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Vedlegg 

1 Opprinnelig prosjektsøknad ERG 

2 Revidert prosjektsøknad ERG 

 

Saksopplysninger 
Bakgrunn for saken 
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd ble tidlig første halvår 2021 kontaktet av May Britt 
Hansen, prosjektleder for European Region og Gastronomy (ERG) v/Trøndelag fylkeskommune. I 
møte med prosjektleder og representant fra Oi! Trøndersk Mat og Drikke ble daglig leder orientert 
om hovedlinjene i fylkeskommunens arbeid for mobilisering av trønderske lokalmatsprodusenter 
frem mot ERG 2022. Prosjektleder informerte om at fylkeskommunen ønsker at regionrådene tar en 
aktiv rolle i å mobilisere lokalmatsmiljøene. Prosjektleder viste til at Innherredsregionen har sendt og 
fått tilsagn på søknad om regionale utviklings midler til å forsterke arbeid med regionens 
lokalmatsmiljø frem mot ERG 2022. Videre ble det formidlet at Trøndelag fylkeskommune imøteser 
lignende søknader fra andre regionråd i fylket.  
 
Arb.gruppa for næringsutvikling v/Rørosregionen Næringshage, Nasjonalparken Næringshage og 
Næringsforeningen i Trondheimregionen fikk oppdraget med å utarbeide en søknad for Trøndelag 
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Sør-Interkommunalt politisk råd med bakgrunn i deres tilknytning til, og erfaring med arbeid vis-à-
vis lokalmataktører i regionen. 
 
Grunnet frist for behandling i fylkeskommunens hovedutvalg for næring ble det avgjort at søknaden 
behandles i styremøte i Trøndelag Sør 3.mai.  
 
Søknaden beskriver aktører i prosjektet, arbeidsoppgaver, aktivitetsplan, budsjett og 
finansieringsplan. Sistnevnte beskriver at prosjektet delfinansieres av Trøndelag fylkeskommune og 
deltakerkommunene i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd. I søknaden presiseres det at en 
tar forbehold om at avgjørelse om deltakelse og økonomisk bidrag i prosjektet tilbakeføres den 
enkelte deltakerkommunes kommunestyre/formannskap.  
 
Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd fattet positivt vedtak i PS 12/21 Tilskudd til 
arbeid med lokalmat frem mot ERG. Styrets vedtak lyder: 
 
«Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtar å søke Trøndelag fylkeskommune om tilskudd 
tilsvarende kr 750 000,- til forsterking av regionens lokalmatsatsing frem mot ERG 2022. Den enkelte 
deltakerkommune tilbakefører avgjørelse om økonomisk bidrag i prosjket til kommunestyre/formannskap» 
      (Møteprotokoll styremøte i Trøndelag Sør 3.05.2021) 
 
Søknaden ble senere skrevet inn i, og sendt via portalen regionalforvaltning.no i hht. 
fylkeskommunens retningslinjer.  
 
Faktiske opplysninger 
 
I ettertid har undertegnede blitt kontaktet av saksbehandler i Trøndelag fylkeskommune. 
Saksbehandler informerte om feil i søknadens finansieringsplan, saksbehandler betonet at feilen kan 
rettes på og at feil i søknadens finansieringsplan ikke kommer i veien for fylkeskommunens 
behandling. Søknad er siden behandlet og innvilget med revidert finansieringsplan. Rådet er forsikret 
om at deltakerkommunene ikke er bundet til endringer i revidert søknad da fylkeskommune først 
utsteder tilskudd etter prosjektet har rapportert. Fylkeskommunens tilskudd beregnes med 
utgangpunkt i kommunenes faktiske økonomiske bidrag og timebruk i prosjektet. 
 
