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Innledning 
Siden 2010 har de 10 kommunene i Trondheimsregionen, dvs. Trondheim, Stjørdal, Orkdal, Melhus, 

Malvik, Skaun, Klæbu, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik, hatt en felles Strategisk næringsplan. 

Planarbeidet ble gjennomført i 2009, og planen skal gjelde fra 2010 til 2020.  

Formålet med planen er at den skal danne grunnlaget for satsinger og samarbeidsprosjekter i 

Trondheimsregionen i årene fremover. Den skal løse næringspolitiske utfordringer på tvers av 

kommunegrenser, etablere en regionalt forankret næringspolitisk plattform, og gi tydelige signaler 

om retningsvalg.  

I forbindelse med at Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen (SNP) ble besluttet utarbeidet, 

ble også Næringsalliansen for Trondheimsregionen (NAT) etablert. NAT består av lederne for 

næringsforeningene i de 10 kommunene i Trondheimsregionen. Det var NAT som ledet arbeidet med 

å utarbeide SNP, med Næringsforeningen i Trondheimsregionen som prosjektleder. 

Halvveis i planperioden for SNP ønsket Trondheimsregionen å rullere planen, og ga høsten 2015 NAT 

oppdraget med å gjennomføre rulleringsprosessen. NAT har vært styringsgruppe for oppdraget, 

mens Næringsforeningen i Trondheimsregionen har vært prosjektleder.  

Forslaget til rullert SNP består av følgende dokumenter: 

1. Forslag til ny rullert SNP (dette dokumentet) 

2. Bakgrunnsdokument (faktaanalyse) 

3. Resultatene fra spørreundersøkelsen 

Oppsummering av rulleringsprosessen 
Arbeidet med rullering av SNP har vært delt inn i 4 hovedaktiviteter: 

4. Evaluering av status i forhold til mål 

5. Evaluering av planens mål, strategier og gjennomførte tiltak 

6. Fakta-innhenting vedr. kommersialisering av teknologi  

7. Forslag til prioritering av planinnhold frem mot 2020  

 

Med utgangspunkt i hovedaktivitet 1-3, er følgende gjennomført: 

A. Faktaanalyse. Bakgrunnsdokumentet fra 2009, med statistikk og data om næringslivet i 

regionen, er revidert med fokus på utviklingen i perioden 2009-2014 (eller siste år for 

tilgjengelige data).  Bakgrunnsdokumentet er også supplert med ny informasjon om 

relevante områder, eksempelvis innen kommersialisering av teknologi. Analysen er 

tilgjengelig som eget dokument som er vedlagt forslaget til rullert SNP. 

B. Det er gjennomført en spørreundersøkelse om erfaringene med SNP så langt.  Undersøkelsen 

gikk ut til politisk og administrativ ledelse i alle 10 kommuner, samt til daglig leder og styret i 

næringsforeningene i alle 10 kommuner. Resultatene av spørreundersøkelsen er vedlagt 

forslaget til rullert SNP. 



 

C. Alle de 10 kommunene har revidert sine «selvangivelser» i forhold til næringsarbeidet i egne 

kommuner.  

D. Det er gjennomført en rekke innspillsmøter for å diskutere og reflektere over erfaringene 

med SNP frem til nå, og få frem ønsker, innspill og forventninger til en rullert SNP. Det er 

avholdt følgende innspillsmøter: 

 Regionrådet for Trondheimsregionen 

 Felles formannskapsmøte for Trondheimsregionen 

 Næringsapparatet i kommunene 

 Møter i NAT 

 Møter i Næringsrådet 

 Åpent innspillsmøte for næringslivet 

Samlet har dette dannet datagrunnlaget for hovedaktivitet 4 som munner ut i forslaget til rullert 

Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen som beskrevet i dette dokumentet. 

