Trondheim kommune

Saksframlegg
INTERNASJONAL STRATEGI / HANDLINGSPROGRAM 2011 – 2012
Arkivsaksnr.: 10/44725
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar handlingsprogrammet for internasjonal strategi for 2011-2012 og tar status for det
internasjonale arbeidet i 2010 til orientering
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn for saken:
Bystyret vedtok i møte 28. januar 2010 i Arkivsak 09/40014 Internasjonal strategi for Trondheim. I
vedtaket heter det at den internasjonale strategien skal følges opp av et handlingsprogram. Formannskapet
gis fullmakt til å vedta handlingsprogrammet. Bystyret ber om at disse strategiene om nødvendig justeres i
tråd med vedtak bystyret fatter i strategisk næringsplan.
Arbeidet med internasjonal strategi skal:
•

Videreutvikle Trondheims rolle som internasjonale by og stimulere til internasjonal nysgjerrighet og
Trondheim skal ha en tilrettelegger rolle og bidra til økt internasjonal kontakt og samarbeid innen
utdanning, forskning, helse, kultur- og næringsliv.

•

Ta i bruk og utvikle den samlede internasjonale kompetanse i Trondheim by som grunnlag for å
fornye samfunnet og som middel i den økende globale konkurransen om oppmerksomhet,
arbeidskraft, studenter og forskere, kultur- og næringsutvikling. Bystyret understreker at
Trondheim kommune skal samarbeide nært med frivillige organisasjoner med tanke på
kompetanseutveksling og inkludering. Bystyret ønsker at kompetanse og erfaring hos
innbyggerne med internasjonal bakgrunn trekkes inn i dette arbeidet. Konsulene i
Trondheim inviteres med en representant i det internasjonale forumet.

•

Utvikle internasjonal kompetanse og fagkunnskap internt i kommunen, synliggjøre kommunens
internasjonale aktivitet og utvikle vertskapsrollen. Bystyret understreker at Trondheim kommune
skal arbeide for i sterkere grad å utnytte relevante internasjonale kontakter gjennom å
involvere kunnskapsmiljøer, frivillige organisasjoner, kultur og næringsliv i forbindelse med
representasjonsoppgaver og vertskapsrolle, - og bevisst bruke Trondheims profesjonelle
kulturelle ressurser i byens internasjonale strategi.

Handlingsprogrammet
Handlingsprogrammet bygger i hovedsak på aktiviteter som er igangsatt og som kan gjennomføres innenfor
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Trondheim kommune
de eksisterende økonomiske og personellmessige rammer som gjelder for Trondheim kommune. Og som
er innarbeidet i eksisterende budsjett.
I handlingsprogrammet er det tatt hensyn til Sør –Trøndelag fylkeskommunes vedtak om Internasjonal
strategi for Trøndelag 2009-12 og nylig vedtatt handlingsprogram.
Handlingsprogrammet for 2011- 2012 bygger videre på vedtatt handlingsprogram 2010. Tiltak som vil
medføre kostnader som per i dag ikke ligger inne i vedtatt budsjett er skjøvet ut i tid.
En rekke tiltak vil være løpende og måles i et lengre perspektiv for eksempel SØT- samarbeid,
Vennskapsbyarbeidet og arbeid knyttet til vertskapsrolle.
Blant de spesifikke områdene som vil bli omfattet av handlingsprogrammet for 2011 – 2012 er:
•
•
•
•

Øke innsatsen i det internasjonale arbeidet gjennom samarbeid med næringsliv, Innovasjon Norge
og utdannings- og FOU miljøene gjennom Internasjonalt forum
Oppstart av kartlegging av internasjonal aktivitet internt i kommunen
Kartlegge muligheter for eksternfinansiering gjennom EU- og EØS / Interreg og nasjonale organer
Lage en internasjonal informasjonsstrategi

Matrisen over handlingsprogrammet omhandler gjennomførte oppgaver, planlagte tiltak og en status for
arbeidet per 31.12.2010.
Bystyret vedtok i møte 28. januar 2010 i Arkivsak 09/40014 Internasjonal strategi for Trondheim. I
vedtaket heter det at den internasjonale strategien skal følges opp av et handlingsprogram. Formannskapet
gis fullmakt til å vedta handlingsprogrammet. Bystyret ber om at disse strategiene om nødvendig justeres i
tråd med vedtak bystyret fatter i strategisk næringsplan.
Arbeidet med internasjonal strategi skal:
•

Videreutvikle Trondheims rolle som internasjonale by og stimulere til internasjonal nysgjerrighet og
Trondheim skal ha en tilrettelegger rolle og bidra til økt internasjonal kontakt og samarbeid innen
utdanning, forskning, helse, kultur- og næringsliv.