Finansieringsplan i opprinnelig søknad (vedlagt) beskriver at prosjektkostnadene fordeles mellom 
Trøndelag Fylkeskommune og deltakerkommunene i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd. 
Trøndelag fylkeskommune omsøkes kr 750 000,-, deltakerkommunens egenandel utgjør til sammen 
kr 380 000 fordelt likt på deltakerkommunene (380 000/6). Fylkeskommunens retningslinjer for 
tilskudd over regionale utviklingsmidler stipulerer at fylkeskommunen har anledning til å innvilge 
tilskudd tilsvarende 50 % av total prosjektkostnad, i ERG prosjektet er øvre grense for tilsagn per 
region kr 625 000. Dette vil si at søknadsbeløpet i opprinnelig søknad, kr750 000,- er for høyt sett i 
forhold til deltakerkommunenes bidrag kr 380 000 og fylkeskommunens øvre grense for tildeling av 
støtte i prosjektet. Kommunedirektørene i deltakerkommunene i Trøndelag Sør er underrettet om 
dette per e-post 21.mai.  
 
Deltakerkommunene i region Trøndelag Sør har mulighet til å utløse kr 625 000 i tilskudd fra 
Trøndelag fylkeskommune uten å øke sin økonomiske innsats i prosjektet. Saksbehandler i 
Trøndelag fylkeskommune opplyser om at deltakerkommuner, produsenter m. fl. har mulighet til å 
bidra gjennom egeninnsats i form av timebruk i prosjektet. Forutsatt at timebruken rapporteres i 
prosjektet vil fylkeskommunen kunne innvilge kr 625 000 i tilskudd til prosjektet. I revidert søknad 
utarbeidet av saksbehandler i TRFK (vedlagt) estimeres det at deltakerkommunenes og andre 
aktører egeninnsats i form av timebruk må tilsvare kr 245 000.  
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Prosjektmedarbeidere fra Nasjonalparken Næringshage og Rørosregionen Næringshage er blitt gjort 
kjent med endringer i finansieringsplan i revidert søknad og er positivt innstilt til at denne 
presenteres for behandling i deltakerkommunenes kommunestyrer/formannskap.  

Vurdering 
Forholdet til overordnede mål og strategier 
 
Det er viktig at folkevalgte i deltakerkommunenes formannskap og kommunestyrer får riktig 
informasjon vedrørende hvilken støtte kommunenes økonomiske bidrag og egeninnsats i prosjektet 
utløser i tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune. Sak om deltakelse i prosjektet med økonomisk 
bidrag bør derfor ta utgangpunkt i revidert prosjektsøknad.  
 
Revidert prosjektsøknad ble presentert for prosjektmedarbeidere tilknyttet Rørosregionen 
Næringshage og Nasjonalparken Næringshage i møte 10.juni. Tilbakemeldinger på revidert 
finansieringsplan tyder på at det vil være forholdsvis enkelt for deltakerkommune å oppfylle krav til 
egeninnsats i form av timebruk i prosjektet. Møtedeltakeren viser her til prosjektets omfang, 
fylkeskommunes satser og at også andre aktørers timebruk kan regnes med.  
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Avhengig av hvordan prosjektet organiseres kan deltakerkommunene i prosjektet måtte belage seg 
på å bidra med egeninnsats i prosjektet i form av timebruk. Kommunenes egenandel i form av 
økonomisk bidrag ligger fast, denne er kr 380 000 fordelt likt på deltakerkommunene likt som i 
opprinnelig søknad. 

Innstilling til utvalget 
Til behandling av sak om deltakelse i prosjekt for å ruste lokalmatsmiljøet frem mot ERG 2022 
benyttes søknad med revidert finansieringsplan. 
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Søknad

Søknadsnr. 2021-0736 Søknadsår 2021 Arkivsak

Støtteordning Regionale utviklingsmidler 2021 - Trøndelag fylkeskommune

Prosjektnavn

Matregion Trøndelag Sør - Tilskudd til mobilisering mot European Region of Gastronomy

2022

Kort beskrivelse

Kommunene Røros, Holtålen, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus har et etablert samarbeid 

gjennom interkommunalt politisk råd – Trøndelag Sør («Trøndelag Sør»). Gjennom dette samarbeidet 

søker vi prosjektmidler som skal bidra til økt verdiskaping for bedrifter og virksomheter innen mat og 

opplevelser i regionen. Et tettere samarbeid mellom aktørene i regionen, knyttet opp imot Trondheim

og Trøndelags status som Europeisk matregion i 2022 (heretter ERG 2022) skal bidra til å gjøre 

