
1 

 

Handlingsplan for Strategisk Næringsplan 2015-2016 

         Trondheimsregionen 

 

Bakgrunn: 
Trondheimsregionen er et samarbeidsorgan for Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, 
Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik kommuner. I tillegg er Sør-Trøndelag fylkeskommune 
medlem. Medlemskommunene danner en felles bolig-, arbeidsmarkeds- og serviceregion. Trondheim 
kommune er vertskommune for sekretariatet, med Bård Eidet som daglig leder for 
Trondheimsregionen. 

Samarbeidet har som mål å styrke Trondheimsregionens utvikling nasjonalt og internasjonalt, slik at 
regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv, kultur og tjenester 
til befolkningen. 

Trondheimsregionen har som overordnet mål å øke regionens andel av landets verdiskaping 
tilsvarende regionens andel av befolkningen i 2020, det vil si øke med 17 mrd kroner. 

Storbyen Trondheim og de unike kunnskapsmiljøene anses som regionens fremste fortrinn. 

Trondheimsregionen-regionrådet: 

Ordfører og opposisjonsleder, sammen med rådmannen, møter i Trondheimsregionen fra hver 
kommune. Ordføreren forvalter kommunens stemmerett. Erling Lenvik (ordfører Midtre Gauldal) er 
leder for Trondheimsregionen og Rita Ottervik (ordfører Trondheim) er nestleder. De utgjør 
arbeidsutvalget sammen med Jon P. Husby (ordfører Skaun) og Einar Strøm (ordfører Leksvik).  

Rådmannsforum: 

Det er opprettet et eget rådmannsforum der rådmannen i Midtre Gauldal, Knut Dukane, er leder.  

Saksbehandling: 

Saker til rådmannsforum, arbeidsutvalg og Trondheimsregionen-regionrådet skal behandles på 
grunnlag av saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved daglig leder. I saker som 
krever beslutning om handling/ressursbruk innstiller arbeidsutvalget til vedtak i 
Trondheimsregionen-regionrådet. Saker som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap skal 
sendes disse for tiltredelse før saken tas opp til vedtak i Trondheimsregionen. 

Trondheimsregionen har 4 programområder;  

 P1: Strategisk næringsutvikling 

 P2: Interkommunal arealplan (IKAP), og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging 

 P3: Profilering/kommunikasjon/attraktiv region 

 P4: Ledelse/samarbeid/interessepolitikk 
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De tyngste sakene i Trondheimsregionen er IKAP og regional strategisk næringsplan.  

Strategisk Næringsplan: 

Arbeidet med Strategisk næringsplan startet i 2009, og ble vedtatt av alle kommunene i 

Trondheimsregionen og Sør-Trøndelag fylkeskommune våren 2010. Planen har et tiårs perspektiv, og 

skal evalueres i løpet av 2015, ved halvgått tid. Strategisk Næringsplan er et overordnet 

styringsdokument, som er førende for en rekke arbeid og tiltak i regionen. Strategisk næringsplan har 

et overordnet hovedmål og seks delmål. Til hvert delmål er det utarbeidet strategier, totalt 35 

strategier.  Planen følges opp gjennom 2-årige handlingsplaner.  For næringsplanen er det etablert et 

eget næringsråd som er styringsgruppe for arbeidet.  

Næringsrådet: 

Næringsrådet er organisert etter trippel-helix prinsippet, med tre representanter fra henholdsvis 

næringsliv, FoU-institusjonene og kommunene/fylkeskommunen, i tillegg til sekretariatet.  