Hovedkonklusjoner fra rulleringsprosessen 
Basert på det arbeidet som er gjennomført, data som er innhentet, og innspill og diskusjoner som har 

vært en del av prosessen, er følgende hovedkonklusjoner fremkommet: 

1 Fakta analysen viser at Trondheimsregionen beveger seg i riktig retning mot det overordnede 

målet, dvs. at regionens andel av Norges BNP skal være lik regionens andel av Norges 

befolkning. 

2 91,2 % av respondentene i spørreundersøkelsen bekrefter at det er behov for en felles 

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. 

3 Regionrådet i Trondheimsregionen bør ha vesentlig flere næringssaker på agendaen i sine 

møter. 

4 Målene og strategiene i SNP oppfattes i hovedsak som hensiktsmessige og relevante. 

5 Kunnskapen om og forankringen av SNP er svak i mange av kommunene.  Planen brukes ikke. 

6 Det skorter på gjennomføringskraft i mange av kommunene.  Manglende etablering eller 

oppfølging av handlingsplaner.  Det er således mye å gå på i forhold til at kommunene har en 

systematisk tilnærming til SNP og rutiner som gjør næringsplanen til et effektivt verktøy for 

næringsarbeidet. 

7 SNP bør i større grad inneholde mål, strategier og tiltak som kommunene og 

Trondheimsregionen kan påvirke direkte og gjøre noe med selv.  Dette bekreftes av 

spørreundersøkelsen hvor 66,1% av respondentene svarer veldig enig eller enig på spørsmål 

om dette. 

8 Selve planen er for omfattende og bør forenkles. 

9 Verden har forandret seg siden 2009, og det er kommet nye forutsetninger for 

næringsarbeidet.  Dette bør også reflekteres i rulleringsprosessen. 

10 Det er behov for en bedre og åpnere informasjonsflyt om arbeidet med SNP.  Dette gjelder 

både internt i kommunene og fra Næringsrådet ut til kommunene og næringsapparatet. 

11 Areal og samferdsel blir trukket frem av mange som de viktigste områdene i 

næringsarbeidet.  Det må tydeliggjøres hvordan dette behandles i forhold til organiseringen 

av arbeidet med SNP i Næringsrådet og Regionrådet. 



 

12 Organiseringen av arbeidet med SNP bør evalueres. Det er utarbeidet et forslag til dette som 

en del av leveransen av rullert SNP. 

13 Det er behov for en felles mal/veileder for arbeidet med SNP i kommunene. 

 

Basert på disse hovedkonklusjonene foreslås det i det en rullert Strategisk næringsplan.  I tillegg til 

endring og forenkling i selve plandokumentet, foreslås det også følgende: 

I. Det bør utarbeides en veileder som skal være til hjelp for kommunene i å implementere SNP i 

sitt øvrige planverk, i sin politiske forankring og behandling, og omsette SNP i gode 

handlingsplaner.  Det er eksempler på at kommuner som har lyktes med dette er mer 

tilfredse og har større gjennomføringskraft i arbeidet med Strategisk næringsplan.  Øvrige 

kommuner kan lære av disse erfaringene.  Forslag til innhold i en slik veileder er medtatt i 

dette dokumentet og bør videreutvikles av Trondheimsregionen. 

II. Trondheimsregionen bør prioritere ressurser til veiledning/rådgivning overfor kommunene, 

samt tett oppfølging for å få forankret SNP og implementert gode handlingsplaner. Formålet 

må være å sørge for at man får større oppmerksomhet og gjennomføringskraft i arbeidet 

med SNP. 

 

Rent praktisk oppsummeres hovedendringene i forslaget til plandokument for en rullert SNP for 

perioden 2015-2020 som følger: 

a) Det overordnede målet opprettholdes. 

b) Forslaget til rullert SNP inneholder overordnet mål, delmål og strategier.  Det er ikke lagt 

frem forslag til handlingsplaner, da dette bør være opp til Trondheimsregionen, 

Næringsrådet og kommunene selv å utvikle. 

c) Rullert SNP inneholder 5 delmål mot 6 fra tidligere.  Delmål 2 foreslås fjernet og flyttet som 

en strategi under delmål 1. 

d) Rullert SNP inneholder 24 strategier mot 37 fra tidligere. 

e) Forslag til rullert SNP inneholder 7 nye strategier.  18 strategier er foreslått fjernet. 

f) Innen delmål 1,3 og 4 er det foreslått ny(e) indikatorer. 

g) Delmål 1,2,3 har fått noen justeringer i formulering. 

h) Delmål 4 har ny målbeskrivelse. 