•

Ta i bruk og utvikle den samlede internasjonale kompetanse i Trondheim by som grunnlag for å
fornye samfunnet og som middel i den økende globale konkurransen om oppmerksomhet,
arbeidskraft, studenter og forskere, kultur- og næringsutvikling. Bystyret understreker at
Trondheim kommune skal samarbeide nært med frivillige organisasjoner med tanke på
kompetanseutveksling og inkludering. Bystyret ønsker at kompetanse og erfaring hos
innbyggerne med internasjonal bakgrunn trekkes inn i dette arbeidet. Konsulene i
Trondheim inviteres med en representant i det internasjonale forumet.

•

Utvikle internasjonal kompetanse og fagkunnskap internt i kommunen, synliggjøre kommunens
internasjonale aktivitet og utvikle vertskapsrollen. Bystyret understreker at Trondheim kommune
skal arbeide for i sterkere grad å utnytte relevante internasjonale kontakter gjennom å
involvere kunnskapsmiljøer, frivillige organisasjoner, kultur og næringsliv i forbindelse med
representasjonsoppgaver og vertskapsrolle, - og bevisst bruke Trondheims profesjonelle
kulturelle ressurser i byens internasjonale strategi.

Handlingsprogrammet
Handlingsprogrammet bygger i hovedsak på aktiviteter som er igangsatt og som kan gjennomføres innenfor
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Trondheim kommune
de eksisterende økonomiske og personellmessige rammer som gjelder for Trondheim kommune. Og som
er innarbeidet i eksisterende budsjett.
I handlingsprogrammet er det tatt hensyn til Sør –Trøndelag fylkeskommunes vedtak om Internasjonal
strategi for Trøndelag 2009-12 og forslag til handlingsprogram for 2011.
Handlingsprogrammet for 2011- 2012 bygger videre på vedtatt handlingsprogram 2010.
Blant de spesifikke områdene som vil bli omfattet av handlingsprogrammet for 2011 – 2012 er:
•
•
•
•

Øke innsatsen i det internasjonale arbeidet gjennom samarbeid med næringsliv, Innovasjon Norge
og utdannings- og FOU miljøene gjennom Internasjonalt forum
Oppstart av kartlegging av internasjonal aktivitet internt i kommunen
Kartlegge muligheter for eksternfinansiering gjennom EU- og EØS / Interreg og nasjonale organer
Utarbeide en internasjonal informasjonsstrategi

Matrisen over handlingsprogrammet omhandler gjennomførte oppgaver, planlagte tiltak og en status for
arbeidet per 31.12.2010.

Handlingsprogram - matrise
Tema

Gjennomført

Planlagt

Tilrettelegging og
samarbeid som bidrar
til økt internasjonal
kontakt

Etablering av
internasjonalt forum
Gjennomført
reiselivslivsprosjekt i
Hamburg november /
Kina seminar som
oppfølging av
delegasjonsreise til
Kina våren 2010.
Deltatt på NTNUs
feiring av jubileum for
avtale med Freiberg

Internasjonalt forum planlegger
fellessatsninger innen følgende
områder:
India 2011
Hamburg-delegasjonen
Innkommende offisielle
delegasjoner. Få flere
statsbesøk til vår region:
Kina-oppfølging:

Kontakt med
personer internt som
er delaktig i
internasjonale
prosjekter

Gjennomføre intern kartlegging / Påbegynt
sak til politisk behandling

Aktører:
Internasjonalt forum
Kultur og innvandrer
organisasjoner/
Kulturenheten
TSO og Trondheimsolistene