Medlemmer: 
Berit Rian, Adm. dir. Næringsforeningen i Trondheim og leder av Næringsrådet  
Merethe Storødegård, Regiondirektør NHO Trøndelag 
Torstein Mørseth, Daglig leder Stjørdal Næringsforum 
Johan Hustad, Prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner NTNU 
Helge Klungland, Rektor HiST 
Tore Nilssen, Forskningssjef teknologi og samfunn SINTEF 
Vigdis Bolås, Rådmann Rissa kommune 
Kathrine Lereggen, Rådmann Melhus kommune 
Odd Inge Mjøen, Fylkesrådmann Sør-Trøndelag fylkeskommune 

Sekretariat: 
Astrid Haugslett, Prosjektleder Strategisk Næringsplan 
Bård Eidet, Daglig leder Trondheimsregionen 
Morten Wolden, Kommunaldirektør for kultur og næring Trondheim kommune (frem til 01/10 2015) 
Karen Espelund, Fylkesdirektør regional utvikling STFK 
Aage Schei, Næringssjef Orkdal kommune 

Handlingsplan for Strategisk Næringsplan: 

Handlingsplanen har utgangspunkt i Strategisk Næringsplan, og er utarbeidet for 2015-2016, 
uavhengig av evalueringsprosessen 2015/2016. Handlingsplanen er et dynamisk dokument som kan 
justeres ved behov, og i tråd med eventuelle endringer av strategisk næringsplan.  

Rammer 

Utviklingsplanen 2015-2018 for Trondheimsregionen er utarbeidet i tråd med signaler fra 

Trondheimsregionens organer og relevante saker behandlet i Trondheimsregionen-regionrådet. 

Utviklingsplanen har 4 programområder, ett til hvert av Trondheimregionens programoråder.  

Denne handlingsplanen omhandler programområde 1, Strategisk næringsutvikling.  
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Budsjett for 2015 øker aktivitetsnivået fra 2014, og er fastsatt til 6,0 millioner kroner. I tillegg kan 

avsatte fondsmidler benyttes dersom det er behov for dette for å kunne realisere prosjekter i 

henhold til næringsplanen. Uavsluttede aktiviteter/tiltak fra 2014 videreføres, i tillegg til uttalte 

prioriteringer, herunder; 

- Utvikle satsning på kommersialisering av teknologi 

- Videreutvikle FoU-forum med næringsmedarbeiderne i kommunene 

- Etablering av mottaksapparat for internasjonale eksperter til regionens bedrifter, i samarbeid 

med Næringsforeningen 

- Avklare Trondheimsregionen sin rolle knyttet til internasjonalt næringsutviklingsarbeid 
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Strategisk Næringsplan 

 
                                                                                Delmål  
1 .                            2.                               3.                               4.                                 5.                      6. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Strategier 

1.1 Trondheimsregionen skal 
etablere den beste praksis for å 
koble næringsliv og 
FoU/utdanningsmiljøene 
 

2.1 Etablere en felles 
nettverksorganisasjon 
(”Triple Helix 
Trondheimsregionen”) 
for FoU/ 
udanningsinstitusjoner, 
Næringsalliansen, 
Trondheimsregionen og 
virkemiddelapparatet. 

3.1 Hver kommune skal 
ha en felles arena for 
næringsliv og 
kommunestyre/fylkesting. 

 

 

 

4.1 Trondheimsregionen 
skal ha et moderne og 
effektivt transportnett for 
gods- og persontransport 
som er dimensjonert for 
den reelle trafikkveksten. 

5.1 Regionen skal 
velge ut og 
forsterker 1-3 
internasjonale 
kunnskapsnav. 
(Basert på tidligere 
delmål om 1-3 
nasjonale og 1-3 
internasjonale 
kunnskapsnav). 

6.1 Antallet mennesker 
som når Trondheim innen 
en times reising skal økes 
med ti prosent gjennom 
en større pendlerregion. 

 

1.2 Trondheimsregionen skal 
være best på industrielle 
læreprosesser. 

 3.2 Kommunene skal på 
hvert 
kommunestyremøte/ 
fylkesting ha minst en 
næringsutviklingssak på 
agendaen knyttet til sin 
næringsplan. 

4.2 Regionen skal score 
over landssnittet i 
realfagene, som er viktigst 
knapphetsfaktor for 
utdanningsinstitusjonene. 