  



 

Forslag til rullert Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 

2016 - 2020 

 

Overordnet mål:  

Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal tilsvare vår andel av 

befolkningen i 2020. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. BNP beregning for Trondheimsregionen. Beregnes av NTNU Senter for Økonomisk 

Forskning. 

B. Sysselsettingsvekst: Vekst i sysselsetting for regionen. Sammenlignes med andre 

regioner og landsgjennomsnittet. Tallene deles i offentlig og privat sektor. 

C. Gjennomsnittlig inntekt: Gjennomsnittlig inntekt per skatteyter i regionen. 

Sammenlignes med andre regioner og landsgjennomsnittet.   

D. Bedriftenes lønnsomhet: Andel regnskapspliktige foretak med positivt resultat. 

Sammenlignes med andre regioner og landsgjennomsnittet. 

Målområde Kobling FoU og næringsliv 

1. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle eksisterende og starte nye 

bedrifter basert på forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU) og utdanningsinstitusjonene. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. FoU statistikk. Antall årsverk og utgifter til FoU i universitets- og instituttsektoren og 

næringslivet.  

B. Antall nystartede bedrifter fra FoU/utdanningsmiljøene i Trondheimsregionen 

sammenlignet med Bergens-, Stavanger- og Osloregionen. 

C. Regionens andel av FoU bevilgninger og deltakelse i FoU programmer sammenlignet 

med Bergens-, Stavanger- og Osloregionen.  

Strategier: 

1.1. Trondheimsregionen skal etablere den beste praksis for å koble næringsliv og 

FoU/utdanningsmiljøene. 

1.2. Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø 

og offentlige myndigheter (Triple Helix).  

1.3. Trondheimsregionen skal være stedet hvor flest ansatte og studenter ved høyskole og 

universitet starter egne bedrifter. 

1.4. Trondheimsregionen skal arbeide for å påvirke sentrale myndigheter til å styrke 

rammebetingelsene og utviklingsmulighetene for FoU, herunder laboratorier og utdanning i 

regionen. 

1.5. Trondheimsregionen skal aktivt utnytte mulighetene for næringsutvikling gjennom klynger. 

 



 

Målområde Næringsfremmende kommuner 

2. Delmål: Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne og 

kommuneadministrasjonene i Norge. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. Undersøkelse.  Andelen næringslivsledere i storbyregionene i Norge som sier seg enig 

i at deres politikere gjør en god jobb for å utvikle næringslivet. 

Strategier: 

2.1. Hver kommune skal ha en felles arena for næringsliv, politikere og kommuneadministrasjon 

med faste årlige møter. 

2.2. Kommunene og regionrådet skal jevnlig ha næringsutviklingssaker knyttet til næringsplanen 

på agendaen i kommunestyre- og regionrådsmøtene, samt vurdere sitt arbeid med planen 

en gang per år. 

2.3. Kommunens politikere og administrasjon skal besøke næringslivet/bedrifter jevnlig. 

2.4. Sørge for at regionen og kommunen har en kompetent offentlig sektor med tilstrekkelig 

kapasitet som møter næringslivet med et godt og forutsigbart offentlig tjenestetilbud. 

2.5. Regionen skal arbeide for et bedre tverrpolitisk samarbeid som sikrer større kraft på 

regionens lobbyvirksomhet mot sentrale myndigheter. 

2.6. I saksfremstillinger som fremmes til beslutning i politiske organer, og som har relevans for 

næringslivet, skal det redegjøres for om dette er i tråd med strategisk næringsplan. 

