidrag og 50 % basert på folketall: 

 Folketall  Flatt 

 50% etter 

folketall  SUM 

Trondheim 168 257                      2 000 000                   

Stjørdal 20 960                         142 857                      271 316                      414 173                      

Malvik 12 457                         142 857                      161 249                      304 107                      

Klæbu 5 634                           142 857                      72 929                         215 786                      

Malhus 14 655                         142 857                      189 701                      332 559                      

Skaun 6 437                           142 857                      83 324                         226 181                      

Orkdal 11 160                         142 857                      144 460                      287 318                      

Midtre Gauldal 5 950                           142 857                      77 020                         219 877                      

Rissa 6 389                           142 857                      82 702                         225 559                      

Leksvik 3 517                           142 857                      45 526                         188 383                      

SUM Nabokommuner 77 253                         1 285 714                   1 000 000                   2 413 942                   

SUM KOMMUNER 4 413 942                   

STFK - utviklingsplan 1 000 000                   

STFK - næringsfond 2 300 000                   

Fylkesmannen 300 000                      

8 013 942                   SUM  

Dette innebærer at de opprinnelige medlemmene til sammen bidrar med 4 mill kr, hvorav ca 1 mill 
kr finansierer sekretariat for det politiske organet Trondheimsregionen. Dette ble avklart før Rissa 
og Leksvik ble opptatt som medlemmer. I rådmannsforum, sak 10/2010 ble det fastsatt at de opp-

rinnelige kommunenes andeler opprettholdes, og at Rissa og Leksvik kommer i tillegg med andeler 
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beregnet ut fra tilsvarende grunnlag.  Fylkestinget i Sør Trøndelag fylkeskommune vedtok i møte 
15.12.09 sak om Trondheimsregionen, hvor det ble bevilget 1 mill kr til utviklingsprosjekter i 
Trondheimsregionen. I sak om regionale utviklingsmidler ble det i tillegg vedtatt 2,3 mill kr til re-

gionalt næringsfond for Trondheimsregionen, knyttet til samarbeidstiltak ut fra regional strategisk 
næringsplan i kommunene i sone 1-2. Det er bevilget 300.000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen til 

utvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid, med signal om ytterligere midler.  

Med et slikt utgangspunkt vil det være realistisk å komme langt i forhold til de programområder 

som er skissert, og ikke minst at Trondheimsregionen kan styrke seg vesentlig i konkurransen 

med andre storbyregioner.  

 

Programområder:  
Under er programområdene for 2010 oppsummert – disse kan utvikles løpende. Der det er hen-
siktsmessig, vil aktuelle programområder/tema videreføres med nærmere prosjektbeskrivelser. Pro-

gramområdene er ikke presentert i prioritert rekkefølge, organisasjon/opreasjonalisering er plassert 
som siste programområde fordi det på mange måter kan sees som en konsekvens av de øvrige.  

Kompetansebehov/bemanning 

Under hvert programområde er det beskrevet kompetansebehov i forhold til de aktuelle satsingene, 
fordi det er viktig å se kompetansen i en total sammenheng og at vi ivaretar tilstrekkelig kvalitet og 

slagkraft i vårt arbeid. Det må understrekes at dette ikke gir uttrykk for egne separate stillinger. Det 
må vurderes samlet kompetanse som en bør etablere i regionens organisasjon, og dette bør sam-

menholdes med tilgjengelig kompetanse i kommunene som en kan dra nytte av, i mer permanente 
situasjoner kan dette skje gjennom utlånsordninger, hvor dokumenterte lønnsutgifter tilbakeføres til 
kommunene. Slik utveksling har også betydning for å ivareta og utvikle kompetanse slik at den for-

blir i kommunene, og at strategiske sammenhenger med kommunene ivaretas. 

Programområde A: Videreføring av strategisk næringsplan: 

Kommunene er gjennom Trondheimsregionen oppdragsgiver for prosjektetet regional strategisk 
næringsplan, som NAT nå er engasjert for å gjennomføre. Det er følgelig Trondheimsregionens eget 
ansvar å videreføre arbeidet i forhold til konklusjoner og tilrådninger. Formålet med strategisk 

næringsplan er å danne grunnlaget for satsinger og samarbeidsprosjekter i årene fremover. Den skal 
løse næringspolitiske utfordringer på tvers av kommunegrenser, etablere en regionalt forankret 

næringspolitisk plattform, og gi tydelige signaler om retningsvalg.  
Tema: 
- oppfølging av satsingsnæringer/aktiviteter ut fra mål og strategier for regionen 

- etablere og følge opp aktuelle samarbeidsprosjekt 
- FoU-samhandling i forhold til regional samfunnsutvikling (næringsliv/offentlig). (Viderefø-

ring som følge av bla. Belboutvalget følges opp gjennom egen søknad om skjønnsmidler fra 
Trondheim kommune - som prosjektførende part sammen med fylkeskommunene - i søkna-
den vises til Trondheimsregionen som mulig aktør/forankring) 

- vurdere næringsselskap eller annen organisering, jf. Oslo-, Stavanger- og Bergensregionen. 
- etc. ut fra konklusjoner i næringsplanen 

Programområdet krever høy og bred kompetanse i forhold til næringsutvikling, FoU-miljø og nær-
ingslivet. Denne kompetansen må sees i nær sammenheng med programområde om videre organi-
sering/operasjonalisering. 