5.2 Regionen skal 
vurdere å velge ut 
og forsterke 1-3 
nasjonale 
kunnskapsnav. 
(Basert på tidligere 
delmål om 1-3 
nasjonale og 1-3 
internasjonale 
kunnskapsnav). 

6.2 Trondheim skal være 
studieby nr 1. 

1.3 Trondheimsregionen skal 
bidra til etablering av Nordens 
beste økonomi- og 
ledelsesutdanning innen 
kommersialisering av teknologi, 
kunnskapsøkonomi og finansiell 
økonomi.  

 3.3 Kommunene skal 
arbeide for flere 
kommunestyremedlemm
er fra næringslivet (se 
også ”forventninger til 
næringslivet”). 

4.3 Tilgang på tomteareal 
er et konkurransefortrinn 
for Trondheimsregionen. 

6.3 Øke antallet studenter 
som blir i byen etter 
studiene. 

         Hovedmål 
Trondheimsregionens andel av brutto 

nasjonalprodukt skal tilsvare vår andel av 

befolkningen i 2020. 

Trondheimsregionen skal 

være best på å utvikle og 

starte bedrifter basert på 

forsknings- og 

utviklingsmiljøene og 

utdanningsinstitusjonene. 

Trondheimsregionen 

skal være best på 

samarbeid mellom 

næringsliv, 

FoU/utdanningsmiljø 

og offentlige 

myndigheter (Triple 

Helix) på områder hvor 

det er betydelige 

marked. 

 

Trondheimsregionen 

skal ha de mest 

næringsfremmende 

politikerne i Norge. 

 

Trondheimsregionen 

skal være området i 

Norge hvor det er 

lettest å utvikle og 

starte en bedrift. 

 

Trondheimsregionen 

skal ha 20 000 

ansatte og 1000 

bedrifter innen 
kommersialisering av 

teknologi innen 2025. 

 

Trondheimsregionen 

skal være den mest 

attraktive 

storbyregionen I 

Norge.  
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Handlingsplanen for Strategisk Næringsplan inneholder tiltak innenfor alle delmålene, og store deler 

av strategiene. Det vil imilertid være strategier som ikke dekkes av denne handlingsplanen, men som 

dekkes av andre aktører i regionen. 

 

 

 

 

1.4 Trondheimsregionen skal 
være stedet hvor flest ansatte 
ved høgskole og universitet 
starter egne bedrifter. 

 3.4 Alle politikere skal 
besøke minimum en 
bedrift hvert år. 

4.4 Saksbehandlingstiden 
for bygge- og 
reguleringssaker skal være 
blant de korteste i Norge 
målt hhv. fra første 
innsendte søknad, og fra 
komplett søknad. 

 6.4 Trondheimsregionen 
skal ta godt vare på 
utenlandsk arbeidskraft 
som ønsker å etablere seg 
i regionen. 

1.5 Trondheimsregionen skal ta i 
bruk innovasjonspotensialet som 
ligger i opplevelsesøkonomi 
(kultur og kreative næringer). 

 

 3.5 I saksfremstillinger 
som fremmes til 
beslutning i politiske 
organer, og som har 
relevans til næringslivet, 
skal det redegjøres 
særskilt for om dette er i 
tråd med strategisk 
næringsplan.  

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

 

 6.5 Trondheimsregionen 
skal ha en merkevare som 
er knyttet til 
kommersialisering av 
regionens FoU-
kompetanse, som er 
nasjonalt kjent. 

 

1.6 Jordbruket og skogbruket i 
Trondheimsregionen skal være 
ledende i bruk av ny teknologi. 

  4.6 Trøndelag skal ha en 
strømpris som er lik eller 
lavere enn landet for øvrig. 

 6.6 Regionen skal legge til 
rette for en 
befolkningsvekst på 4.000 
i året, og derigjennom 
bruke billigerte boliger 
enn andre storbyer som et 
konkurransefortrinn. 