 

Målområde  

3. Delmål: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle 

eksisterende og starte nye bedrifter. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. Plassering i NHOs årlige NæringsNM for kommuner/regioner. 

Strategier: 

3.1. Trondheimsregionen skal ha en helhetlig areal- og samferdselspolitikk som bidrar til vekst og 

økt lønnsomhet i næringslivet. 

3.2. Antallet mennesker som når Trondheim innen en times reising skal økes med ti prosent 

gjennom en større pendlerregion. 

3.3. Saksbehandlingstiden for bygge- og reguleringssaker skal være blant de korteste i Norge 

målt hhv. fra første innsendte søknad og fra komplett søknad. 

3.4. Trondheimsregionen skal være ledende på innovasjon i drift og tjenester i offentlig sektor. 

3.5. Trondheimsregionen skal bidra til næringsutvikling og innovasjon gjennom sine anskaffelser 

og bidra til utvikling av nærmarkedet ved å handle lokalt der dette er mulig. 

3.6. Regionen skal aktivt bidra til å forsterke kulturen for å starte bedrifter (gründerånd). 



 

 

 

 

Målområde Kommersialisering av teknologi 

4. Delmål: I 2025 skal Trondheimsregionen ha 1.000 teknologiselskaper med 20.000 ansatte. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. Utviklingen i teknologiselskapene som dokumenteres årlig gjennom Impello- 

analysen.  

Strategier: 

4.1. Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å utvikle kommersialisering av teknologi som 

regionens satsingsområde. 

4.2. Trondheimsregionen skal være ledende på å fremme internasjonalisering av regionens 

næringsliv. 

4.3. Trondheimsregionen skal arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig kapital i alle faser. 

 

Målområde Attraktiv region 

5. Delmål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen I Norge. 

Indikatorer / overvåkning: 

A. Omdømmemåling.  Gjennomføring av omdømmebarometer i storbyregionene med 

hensiktsmessig frekvens. 

Strategier: 

5.1. Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i 

Norge gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året. 

5.2. Trondheimsregionen skal bidra til at Trondheim skal etablere seg som Nordens beste 

studieby. 

5.3. Trondheimsregionen skal ta godt vare på utenlandsk arbeidskraft som ønsker å etablere seg 

i regionen. 

5.4. Trondheimsregionen skal ha en merkevare som er knyttet til kommersialisering av regionens 

FoU-kompetanse, som er nasjonalt kjent. 

  

  

  



 

Forslag til organisering av det videre arbeidet med gjennomføring av 

Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen 
 

Strategisk næringsplan er en plan for de 10 kommunene i Trondheimsregionen og for 
regionsamarbeidet i fellesskap. Forslaget til rullert plan er, som nevnt over, utarbeidet av 
Næringsalliansen for Trondheimsregionen (NAT) på oppdrag av Regionrådet, på samme måte som 
opprinnelig plan. NAT, som består av næringsforeningene i de 10 kommunene i Trondheimsregionen, 
har innhentet innspill til rulleringen fra det offentlige, næringslivet og FoU-miljøene. Dette har vært 
gjort via spørreundersøkelser, innspillsmøter, analyser og vurderinger. 
 
Næringsrådet for Trondheimsregionen ble opprettet som en konsekvens av Strategisk næringsplan 
for Trondheimsregionen (SNP) som i sin tid foreslo en slik løsning for arbeidet med gjennomføring av 
planen (det ble i tillegg foreslått ansettelse av egen prosjektleder og etablering av årlig 
finansieringsramme, noe som også ble gjennomført).  
 