Kartlegging av
internasjonale
aktiviteter
Aktører: Adm. /
enheter
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Status per
31.12.10
Internasjonalt
forum er
etablert. Faste
møter, løpende
dialog om
mulige fellessatsninger

Involvering av innvadrerorganisasjoner og andre frivillige
organisasjoner
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Trondheim kommune
Gjennomført
Tema
Vennskapsbyer

Aktører: Adm

Informasjon
AktørerAdm/
kommunikasjonsenheten / StudiebyEn

Ekstern finansiering
Aktører: adm. /
Trøndelags
europakontor /
Innovasjon Norge
Barn og unge
Adm. / Ungdommens
bystyre / Trøndelags
europakontor

Skolesamarbeid
innenfor Nordisk
platform

Planlagt

Status per
31.12.10
Utført

Evaluering av Nordisk Sak til bystyret vedtatt januar
plattform
2011
Foreningen Norden
Utarbeide ny avtale for Nordisk Under arbeid
plattformarbeidet
Oppfølging av
vennskapsbyrelasjoner
Bidra v/ Foreningen Nordens
markering av Nordens dag 2011
Sak til formannskapet om
opprettelse av vennskapsby/internasjonal komitè
Kartlagt utfordringer Oppdatering og drift av
Påbegynt
hjemmeside /flerspråklig
Internasjonal
informasjonsstrategi

EU
EØS
Interreg
Nasjonale og lokale
ordninger
Ungdommens bystyre
har engasjement i flere
av vennskapsbyene /
kontakt og utveksling
Leirskole for 9.trinn
Lærertreff og
rektortreff /
koordinatortreff

Informasjon til internasjonale
studenter jf, helhetlig
studentpolitikk
Formidle innholdet i ny
finansierings-ordning EU/EØS
for perioden 2009-2014

Sikre deltakelse fra Trondheim i
regionale program
Fortsatt aktivitet innen det
nordiske skolesamarbeidet:
Leirskole ,Lærertreff ,
Rektortreff ,Koordinatortreff

Gjennomført
kompetanseseminar

Løpende
aktivitet

Ungdommensbystyre deltar i
Aktiv Ungdomsprosjekt med
Dunfirmline

EU- prosjekter og
Interreg-prosjekter
( Aktiv Ungdom
m.m.)
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Trondheim kommune
Tema

Gjennomført

Nettverk

Echo – Internasjonalt
orgelnettverk
Aktører: Adm /
KS- Internasjonale
Nidarosdomen /
nettverk
Vikingelauget
SiTous les ports du
(Steinkjer)
monde (havnenettverk)
Internasjonale
Rapport om
studenter og forskere Internasjonale
studenter
Aktører: Adm /
StudiebyEn
Helhetlig
studentpolitikk
Kontakt med
Kompetansepartner
Trøndelags Europa- innen fagområdene:
kontor
Mat, Ungdom, klima,
miljø og energi
Aktører; Adm /
internasjonalt forum
Europakontoret
Access Mid-Norway

Ekstraordinært
årsmøte / årsmøte
Styrearbeid

Trondheim som
kirkelig tyngdepunkt
Aktører: TK, STFK,
Olavsfestdagene /
Nidaros
Pilegrimsgård

Utredning om
Nidaros som
pilegrimsmål
Initiativ Olavsarven
som Europeisk
kulturvei

Planlagt
Oppfølging og deltakelse

Status per
31.12.10
Løpende

Delta i arbeidet og følge opp
Prosjekt i regi
initiativ for å legge bedre til rette av SiT/
for internasjonale studenter og
StudiebyEn
forskere

Tema:
Løpende /
EØS-midler 2009-2014
deltakelse I
Ungdom, Klima, miljø og energi ressursgruppen
for Europakontoret
Utnytte
hjemmeressursen
Trøndelag blir forsøksregion for Selskapet er
nasjonalt prosjekt I samarbeid
besluttet
med IN
videreført som
selskap uten
ansatte
Olavsvegene til Nidaros, som
Økt
omfatter ledene i Norge, Sverige pilegrimsfokus
og Danmark, ble våren 2010
som følge av
godkjent som Europeisk
nasjonal
kulturveg og dette ble markert utredning
med en høytidelighet under
Søknad om
Olavsfestdagene i Trondheim.
status som
Olavsvegene i Norden tilhører
Europeisk
stamnettet av pilegrimsveger som kulturvei
forbinder de store
innvilget
pilegrimsmålene i Europa, der
Nidaros er et tyngdepunkt i
Nord–Europa.
Nye EU-prosjekter omsøkes
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Tema