1.7 Trondheimsregionen skal ha 
den høyeste andelen 
studentbedrifter som kan 
videreføres på kommersielt 
grunnlag. 

 

 4.7 Næringslivet i regionen 
skal ha en sterk 
internasjonal forankring 
både på eksport og 
etableringssiden. 
Næringslivet i regionen 
skal ha en gjennomsnittlig 
økning av eksporten som 
er minst 7,5 % over 
landsgjennomsnittet. 

6.7 Trondheimsregionen 
skal opprettholde sin 
status som den mest 
attraktive storbyregionen i 
Norge for å sikre en 
befolkningsvekst på 4.000 
i året. 

 

1.8 Næringslivet i 
Trondheimsregionen skal ligge 
helt i front i Norge mht. 
innovasjon og FoU. 

 

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

 6.8 Trondheimsregionen 
skal jobbe for å få enda 
mer ut av den arbeidskraft 
som allerede er i regionen.  

 4.9 Næringslivet og 
offentlige instanser skal 
bidra til utvikling av 
nærmarkedet ved å handle 
lokalt der dette er mulig. 

6.9 Vi skal vite status for 
næringsutvikling i 
regionen slik at vi vet at vi 
alltid går i riktig retning. 

 4.10 Regionen skal få 
opphevet nasjonale 
føringer som diskvalifiserer 
storbyregioner i 
virkemiddelsammenheng. 
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Handlingsplan 2015-2016 

Delmål 1:  

Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på  

forsknings- og utviklingsmiljøene og utdanningsinstitusjonene

 

Det er totalt 8 strategier under delmål 1, med ulike aktiviteter knyttet til seg.  

1.1 Forskere ut i bedrift (FiB) 

For å styrke kontakten mellom næringslivet og FoU-miljøene har bedriftene i regionen tilgang til 

en forsker eller et forskerteam, som kan bistå med forsknings- og innovasjonsarbeid. SINTEF 

forvalter oppdraget på vegne av Trondheimsregionen.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen  

 

Samarbeidspartnere: FoU-institusjonene 

Klyngene 

Næringsalliansen 

VRI Trøndelag 

Kommunene 

Indikator:  At bedrifter i alle kommunene har hatt besøk av forskere med tanke på 

etablering av FoU-prosjekter.  

 At fire nye avtaler om langsiktig samarbeid mellom FoU-miljøer og 

bedrifter/næringsmiljøer er etablert 

 

1.2 Studenter ut i bedrift (SiB)  

For å styrke kontakten mellom studenter /akademia og næringsliv, bidrar Trondheimsregionen 

med å videreformidle informasjon om NTNU Bridge, Eksperter i Team og andre mulige 

samarbeidsformer mellom studenter og bedrifter. I tillegg gis det reisestøtte til studenter fra 

HiST, NTNU og BI som tar prosjekt-, bachelor- eller mastergradsoppgave i kommunene utfor 

Trondheim, enten i samarbeid med lokalt næringsliv eller kommunen.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen  

 

Samarbeidspartnere: NTNU Bridge 

HiST  

BI 

Kommunene 

Næringsalliansen 

NiT 

Indikator:  At antallet studenter som tar oppgaver i bedrift øker. 

 At andelen studenter som tar oppgaver i kommunene utenom Trondheim 

øker.  

 At ordningen med NTNU Bridge blir mer kjent og mer brukt av kommunene 

og næringslivet i Trondheimsregionen 

 At flere utenfor akademia bidrar i Eksperter i Team, herunder folk fra 

kommunen og næringslivet. 
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1.3 Etablere kontaktflate mellom bransjespesifikk akademia og næringsliv 
I samarbeid med Technoport skal det arrangeres frokostmøter mellom relevant akademia og 
næringsliv hvor forskere presenterer cutting edge forskning, og næringslivet presenterer sitt 
innovasjonsbehov. Tanken er at økt kontakt vil gi økt innovasjon.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen  

 

Samarbeidspartnere: NiT 

Technoport 

FoU-miljøene 

Næringsalliansen 

Kommunene 

Indikator:  2-3 gjennomførte frokostmøter i 2015 og 3-6 gjennomførte frokostmøter i 

2016. 

 1-2 konkrete prosjekter avledet fra kontakten opprettet gjennom 

frokostmøtene. 