Programområde B: Videreføring av IKAP/boligprosjektet: 

Boligprosjektet forutsettes avsluttet ved årsskiftet, prosjektet vil gi føringer for videre samarbeid/ 

samhandling. IKAP tar sikte på at planforslag med bindende retningslinjer foreligger ved årsskiftet. 
For næringsarealene vil usikkerhet verdrørende godsterminal og havn ved årsskiftet sannsynligvis 
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tilsi en differensiering, hvor næringsareal som er udiskutable uansett (for å avhjelpe dagens area l-
mangel) prioriteres særskilt.  
Tema: 

- behandling/konsensus av planforslag i kommunene i 2010 
- utvikle samarbeid/kunnskapsheving i forhold til stasjonær energibruk og energigjennvinning 

ut fra prosjektene Framtidens byer, Orkdal 2040 og kommunenes klima- og energiplaner 
- bidra videre i prosesser om godsterminal og havn 
- transportanalyse av næringsarealer for å redusere reiselengder/klimautslipp – ut fra avklaring-

er vedrørende godsterminal og havn  
- analyse av ny reisevaneundersøkelse – forbedre metodikk for reiselengde/klimautslipp med 

bil i forhold til ulike boliglokaliseringer  
- videre samhandling om felles prognoser og boligpolitikk  
- videre samhandling om felles næringsarealtilrettelegging/markedsføring, herunder vurdere 

tomteselskap 
- videreføring av andre temaområder 

Programområdet krever kompetanse i forhold samfunns- og areal- og transportplanlegging samt 
klima/energiutfordringer, i tillegg kompetanse som sammenfaller med programområdene angående 
næringsplan, informasjonsarbeid og organisering. 

Programområde C: Profilering/informasjonsarbeid: 

Det er startet opp en forbedring av internettpresentasjon av regionen, som kan videreutvikles i for-

hold til utadrettet markedsføring av Trondheimsregionen. Andre storbyregioner har utviklet dette 
betydelig. Videre er det uttrykt ønske om aktiv mediahåndtering, sammen med annen utadrettet 
påvirkning. 

 
Tema: 
- omdømmebygging 

- informasjon 
- spesielt trekke fram suksesshistorier i regionen 

- påvirkning/lobbyarbeid 
- mediahåndtering 

Det anses som meget aktuelt å benytte spesifikk informasjonskompetanse. 

Programområde D: Videreutvikling av interkommunalt tjenestesamarbeid 

I prosjekt administrert av fylkesmannen, gjennomgår NIVI-analyse interkommunalt samarbeid i 

Sør-Trøndelag. Fylkesmannen signaliserer at konklusjoner i denne utredningen skal tillegges vekt 
ved tildeling av skjønnsmidler. Utredningen er i sluttfasen, og uttrykker angående Trondheimsregi-
onen at det er en svakhet at tjenestesamarbeid er pragmatisk initiert og lite helhetlig. Videre at sa m-

handlingsreformen aktualiserer tjenestesamarbeid og vil reise en rekke spørsmål, også i forhold til 
omkringliggende samarbeidsregioner.  

Trondheimsregionens primære hensikt som utviklings- og samordningsorganisasjon er tydelig vekt-
lagt foran i hensikten med utviklingsplanen, og i alle styrende dokumenter, inklusive vedtekten. 
Imidlertid er det både i vedtekten og hensikten inntatt at det også kan fastsettes og følges opp inter-

kommunalt samarbeid om tjenester til befolkningen. Samtidig innebærer kommunestrukturen og de 
overlappende regionene at slike samarbeidsrelasjoner har et bredt spekter av løsningsmuligheter. 

Dette kan like gjerne være en styrke som en begrensning for de aktuelle kommunene. Samhand-
lingsreformen setter en dagsorden som må følges opp. 
- avklare håndtering av samhandlingsreformen i samarbeid med Orkdals- og Værnesregionen. 

- også hensynta og videreutvikle vertikale relasjoner: stat - fylke - region/kommune 
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- etablere/videreutvikle interkommunalt tjenestesamarbeid der det er naturlig – med utgangs-
punkt i NIVI-analysens evaluering. 

Relevant kompetanse er kunnskap om offentlig organisasjon og tjenestetilbud på høyt/bredt nivå, jf. 

at dette området tidligere var ivaretatt av rådmannsforumet.  

Programområde E: Videre organisering/operasjonalisering av Trondheimsregionen  

Programområdene over tilsier at videreutvikling av organiseringen av Trondheimsregionen med 
nødvendig ressurs/kompetanse må på plass raskest mulig. Det blir viktig å koble dette sammen hen-
siktsmessig, at det etableres en konstruksjon som samlet gir både legitimitet og effektivitet for virk-

somheten. Å etablere en samlet sekertariats- og prosjektorganisasjon må sammen med videreføring 
av Næringsplanen og IKAP bli hovedoppgaven i første halvår 2010, forberedelser er under oppstart.  

Tema: 
- etablere en samlet operativ stab/organisasjon for utviklingsoppgaver og prosjekt slik de fram-

går av programområdene, herunder sannsynlig felles sekretariats- og prosjektledelse  

- avklaring av organisasjonsform, med utgangspunkt å ivareta sterke samhandlings/styrings-
linjer med kommunene/fylkeskommune 

- styrke politisk involvering gjennom utvikling av arbeidsutvalget 
- ivareta mulighet for samhandling/kompetanseoverføring med kommunene/fylkeskommune, 

herunder mulig utveksling av personressurser 

- vektlegge fornuftig samvirke ut fra alle regionale ressurser, herunder å unngå dobbeltarbeid  
gjennom å avgrense mot/samordne og/eller samle regionale fora 

- ivareta aktuell alliansebygging med andre geografiske samhandlingsorganisasjoner 

Fremtidig organisasjon av Trondheimsregionen har behov for å bli styrt med høy og bred kompe-
tanse på ledelse/offentlig forvaltning og samfunnsutvikling, med særlig god innsikt i kommuneorga-

nisasjonen. I forhold til kompetanse for øvrig vises til programområdene over. 