Trøndelag

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal bidra til at aktørene innen mat og reiseliv i «Trøndelag Sør» og deres aktiviteter blir en 

del av innholdet som skaper verdi i og synliggjør Trøndelag som europeisk matdestinasjon. Gjennom å

etablere et tydeligere samarbeid mellom miljøene og aktørene i «Trøndelag Sør» skal vi bidra til:

•    Økt bruk av lokale (og trønderske) råvarer i matproduksjon.

•    Økt bruk av lokale produkter hos lokale (og trønderske) serveringssteder, arrangementer og 

aktiviteter.

•    Økt og tydeligere formidling knyttet til de 2 overnevnte punktene (fra jord til bord).

•    At vi lærer av, utfordrer og utvikler hverandre.

«Trøndelag Sør» og aktørene i de 6 kommunene har som ambisjon å være en ledestjerne i å benytte 

samhandling som strategi for å øke bruken av, tilgjengelig- og synliggjøring lokal mat og drikke fra 

regionen. Vi ønsker at dette prosjektet skal bidra til at økt samarbeid mellom aktørene i regionen i et 

langsiktig perspektiv.

Søkerne tar forbehold om positive vedtak i politiske organer i sine kommuner. Det er en prosess som 

går parallelt med søknadsprosessen til fylkeskommunen. På samme måte tar vi i den kommunale 

behandlingen forbehold om positivt vedtak i fylkeskommunen.
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Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Trøndelag Sør-
Interkommunalt politisk råd
Org.nr:970187715
mayri@midtre-
gauldal.kommune.no

Rørosveien 11
7290 STØREN

45227598

Kontakt-
person 

Mari Løvli Yri
mayri@midtre-
gauldal.kommune.no

Rørosveien 11
7290  STØREN

45227598

Prosjekt-
leder

Kristin Bendixvold
kristin.bendixvold@rorosha
gen.no

Ol-Kanelesaveien 2
7374  RØROS

41 40 64 55

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har i 2018 og 2019 mottatt tilskudd til regional utvikling 

over Trøndelag fylkeskommunens regionale utviklingsmidler. Av disse er 240 000,- allokert prosjekt 

for lokalmatsatsing i regi av arbeidsgruppa for næringsutvikling (Nasjonalparken Næringshage, 

Rørosregionen Nærings hage og Næringsforeningen i Trondheimsregionen.) . Av tilskuddet er kr 140 

000,- utbetalt i forbindelse med gjennomføring av desentralisert Trøndersk Matfestival i 2020. 

Tilbakemeldinger tyder på at desentralisert Trøndersk Matfestival ble en suksess, og at bidraget fra 

Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd var avgjørende for at flere mindre aktører fikk anledning til

å stille ut og selge egne produkter på stand.

Rådet har i 2020 bevilget totalt kr. 890 000 kr til prosjekt i regi av arbeidsgruppa for næringsutvikling. 

Lite gjenstår på rådets næringsfond da midler er bundet av vedtak knyttet til drift av 

Verdiskapingsprogrammet for region Trøndelag Sør v/ arbeidsgruppa for næringsutvikling. Drift av 

Verdiskapingsprogrammet for region Trøndelag Sør delfinansieres av Trøndelag fylkeskommune som 

bevilget kr 950 000,- i 2019.