 

Delmål 2:  

Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom næringsliv,  

FoU/utdanningsmiljø og offentlige myndigheter (Triple Helix) på områder hvor  

det er betydelige marked.

 

Det er 1 strategi innenfor delmål 2, som ansees som gjennomført ved opprettelse av Næringsrådet. 

Det er imidlertid andre aktiviteter knyttet til delmålet.  

2.1 Etablere felles møteplass for næringsapparat i kommunene, næringsforeningene og andre 

relevante aktører i Trondheimsregionen 

For å drøfte felles problemstillinger, inspirere hverandre, komme med innspill til Strategisk 

Næringsplan og adressere aktuelle saker relevant for Trondheimsregionen, er det hensiktsmessig 

at aktørene møtes en gang i året til et felles halvdagsseminar. Dette er også i tråd med ønske fra 

aktørene.  

 

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: Næringsalliansen 

Kommunene 

Indikator:  Årlig gjennomført møte/seminar 

 Innspill til Strategisk Næringsplan 

 

 

2.2 Bidra til tettere koordinering av regionens aktører for å få næringsmessig effekt av regional og 

nasjonal satsing på velferdsteknologi 

Kontakt og dialog mellom Trondheimsregionen, Trondheim Helseklynge og 

Velferdsteknologiprosjektet i Trondheim kommune opprettholdes med intensjon om samarbeid 

og støtte.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen  Samarbeidspartnere: Helseklyngen 
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 Kommunene 

Næringsalliansen 

Indikator:  Konkrete prosjekter med mål om å utvikle nye løsninger med lokale 

leveranser. 

 Deltakelse fra kommunene for utprøving av ny teknologi og løsninger.  

 Årlige møter mellom nevnte samarbeidspartnere for oppdatering, og mulig 

prosjektsamarbeid. 

 

Delmål 3: 

Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne i Norge 

 

Delmål 3 har 5 strategier. Tiltak og aktiviteter knyttet til strategiene ansees å være den enkelte 

kommunes ansvar.  

3.1 Politikere ut i bedrift 

Det er ønskelig at politikerne i Trondheimsregionen inviteres til næringslivet, og 

Trondheimsregionen vil jobbe for at kommunene og næringslivet samarbeider om dette 

tiltaket.   

Ansvarlig: Kommunene Samarbeidspartnere: Næringsforeningene 

Trondheimsregionen 

Indikator:  At alle kommunestyrepolitikerne er på bedriftsbesøk minst 1 gang i året. 

 

 

3.2 Administrasjonene ut i bedrift NY! (til vurdering) 

Det er ønskelig at ansatte i kommuneadministrasjonen har god og oppdatert kunnskap om 

lokalt næringsliv og betydningen av dette.  Disse byttes ikke ut ved valg, og vil kunne ha 

behov for jevnlig påfyll og oppdatering på hva som skjer lokalt og regionalt. 

Ansvarlig: Kommunene Samarbeidspartnere: Næringsforeningene 

Trondheimsregionen 

Indikator:  Jevnlige bedriftsbesøk hvor kommuneadministrasjonen inviteres, og 

oppfordres til å besøke lokalt næringsliv. 
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Delmål 4: 

Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle og  

starte en bedrift 

 

Delmål 4 har 10 strategier knyttet til seg, og det er flere aktører med ulike innfallsvinkler, nedslagsfelt 

og ansvarsforhold i forhold til målet. Trondheimsregionen skal ha kjennskap til og støtte opp rundt 

de aktivitetene i regionen som omhandler etablerervirksomhet og gründing, og kan iverksette egne 

tiltak/aktiviteter ved behov og/eller samarbeide med andre aktører.  

4.1 Få ned saksbehandlingstid i bygge/reguleringssaker  

Gjennom kartlegging av private planprosesser i de ti kommunene, med fokus på 

saksbehandlingstid, prosedyrer og opplevd brukervennlighet, søkes det å avdekke områder 

med forbedringspotensial. Asplan Viak har på vegne av Trondheimsregionen fått i oppdrag å 

gjennomføre kartleggingen.  