Gjennomført 2010

Planlagt 2011

Vertskapsrolle
Aktører: TK

Tilrettelagt faglig
program for
internasjonale
delegasjoner
(Representasjon /
mottak
Kontaktpunkt

Tilrettelegge program og
gjennomføre etter behov

SØT- samarbeid

Møter og seminarer

Status per
1.1.10
Løpende

Følge opp eventuelle etterbruks
muligheter
Representasjon
Ordfører- og ambassadebesøk
Oppfølging og deltakelse

Aktører; Politikere og
Fagstab
Kontakt med CC er
Trondheims konsuler etablert.
Aktører: TK /
Internasjonalt forum
”Reiseliv
Aktører: TK, Visit
Trondheim /Trøndelag
reiseliv/
Internasjonaltforum
Trondheims regionen
– bidra til økt
internasjonal kontakt
og samarbeid
Aktører: TK i
samarbeid med
vedkommende
kommuner / STFK

Utvalgt som
delegasjonstema
Hamburg 2010

Planlegging og gjenomføring av
program 2011

Hamburg
program er
gjennomført

Gjennomført:
Trondheimsregionen
har vedtatt en
Strategisk
næringsplan hvor det
er fokus på
internasjonalisering

Planlagt:
Sikre regionen et
innflaggingskontor
Lage en strategi for bistand til
bedrifter i deres
internasjonaliseringsarbeid, og
involvere regionens bedrifter i
internasjonale prosjekter
Trondheimsregionen skal
sammen med FoU miljø og
næringslivet velge ut 1-3
næringsområdet hvor regionen
har eller kan etablere
internasjonale kunnskapsnav, og
i forlengelsen av dette lage en
strategi for hvordan de
internasjonale kunnskapsnavene
skal utvikles og gi økt vekst

Status:
Prosjektleder
for Strategisk
næringsplan er
tilsatt
Arbeid med
kunnskapsnav
igangsatt
Arbeidsgruppe
med fokus flere
bedrifter inn i
EU-prosjekter
er igangsatt
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Kontakt etablert i forbindelse
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med arrangementet Nordens dag Internasjonalt
i mars 2011
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Trondheim kommune
Tema

Gjennomført 2010

Planlagt 2011

Internt internasjonalt Stor interesse / stort Etablere internt forum for
team
behov for samordning samhandling og gjensidig
informasjon omkring
Aktører: Personer i
internasjonale aktiviteter og
fagstab og aktuelle
planer. Det arbeides videre med
enheter
å finne hensiktsmessig form
Norge-Polen
Forberede og
Kontraktering og gjennomføring
Prosjekt
planlegge prosjektet
Aktører: Wrochlaw
”David og Batsheba”
kommune, TK,
for fremføring i Polen
Nidarosdomen
og Trondheim

Status per
1.1.10
Team er ikke
etablert.

Gjennomført
program i
Wrochlaw (mai)
og Trondheim (
november)