En triple helix-modell ble lagt til grunn for sammensetningen av Næringsrådet, med tre deltakere 
hver fra henholdsvis FoU, offentlig sektor og næringsliv. De som har deltatt i Næringsrådet frem til nå 
har vært to representanter fra rektoratet ved NTNU og HiST og en representant fra ledelsen ved 
SINTEF, fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag pluss to rådmenn fra kommunene i Trondheimsregionen, 
samt lederne for Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NHO Trøndelag og Stjørdal 
Næringsforum. I tillegg har et utvidet sekretariat med representanter fra administrasjonen i 
Trondheim kommune, Orkdal kommune, daglig leder i Trondheimsregionen og prosjektleder for SNP 
møtt i Næringsrådet. 
 
For samspillet mellom Næringsrådet og Regionrådet gjelder følgende retningslinjer, revidert i 2013: 
 

1. Næringsrådet utarbeider forslag til to-årige handlingsplaner for gjennomføring av tiltak i 
samsvar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk næringsplan. Forslaget skal bygge 
på prosess med innhenting av innspill fra kommunene, næringslivet og FoU-miljøene.  

2. Handlingsplanen legges frem for Trondheimsregionen-regionrådet via rådmannsforum. 
3. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen-regionrådet i vedtak 

av utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av prioriterte strategier/prosjekt samt 
delrammer angis. Bruk av Trondheimsregionens næringsfond skal avklares og rapporteres til 
Trondheimsregionen-regionrådet. 

4. Løpende bearbeiding og samordning av handlingsplanen ivaretas gjennom at rådmennene i 
næringsrådet og observatører fra henholdsvis næringslivet og FoU-miljøene rapporterer 
begge veier og at det rapporteres regelmessig om handlingsplanen i Trondheimsregionen-
regionrådet. 

 
Med rulleringen av SNP er det naturlig å vurdere organiseringen av næringsarbeidet på nytt. 
Prosessen i forbindelse med rulleringen av planen har gitt flere innspill på hva som fungerer bra og 
hva som fungerer mindre bra. Dette kan oppsummeres som følger: 
 

- Det er for dårlig forankring av SNP og Næringsrådets arbeid ute i kommunene 
- Regionrådet diskuterer for lite næringssaker 
- Næringsrådets rolle og sammensetning bør diskuteres på nytt 

 
Det er imidlertid stor enighet i tilbakemeldingene om at det er behov for en felles strategisk 
næringsplan for Trondheimsregionen. Dette er et viktig utgangspunkt å ta med seg i det videre 
arbeid, i tillegg til det faktum at regionen henger så tett sammen at det er svært naturlig å tenke 



 

utover kommunegrensene i næringsutviklingssammenheng. Utfordringen er heller hvordan vi bør 
organisere det videre arbeid med gjennomføring av planen, slik at det blir enda større eierskap og 
felles kraft i næringsutviklingsarbeidet i kommunene og Regionrådet. 
 
Forankring i kommunene 
 
Selv om det finnes unntak så er det generelle bildet at SNP er for dårlig forankret ute i kommunene. 
Forankring er ikke en oppgave man blir ferdig med, det er et daglig arbeid som må gjøres for å 
opprettholde og styrke legitimiteten og tilliten vi er avhengig av. Men det er noen grep som kan 
innføres som legger forholdene bedre til rette for et mer forpliktende samarbeid om gjennomføring 
av en felles Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. NAT foreslår derfor følgende: 
 

- Samle formannskapene med jevne mellomrom med tema næringsutvikling  
- Spre de gode eksemplene fra de kommunene som har jobbet konkret og konstruktivt med 

Strategisk næringsplan, ut fra sine egne forutsetninger 
- Gi næringsapparatet i kommunene en tydeligere felles bestilling ifht å utvikle tiltak og 

prosjekter innen de forskjellige målene og strategiene i planen (ref. forslag til «mal» for 
utarbeidelse av handlingsplaner knyttet til Strategisk næringsplan for bruk i den enkelte 
kommune) 

- Gjennomføre Næringsrådsmøtene ute i kommunene for å få innspill fra næringsapparat og 
politisk nivå i de ulike kommunene  

 
NAT foreslår videre at administrasjonen i Trondheimsregionen gjennomfører felles eller individuelle  
møter med næringsapparatet i de ti kommunene to ganger per år. Tema for disse møtene (som bør 
avholdes på rundgang i de ulike kommunene) bør være å gjennomgå status og videre fremdrift i 
arbeidet med SNP i regi av Trondheimsregionen og de enkelte kommuner. I de kommuner der det 
ikke er ansatt egen næringssjef, må den som har ansvar for næring i kommunen (politisk og/eller 
administrativt) delta. Representanter fra de lokale næringsforeningene er ikke å betrakte som 
kommunenes representanter i denne sammenheng. 
  