Spesifikasjon

Bakgrunn

For å bistå regionrådet Trøndelag Sørs arbeid med å styrke næringsutviklingen i regionen, har vi 

etablert en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Nasjonalparken Næringshage, 

Rørosregionen Næringshage, NiTR avd Midtre Gauldal og Melhus, Innovasjon Norge og Trøndelag 

fylkeskommune. I forbindelse med dette arbeidet fikk arbeidsgruppen i oppgave av regionrådet å 

kartlegge interessen for et felles samarbeid og prosjekt hos aktørene i mat- og reiselivsbransjen og 

regionens kommuner, knyttet opp mot ERG 2022. Et arbeidsmøte med over 20 aktører ble avholdt og 

interessen viste seg å være enstemmig positiv. I arbeidsmøtet deltok prosjektleder for ERG 2022 May 

Britt Hansen. Innspillene som ble gitt i arbeidsmøtet har resultert i denne søknaden og søknadens 

definerte målsettinger. Region «Trøndelag Sør» skal være en viktig innholds-skaper inn i ERG 2022.

Prosjektmål

ERG 2022
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«Prosjektet gir oss en utrolig mulighet til å ta vår posisjon som en ledende matregion nasjonalt og 

internasjonalt. For å få til dette må både næringsaktører, kunnskapsmiljøer og det offentlige 

støtteapparatet jobbe sammen med klare ambisjoner de neste 2-3 årene. Det handler om å forsterke 

det vi gjør bra, videreutvikle og skape nye muligheter sammen. Vårt felles mål bør være at Trondheim 

og Trøndelag er den regionen i Norge som har den beste lokalmaten og de beste matopplevelsene, de

dyktigste fagfolkene innenfor mat og reiseliv og de mest innovative løsningene innenfor bærekraftig 

matproduksjon» (fra TFKs hjemmeside).

Prosjektet skal levere på 4 målsettinger:

Mål 1: Trondheim og Trøndelag skal samhandle godt for å bli en internasjonalt ledende matregion

Mål 2: Trondheim og Trøndelag skal øke verdiskapingen i den bærekraftige matproduksjonen 

gjennom å koble kunnskapsmiljøer og næringer.

Mål 3: Trondheim og Trøndelag skal bli en kjent og anerkjent internasjonal matdestinasjon.

Mål 4: Trondheim og Trøndelag skal bli ledende i landet til å rekruttere til matproduksjon og reiseliv.

Prosjektmål:

Prosjektet skal bidra til at aktørene innen mat og reiseliv i «Trøndelag Sør» og deres aktiviteter blir en 

del av innholdet som skaper verdi i, synliggjør og befester Trøndelag som matregion og -destinasjon. 

Gjennom å etablere et tydeligere samarbeid mellom miljøene og aktørene i «Trøndelag Sør» skal vi 

bidra til:

•    Økt bruk av lokale (og trønderske) råvarer i matproduksjon.

•    Økt bruk av lokale produkter hos lokale (og trønderske) serveringssteder, arrangementer og 

aktiviteter.

•    Økt og tydeligere formidling knyttet til de 2 overnevnte punktene og hele verdikjedens rolle (fra 

jord til bord).

•    At vi lærer av, utfordrer og utvikler hverandre.

Forankring

Prosjekteier: Kommunene i Trøndelag Sør – interkommunalt politisk råd: Røros, Holtålen, Midtre 

Gauldal, Melhus, Oppdal og Rennebu

Samarbeidspartner og finansiering: Trøndelag Fylkeskommune

Oppdragsgiver: Trøndelag Sør – interkommunalt politisk råd

Prosjektansvarlig: Mari Løvli Yri

Prosjektorganisering

Styringsgruppe: Styret i Trøndelag Sør – interkommunalt politisk råd; Ola Øie, Isak Veierud Buch, Stine

Estenstad, Sivert Moen,  Arve Hitterdal og Geir Arild Espnes.

Prosjektleder:  Kristin Bendixvold v/Rørosregionen Næringshage
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Prosjektgruppe: Aina Reppe, hans Petter Kvam, Ketil Jacobsen og Kristin Bendixvold (arbeider i 

Næringshagene/Næringsforeningene i det definerte området).

Arbeidsgrupper: for å involvere sentrale aktører innen mat- og reiseliv i «Trøndelag Sør» etableres det

arbeidsgrupper tilknyttet prosjektets målsettinger. Det legges vekt på at hver arbeidsgruppe skal 

bestå av aktører fra ulike kommuner med relevant kompetanse. Hensikten er forankring i bransje og 

at organiseringen skal stimulere til økt samarbeid.