Tiltaksbeskrivelse
Generelt
Tiltakene bygger i stor grad på vedtatt handlingsprogram for 2010 og tiltaksbeskrivelsen er derfor noe
nedkortet for løpende aktivitet
INTERNASJONALT FORUM
Internasjonalt forum ble etablert i 2009 med følgende medlemmer NTNU, HiST, Midt-Norsk
handelskammer, Innovasjon Norge (IN), Trøndelags Europakontor, European Enterprice Network,
Næringsforeningen (NiT), NHO, SINTEF, STFK, NTFK og TK, representant for konsulene i Trondheim
(CC)
Internasjonalt forum skal jobbe for målrettet strategisk for å befeste og styrke Trondheims rolle som
kunnskapsby, kulturby, næringsutviklingen og styrke byen og regionens konkurranseevne gjennom tettere
og bedre samhandling. Dette skal skje gjennom gjensidig informasjon, samlet vurdering, strategisk
prioritering, bedre koordinering og felles innsats for større gjennomslagskraft for ulike tiltak der hvor det
utgjør en forskjell å stå sammen og utnytte felles resurser.
Blant hovedsatsingene i 2011 kan nevnes:
I. NTNUs Indiamarkering 2011 India 2011
• Arbeidsgruppe: TK, NTNU , IN , NHO, NiT
II. Hamburg-delegasjonen
• Arbeidsgruppe: TK , IN , NTNU , NiT
III. Innkommende offisielle delegasjoner. Få flere statsbesøk til vår region:
Arbeidsgruppe: TK , CC , NiT
IV.
Kina-oppfølging:
• Arbeidsgruppe: STFK , TK , IN , NiT
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Trondheim kommune
I forbindelse med planlegging av seminar i Hamburg i november 2011 blir temaetVindkraft teknologi.
Finansiering
Minimalt
Vennskapsbysamarbeidet
Bakgrunn
Hovedaktiviteten vil bestå i oppfølging av bystyrets vedtak om vennskapsbyer.
Bystyret har vedtatt en inndeling av vennskapsbyene i fire kategorier. Det vil bli arbeidet videre i 2011 og
2012 med å etablere hensiktsmessige relasjoner med de av byene som er aktive relasjoner . Det vil bli tatt
kontakt med Krakow i 2011 for å se på grunnlaget for aktivt og bredt samarbeid som involverer
bysamfunnet. Det vil bli tatt kontakt med Puerto Montt med tanke på ¨utarbeide avtale som kan signeres
under fiskerimessen 2011.
SØT-samarbeidet er formalisert på utsiden av vennskapsbyporteføljen og det samme kan sies om
relasjonen til Hamburg.
Det er nå 15 år siden avtalen om Nordisk plattform ble underskrevet. Det nordiske arbeidet ble evaluert
under Nordisk vennskapsbymøte i Trondheim i april 2010. Ny avtale vil foreligge til signering i løpet av
2011.
Tiltak
Oppfølging av bystyresak om vennskapsbyer
Utarbeide avtale om Nordisk plattform

Finansiering - ressursbehov
Ressursbehovet kan løses innenfor vedtatte budsjettrammer.
Tidsfrist
Utkast til ny avtale vedr. Nordisk plattform skal foreligge innen utgangen av 2011.
Internasjonal kompetanse
Bakgrunn
Trondheim kommune har flere vedtak hvor det fremgår intensjoner om å øke den internasjonale
kompetansen. Kommunen har bl.a. fokus på rekruttering av arbeidstakere med flerkulturell bakgrunn. I
kommuneplan, næringsplan og helhetlig studentpolitikk er byens attraktivitet et sentralt tema. Dette gjelder
også tilrettelegging for mennesker med flerkulturell bakgrunn, internasjonale studenter og forskere. I tillegg
foregår et kontinuerlig arbeid med markedsføring av Trondheim både nasjonalt og internasjonalt.
I kommune-Norge anses deltakelse i internasjonale aktiviteter og prosjekter som en forutsetning for at
kommunene skal henge med i fremtidens utvikling. For at vi skal oppnå større nytte og slagkraft i arbeidet
er det nødvendig å gjennomføre en kartlegging / registrering av aktiviteten. I visse tilfeller kan det være
nyttig å få aktiviteter bedre forankret både administrativt og politisk. Det er stort behov for i større grad å
overvåke utviklingen i EU mht prosjekter og program. EØS/EFTA-landene signerte 18. desember 2009
en ny avtale med EU om EØS-finansieringsordning. Norge vil med den nye avtalen bidra med ca 3
milliarder kroner (347 millioner euro) per år til sosial og økonomisk utjevning og samarbeid i Europa i
perioden 2009-2014. Norges bidrag for perioden 2009-2014 øker med 22 prosent i forhold til forrige
periode (2004-2009).
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Trondheim kommune