Regionrådets rolle i næringssaker 
 
Det ser ut til å være bred enighet om at Regionrådet bør ha en sterkere kobling til næringssaker/SNP 
enn det som har vært tilfellet frem til nå. Noe kan gjøres gjennom å sette faste saker på 
Regionrådsmøtene i et tydeligere årshjul: 
 

- Toårige handlingsplaner for SNP vedtas av Regionrådet i desember 
- Årsrapportering på gjennomførte/pågående tiltak og status ifht. mål i SNP behandles i 

Regionrådet i februar 
 
I tillegg bør det være tydeligere retningslinjer for hvilke næringssaker som skal besluttes i 
Regionrådet. Den enkleste måten å regulere dette på er gjennom å sette beløpsgrenser for hvilke 
saker som skal/kan besluttes henholdsvis administrativt, i Næringsrådet og i Regionrådet. NAT 
foreslår følgende beløpsgrenser: 
 
Administrativ behandling: 
Hastesaker inntil kr 100.000,- kan avgjøres administrativt mellom Næringsrådsmøtene i samråd med 
Næringsrådets leder (i tråd med gjeldende retningslinjer). 
 
Næringsrådet:  
Saker inntil kr 500 000,- kan avgjøres i Næringsrådet.  
 



 

Regionrådet:  
Alle saker over kr 500 000,- skal besluttes i Regionrådet. I tillegg må saker som innebærer strategiske 
valg/nye satsingsområder opp til beslutning i Regionrådet. 
 
Det foreslås samtidig følgende presisering: Når det gjelder saker som kan være kontroversielle eller 
innebærer nye satsingsområder, må det vurderes om saken skal fremlegges for beslutning på et 
høyere nivå uavhengig av beløp. 
 
Sammensetning av, og oppgaver for Næringsrådet 
 
Det har i rulleringsprosessen vært diskutert om Næringsrådet bør beholdes som styringsgruppe for 
gjennomføring av SNP, eller om Rådmannsforum og Regionrådet kan ivareta Næringsrådets rolle i 
denne sammenheng. Begge løsninger kan selvsagt fungere, men ved å legge ned Næringsrådet vil 
den sterke koblingen til næringsliv og FoU bli betraktelig dårligere. Næringsrådet fungerer godt som 
organ for gjensidig informasjon og avstemming av prioriteringer mellom partene, i tillegg til den 
besluttende rollen som Næringsrådet har ifht SNP. NAT anbefaler derfor at Næringsrådet videreføres 
som styringsgruppe for gjennomføringen av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen.  
 
NAT er imidlertid av den oppfatning at sammensetningen av Næringsrådet bør justeres noe. Triple 
helix modellen kan fortsatt legges til grunn, men det er ikke nødvendig at det alltid skal være tre 
representanter fra hver av «sektorene». Fra FoU har sammenslåingen av NTNU og HiST allerede 
bidratt til at det er en mindre. NTNU er fortsatt en svært viktig aktør å ha med i Næringsrådet - de 
spiller en sentral rolle i næringsutviklingsarbeidet i regionen, og det å avstemme det med de andre 
aktørene er en viktig funksjon å beholde. NAT anbefaler videre at SINTEF, som er en viktig FoU-aktør i 
regionen, fortsetter som medlem i Næringsrådet, til tross for at de også har en rolle som kommersiell 
aktør.  
 