Samarbeidspartnere

Prosjektledergruppa verdiskapingsprosjektet «Trøndelag sør», Fylkeskommunen, Prosjektleder ERG 

May Britt Hansen, Oi trøndersk Mat og drikke, Næringshagene/Næringsforeningene i området, 

bedrifter i mat og opplevelsesnæringene.

Aktiviteter

Aktivitet 1: prosjektledelse – koordinering og mobilisering

Lede arbeidet og legge til rette for gode samarbeidsarenaer for prosjektets aktører. Sørge for at 

prosjektet gjennomfører planlagt aktivitet og når sine målsettinger.

Aktivitet 2: kartlegging 

•    av etablerte aktører innen mat- og drikkeproduksjon i «Trøndelag Sør» og det de produserer

•    av etablerte tilbydere av reiseliv- og opplevelsesprodukter hvor mat er et sentralt element

•    bruk av lokal mat og drikke hos kommunene

Aktivitet 3: Samhandling og møteplasser

•    etablere møteplasser for de kartlagte aktørene i sin helhet og på tvers av kommunegrenser

•    studieturer og bedriftsbesøk for å lære av hverandre og stimulere til økt samhandling

•    etablere felles forståelse: kompetansepåfyll og inspirasjon

Aktivitet 4: Utvikling av matopplevelser og produkter

•    mer bruk av lokal mat og drikke hos serveringssteder og arrangementer

•    mer bruk av trønderske råvarer hos foredlingsbedrifter

•    kommunene revitaliserer målsettingene i trøndersk matmanifest

Aktivitet 5: synliggjøre og formidle

•    Fortelle mathistoriene der de oppleves

•    Formidle Trondheim og Trøndelags status som europeisk matregion 2023

•    Bygge videre på samarbeidet som er etablert og bidra videre til Trøndersk gjestebud og Trøndelags

posisjon som internasjonal matregion og destinasjon
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Målgrupper

Hovedmålgruppe er matprodusenter, reiseliv- og opplevelsesbedrifter. Prosjektet har også 

kompetansemiljøene som er tjenesteleverandør til bedriftene som målgruppe.

Sluttkunde er forbruker.

Resultat

•    Innholds-skaper i ERG 2022

•    Skape arenaer for økt samhandling mellom miljøene og aktørene innen mat og reiseliv i regionen 

«Trøndelag Sør»

•    Økt omsetning av lokal mat og drikke fra regionen

•    Flere tilgjengelige matopplevelser som inneholder lokal mat og drikke

•    Økt synlighet av lokal mat og drikke, og opplevelser som inneholder disse.

Effekter

•    Økt omsetning og verdiskaping i mat- og reiselivsnæringa

•    Flere arbeidsplasser innen mat- og opplevelsesnæringa som igjen bidrar til økt bolyst.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Mai 2021: positive vedtak

Mai/juni 2021: aktivitet 2

Q3 2021 – Q4 2022: aktivitet 3

Q4 2021 – Q4 2022: aktivitet 4

Q1 2022 – Q4 20222: aktivitet 5
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Kostnadsplan

Tittel 2021 2022 2023 2024 2025 SUM

Arrangement og 
nettverksarbeid   180 000   250 000   430 000

Markedsføring   100 000   150 000   250 000

Prosjektleder   150 000   300 000   450 000

Sum kostnad 430 000 700 000 1 130 000

Finansieringsplan

Tittel 2021 2022 2023 2024 2025 SUM

Kommunene i region 
Trøndelag Sør   180 000   200 000   380 000

Trøndelag fylkeskommune   750 000   750 000

Sum finansiering 930 000 200 000 1 130 000

Geografi

5021-Oppdal, 5022-Rennebu, 5025-Røros, 5026-Holtålen, 5027-Midtre Gauldal, 5028-Melhus

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Skisse søknad ERG regionråd Trøndelag Sør.pdf   177 953 04.05.2021
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