Ny EØS-finansieringsordning 2009-2014
Norge og EU undertegnet i 2010 (sterkt forsinket) ny avtale om EØS-midler. Norge gir 15 milliarder
kroner til de 12 nyeste EU-landene pluss Portugal, Hellas og Spania. Midlene går til prosjekter innen miljø
og klima, grønn næringsutvikling, helse, forskning, utdanning og kulturarv, arbeidsliv og sivilt samfunn og
justisområdet. Første utlysing kommer i 2011. Innovasjon Norge og SiU (Senter for internasjonalisering av
høyere utdanning) har ansvar for å orientere om mulighetene som ligger i EØS-midlene. Trøndelags
Europakontor, fylkeskommunene m.fl. vil ha en rolle i å informere og mobilisere interesserte aktører i
Trøndelag.
Utenriksdepartementet starter nå utformingen av rammer og regelverk for gjennomføring av EØS-midlene i
neste femårsperiode, bygget på tidligere erfaringer. Deretter skal Norge forhandle med hvert enkelt
mottakerland om hvilke innsatsområder som prioriteres og hvilke programmer som skal etableres i de
enkelte land

Tiltak 2011:
• Informere og legge til rette for at aktuelle aktører blir kjent med og kan delta i prosjekter finansiert
av EØS-finansieringsordningen.

Finansiering
Innenfor rammen av vedtatt budsjett
Barn og unge
Skolesamarbeid innenfor Nordisk plattform
Skolesamarbeidet er uten tvil den delen av Nordisk plattform som kan vise til de beste resultatene.
Arbeidet koordineres fra Norrköping, men Trondheims skolene har spilt og spiller en aktiv rolle og bidrar i
det felles nordiske nettverket.
Tiltak:
Leireskole
Lærertreff
Skoleledertreff
Koordinatortreff.
Resursbehov / finansiering
Arrangementene går på omgang blant byene og kostnadene dekkes av deltakerne.

Internasjonal aktivitet i ungdomsrådene og ungdommens bystyre
Ungdomsrådene i kommunene er gode arenaer for informasjon om bilaterale, nordiske og europeiske
programmer, og vil selv ofte kunne ta ansvar for samarbeidsprosjekter. Ungdommens Fylkesutvalg (UFU)
i STFK arrangerer i 2011 to regionsamlinger for ungdomsråd i fylket, hvor bl.a. internasjonalt samarbeid
står på agendaen.
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Trondheim kommune
UFU har sammen med Ungdommens Bystyre i Trondheim og ungdomsrådet i Dunfermline i Skottland søkt
og fått 49.984 Euro fra Aktiv Ungdom til et samarbeidsprosjekt i 2011 hvor temaet er å lære om
hverandres ungdomsmedvirkningsarbeid.

Tiltak
- Følge opp ungdomsutvekslingsprogrammet Aktiv ungdom
- Følge utviklingen i samarbeid med STFK og NTFK

Internt internasjonalt team:
Det har i løpet av 2010 vært drøftet hvordan et slikt team kan virke ut fra en optimalisering av
arbeidsinnsats. Erfaringene fra 2010 viser at det både har vært hensiktsmessig og nyttig å etablere kontakt
ut fra behov og type kompetanse. Det er derfor ikke formalisert et fast team i 2010. Tanken bak et slikt
team er å utnytte eksisterende interne kunnskaper og ressurser og skape og utvikle et internt miljø for
internasjonal kompetanse. Muligheten og nytten av slik gruppen vil bli drøftet fortløpende med spesielt
fokus på kunnskapsoverføring og i kartleggingen av eksterne finansieringsmuligheter.
Organisering
Gruppen sammenkalles etter behov og ledes av Direktør for internasjonale relasjoner
Ressursbehov
Minimalt