Fra det offentlige er i dag to rådmenn og fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag med i Næringsrådet. 
Fylkeskommunen har som kjent gått fra å være en deltaker i Trondheimsregionen til å være 
observatør, og det kunne sånn sett ha vært naturlig å diskutere deres rolle i Næringsrådet. NAT 
mener imidlertid at fylkeskommunen, uansett rolle i Regionrådet, er en viktig medspiller i 
næringsutviklingsarbeidet i regionen som det vil det være viktig å ta vare på gjennom fortsatt 
deltakelse i Næringsrådet.  
 
Gitt utfordringen med forankring av Strategisk næringsplan ute i kommunene, bør det diskuteres om 
kommunenes deltakelse i Næringsrådet skal være enda sterkere. På den annen side kan ikke alle 10 
kommuner være med, så forankringen må løses på andre måter enn gjennom deltakelse i 
Næringsrådet (ref. bl.a. forslag til «mal» for kommunenes arbeid med SNP). NAT foreslår at den 
kommunale representasjonen i Næringsrådet bør økes fra to til tre rådmenn. Det foreslås videre at 
kommunenes deltagelse i Næringsrådet roteres, slik at de rådmenn som oppnevnes får en 
funksjonstid på to år. 
 
Fra næringslivets side bør Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) fortsatt delta. Som 
ansvarlig for både utarbeidelsen av SNP og rulleringsprosessen, som observatør i regionrådet og som 
representant for næringslivet i seks av ti kommuner i Trondheimsregionen, bør NiT fortsatt delta i 
Næringsrådet. Om NiT fortsatt skal lede Næringsrådet bør Regionrådet ta stilling til. Når det gjelder 
de øvrige representantene fra næringslivet (NHO Trøndelag og Stjørdal Næringsforum) bør det legges 
opp til en rullering med en funksjonstid på to år på samme måte som for de kommunale 
representantene. 
 
Av mulige nye deltakere i Næringsrådet foreslår NAT at Innovasjon Norge inviteres inn. Som den klart 
største og viktigste virkemiddelaktøren vil deres deltakelse være viktig for Næringsrådets arbeid. 



 

 
Næringsrådet har fra starten av hatt en tydelig policy om at det skulle være den øverste 
administrative ansvarlige i hver av de respektive institusjonene som skulle delta i Næringsrådet – og 
at det ikke skulle være mulig å stille med vara. Prinsippet om hvem som bør være deltaker i 
Næringsrådet foreslås uendret, og det bør fortsatt kun være mulig å sende vara rent unntaksvis. 
 
Et spørsmål som har vært diskutert er om Næringsrådet bør være en søknadsorganisasjon – dvs. at 
det bør avsettes midler i regi av Trondheimsregionen som det er mulig å søke på i en åpen og 
transparent prosess, med tydelige kriterier, frister og saksbehandlingsrutiner. Følgende prinsippene 
ble lagt til grunn for næringsutviklingsarbeidet i Trondheimsregionen i 2011: 
 

- Budsjett næringsutvikling skal ikke forvaltes på en slik måte at en kommer i konflikt med, 
eller vil være til erstatning for øvrig virkemiddelapparat. 

- Tiltak under SNP skal søkes delfinansiert via virkemiddelapparat (regionalt utviklings- 
program via fylkene, Innovasjon Norge, VRI Trøndelag…), næringsaktører og FoU sektoren 
etc. der tiltakene er av en slik karakter at dette vil være naturlig. 

- Prosjektleder for SNP og budsjett næringsutvikling skal fokusere innsats på tiltak av regional 
betydning, ikke tiltak som kun har betydning i enkeltkommuner. 

- Lokale tiltak i enkeltkommuner håndteres av kommunen selv, også økonomisk. 
- Prosjektleder for SNP kan for lokale tiltak bistå med rådgivningshjelp ved behov, men ikke 

være driver i disse. 
- Ikke alle tiltak igangsatt via SNP vil favne flertallet av de deltagende kommuner, eller 

majoriteten av næringslivet, men alle igangsatte tiltak skal bidra til at regionen når de 
strategiske mål i SNP. 