Informasjon
Dokumentasjon og synliggjøring av internasjonal aktivitet
Bakgrunn
Trondheim kommune har mye å hente på å arbeide frem dokumentasjon mht internasjonalt engasjement.
Det blir mer og mer vanlig at kommune - Norge øker bevisstheten om dette og stadig flere kommuner har
utarbeidet internasjonal strategi.
Bystyret har vedtatt; Internasjonal kommunikasjon og informasjonsutveksling skjer i stadig større
grad i digital form. En digital informasjonsstrategi må derfor inngå i den internasjonale strategien
På grunn av den interne ressurssituasjonen ble arbeidet ikke fullført i 2010.
Tiltak
Det skal arbeides for en bedre dokumentasjon av kommunens internasjonale aktiviteter bl.a. gjennom å
fremskaffe mer heltlige oversikter og synliggjøre disse. Det må arbeides sammen med
kommunikasjonsenheten slik at kommunens internasjonale sider blir lette å finne og at det er tydelige lenker
til annen internasjonal aktivitet i byen og til ansvarlige personer.
Organisering
Direktør for internasjonale relasjoner samarbeider med kommunikasjonsenheten
Ressursbehov / finansiering
Ukjent, men det forutsettes at arbeidet kan utføres innenfor rammen av vedtatt budsjett. Dersom det ikke
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er mulig, vil arbeidet måtte utsettes.
Tidsfrist
Avhenger av ressurssituasjonen
Access Mid-Norway
Ekstraordinært årsmøte 2010 vedtok å videreføre foreningen AMN uten ansatte. I samarbeid med IN blir
Trøndelag forsøksregion for et prosjekt med mål å tiltrekke etableringer og investeringer til regionen.
Prosjektet blir langt mer spisset enn AMN har vært til nå. Vinteren 2011 velges ut 1-2 motiverte
forsknings- og næringsklynger som vil fungere som piloter. Forskningsmiljøene skal innta en offensiv rolle i
dette arbeidet, i samspill med næringsklyngene.
STFK bidrar med 1 MNOK til AMN for 2011.
Tiltak 2011:
• Igangsette pilotprosjekt med 1-2 motiverte forsknings- og næringsklynger
Trøndelags Europakontor
Europakontoret bistår næringsliv, FOU-miljøer og offentlige myndigheter i Trøndelag. Styret har vedtatt
følgende 4 fokusområder for Europakontorets virksomhetsplan 2011:
EØS-midlene 2009-2014,
Ungdom,
Klima,
Miljø og Energi,
Fra 2011 er Vidar Segtnan ansatt som daglig leder av Trøndelags Europakontor. Magnus Kjøraas er
kontorets hjemmekoordinator i Trøndelag.
Totalbudsjett kr 2.617.000,Tiltak 2011:
• Delta i ressurgruppe og styrearbeid.
• Utnytte hjemmeressursen til å utvikle internasjonal kompetanse med særlig fokus på EU og EØS