- Summen av tiltak hvert år bør involvere alle parter i triple helix samarbeidet. 
- Det bør velges ut noen tiltak hvert år som hvor det er lett å kommunisere konkrete positive 

resultater. 
 
NAT forslår at disse prinsippene fortsatt skal ligge til grunn for næringsutviklingsarbeidet i 
Trondheimsregionen.  
 
Når det gjelder spørsmålet om søknadsorganisasjon så er det NATs oppfatning at 
Trondheimsregionen fortsatt ikke bør ha en slik rolle, både ut fra en ressursmessig betraktning og ut 
fra hvordan et slikt regionsamarbeid bør fungere. Etter NATs syn bør rollen fortsatt være å utvikle 
prosjekt/tiltak ifht. SNP med relevante aktører innen feltet. Men samtidig må det være rom for å 
støtte prosjekt/tiltak som åpenbart ligger innenfor det næringsplanen prioriterer, som eksterne 
parter har utviklet og som er avhengig av støtte fra Trondheimsregionen/andre offentlige parter for å 
bli gjennomført. Det å være partner/støttespiller i andres initiativ, gir Trondheimsregionen kjennskap 
og legitimitet innenfor et bredere spekter enn om all satsning/prosjekter skal komme fra eget bryst. 
 
For å skape større lokal forankring for Strategisk næringsplan, foreslår NAT at Næringsrådsmøtene 
avholdes rundt i de forskjellige kommunene (på rundgang) og at deler av møtene settes av til en 
gjennomgang med næringsapparatet (og/eller representanter fra politisk/administrativ ledelse) i 
kommunen, og evt. representanter fra lokalt næringsliv, der tema vil være status ifht. arbeidet med 
implementering av SNP i den angjeldende kommune.  



 

Forslag til implementering av Strategisk næringsplan for 

Trondheimsregionen i kommunenes planverk 
 

Rulleringsprosessen av SNP har tydeliggjort at det for mange av kommunene har vært utfordrende å 

komme fra en overordnet strategiplan for Trondheimsregionen og ned på konkrete tiltaksplaner i 

hver enkelt kommune som skal bidra til måloppnåelse av den regionale planen. SNP er en av mange 

temaplaner som skal hensyntas i kommunene før det fattes politiske vedtak i saker av viktighet for 

næringslivet.  En del av kommunene har også andre gjeldende strategiske næringsplaner da de også 

deltar i andre regionale samarbeidskonstellasjoner enn Trondheimsregionen. 

De ulike kommunene i Trondheimsregionen har fulgt opp SNP på svært forskjellig måte, både 

administrativt og opp mot politisk behandling. Basert på erfaringene med implementering av SNP i 

kommunene, anbefaler NAT følgende mal/veileder for den videre oppfølging av SNP i kommunene:   

1. Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen er også hver enkelt kommune sin 

næringsplan, og skal inngå som del av kommunens planverk. 

2. Kommunene skal igangsette et arbeid med å avklare hvilke strategier i Strategisk 

næringsplan for Trondheimsregionen som er relevante for hver enkelt kommune. 

3. Kommunene skal utarbeide toårige handlings-/tiltaksplaner for de strategier som anses som 

aktuelle for hver enkelt kommune. Næringsliv og andre aktuelle parter skal gis anledning til å 

bidra inn i arbeidet. 

4. Handlings-/tiltaksplanen skal vedtas av kommunestyret, og det skal orienteres årlig på 

oppfølging av vedtatte tiltak. 

5. I saker av viktighet for næringslivet som skal opp til politisk behandling skal det innarbeides 

en rutine hvor det gjøres en vurdering av om vedtaksforslag er i tråd med målsettinger og 

strategier i SNP. 

NAT foreslår at Trondheimsregionen utarbeider et skjema eller en mal (elektronisk) som kan 

benyttes av kommunene i denne sammenheng. 

 