Chongqing/Kina
Norway Days i Chongqing i mai/juni 2010 bygde en solid plattform for videre satsing mot Chongqing og
Kina. Trondheim kommune var representert i delegasjonen. En Kina-satsing innebærer at regionale og
lokale myndigheter i Trøndelag bidrar til å åpne dører for trøndersk næringsliv og FoU i det kinesiske
markedet. En Kina-satsing innebærer også å bidra til kunnskap om Kinas kultur og språk.
Et av temaene under besøket var økt kulturutveksling og særlig i forhold til musikk og museum.
Trondheimsolistene inviterte erhu-solist Liu Guangyu, som spilte sammen med TS i Chongqing, til videre
samrabeid. Liu Guangyu er i tillegg til å være en av Kinas mest fremtredende ehru-solister også leder av
symfoniorkesteret og operaen i Chongqing.
Midtnorsk Handelskammer planlegger en bedriftsdelegasjon til Kina i 2011 som oppfølger til
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bedriftsdelegasjonen til Shanghai og Chongqing i 2010. Også NTNU og Sintef har planer for videre
samarbeid med Chongqing.
Langsiktighet er nødvendig i en videre Kina-satsing. Planlegging og gjennomføring av Norway Days
demonstrerte betydningen av å ha en personalressurs med kjennskap til kinesisk språk og kultur.
Partnerskap er avgjørende for at det skal ha mening å jobbe med en Kina-satsing. Dette innebærer tett
partnerskap i Trøndelag (STFK, NTFK, Trondheim kommune, IN, Midt-Norsk Handelskammer, NHO,
Sintef, NTNU m.fl.). Internasjonalt Forum, som er en regional møtearena driftet av Midt-Norsk
Handelskammer, etablerte i lys av dette på nyåret 2011 en Kinagruppe. Høsten 2010 tok STFK på sin
side initiativ til etablering av et Regionalt Kinaforum for fylkeskommuner og byer i Norge som har
samarbeidsregioner/-byer i Kina. UD, NHD og Innovasjon Norge er positive til initiativet. Formålet er
samarbeid om kinasatsing, f.eks at fylkeskommuner/byer kan åpne dører for bedrifter også fra andre deler
av Norge enn eget fylke/by.
Tiltak 2011:
• I samarbeid med partnere i Trøndelag, og i andre norske fylker/regioner og nasjonalt, utarbeide en
Kina-strategi for Trøndelag som favner bredt tematisk (næring/kultur/skole), og med kort og lang
tidshorisont.
Russland/Nordområdene.
Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12 initierte en vurdering av mulige satsinger i forhold til
Russland/nordområdene. Nord-Trøndelag fylkeskommune har tatt ansvar for en slik prosess, i partnerskap
med relevante partnere fra næringsliv, FoU-miljøer, utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparat. En
mindre delegasjon fra Trøndelag besøkte Murmansk i desember 2010 og fikk orienteringer fra en rekke
aktører i området, godt tilrettelagt av SIVATECH.
En eventuell medvirkning fra Trondheim kommune drøftes i samarbeid med STFK, Midt-Norsk olje og
gass, næringsliv og FOU miljøene.
SØKNAD OM EU PROSJEKTER MED REGIONAL / LOKAL INTERESSE
COESIMA II
Et partnerskap av 8-10 europeiske pilegrimsregioner står bak COESIMA II. Norsk partner er
”Trondheim/Nidaros Pilegrimsregion” – representert ved STFK, NTFK og Trondheim kommune.
Formålet med nettverket er utveksling erfaringer og kunnskap om pilegrimsvandring og religiøs turisme,
samt det å skape en plattform for felles markedsføring av pilegrimsruter og pilegrimsmål i Europa.
STFKs andel i prosjektet vil trolig bli ca 2-300.000 kr per år i en treårsperiode.
Tiltak 2011:
• Få opp søknad til et godt europeisk pilegrimsprosjekt innen søknadsfristen for Interreg IVCprogrammet 1.4.2011, i samarbeid med våre europeiske partnere.
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VERTSKAPSROLLEN
Bakgrunn
Trondheim har et godt rykte i utlandet både som arrangør by og vertskap for store arrangement.
Trondheim kommune opples å være svært attraktiv for internasjonale fagdelegasjoner som ønsker å
komme hit. Flere fagdelegasjoner besøker Trondheim hvert år. Videre blir kommunen i økende grad
trukket inn når andre av byens aktører mottar internasjonale besøk. I sak om Internasjonal strategi for
Trondheim fattet bystyret følgende vedtak:
Bystyret understreker at Trondheim kommune skal arbeide for i sterkere grad å utnytte relevante
internasjonale kontakter gjennom å involvere kunnskapsmiljøer, frivillige organisasjoner, kultur og
næringsliv i forbindelse med representasjonsoppgaver og vertskapsrolle, - og bevisst bruke
Trondheims profesjonelle kulturelle ressurser i byens internasjonale strategi.
Dette vil bli fulgt opp ved å se på mulighetene til aktivt å benytte og forsterke nettverk i felles løft for å åpne
dører internasjonalt. I den forbindelse er det bl.a. fra kunnskapsmiljøene og fra næringsliv ønskelig med
informasjon omkring gjester som kommer til Trondheim og ikke minst der hvor Trondheim kommune v/
ordføreren er representert i utlandet.
Organisering
Informasjon om aktiviteter både lokalt og internasjonalt skal samles i internasjonalt forum gjennom en
aktivitetskalender som er tilgjengelig for de som måtte ha interesse av det.
Det er ønskelig å utarbeide klarere retningslinjer for vertskapsrollen.
Ressursbehov
Administrativt
Finansiering
Marginalt behov
Tidsfrist
Er påbegynt

Rådmannen i Trondheim, 10.05.2010

Morten Wolden
kommunaldirektør

Gerhard Dalen
direktør

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

... Sett inn saksutredningen over denne linja
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