Ansvarlig: Kommunene Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

 NiT 

Næringsalliansen 

Fylkesmannen 

Indikator:  At rapporten fører til gjennomgang og forbedring av rutiner for de det 

eventuelt måtte gjelde, herunder både hos kommunene og utbyggere. 

 At det blir større forståelse av ansvarsfordeling og prosesser.  

 At resultatene fører til at alle kommunene, på sikt, er blant de 25 % beste 

blant sammenlignbare kommuner.  

 

 

 

 

4.2 Entreprenørskapstilbud til elever og studenter 

Trondheimsregionen har en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap, som har ansvar 

for entreprenørskapstilbudet rettet mot unge mennesker i regionen. 

Ansvarlig: Kommunene  

Utdanningstilbyderne 

Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen  

Ungt Entreprenørskap 

STFK 

Indikator:  At alle skolene i Trondheimsregionen er kjent med tilbudet.  

 At antall elever som får tilbudet øker. 

 At flere skoler samarbeider med UE og deltar i aktivitetene deres. 
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4.3 Legge til rette for skaperaktivitet, gründer- og teknologifokus  

Trondheimsregionen er medlem i Trondheim Makers og bidrar således med 

medlemskontingent, men skal i tillegg bidra til økt deltakelse fra regionen gjennom å 

finansiere deler av grunnskolenes transportkostnader knyttet til å delta under Maker Faire. 

Trondheimsregionen skal også bidra til å spre informasjon om Trondheim Makers, Maker 

Faire og mulighetene for samarbeid som Maker Camp og skolelaboratoriet hos NTNU.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Kommunene 

Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen  

Trondheim Maker Faire 

Kommunene 

Indikator:  Antall deltakende skoler fra Trondheimsregionen øker. 

 Alle kommunene har skoler som deltar. 

 Antall besøkende på Maker Faire øker. 

 Antall kommuner som gjennomfører Maker camp øker. 

 

 

4.4 Samarbeid med NHOs leverandørutviklingsprosjekt 

Trondheimsregionen har dialog med NHO, og kjennskap til arbeidet rundt Innovasjon i 

offentlige anskaffelser. I 2015 samarbeidet Trondheimsregionen og NHO om en workshop for 

kommunene med tematikk knyttet ti l Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Kontakten 

opprettholdes med tanke på videre samarbeid om konkrete prosjekter eller tiltak.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: NHO 

Kommunene 

STFK 

NTFK 

Innovasjon Norge 

Indikator:  At det etableres konkrete samarbeidsprosjekter.  

 

4.5 Gjennomførte OFU-prosjekter  

Offentlig finansierte utviklingskontrakter er en støtteordning gjennom Innovasjon Norge, 

hvor kommunene og andre offentlige etater, i samarbeid med leverandørbedrifter, kan 

utvikle nye produkter og tjenester. Målet er å øke kvaliteten og effektiviteten i offentlige 

tjenester og leveranser, samt utvikle nye produkter som fremmer dette.  

Ansvarlig: Kommunene 

Offentlige aktører 

Leverandørbedrifter 

Samarbeidspartnere: Innovasjon Norge 

 

 

 

Indikator:  At det etableres OFU-kontrakter i Trondheimsregionen.  
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4.6 Tilrettelegge for innovasjon og nyskapningsaktiviteter  

Ved å støtte, bruke og formidle mulighetene og aktivitetene på DIGS, regionens eneste co-

working space, ønsker Trondheimsregionen å bidra til et dynamisk, kreativt og 

gründervennlig miljø i regionen.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen  

 

Samarbeidspartnere: Oppstartsmiljøet 

DIGS 

FoU-miljøene 

Næringsalliansen 

Kommunene 

Indikator:  At antall nyetableringer, med utspring fra DIGS øker. 

 At antall brukere opprettholdes eller øker. 

 At tilbudet er kjent i alle kommunene. 

 

4.7 Komplettere økosystemet ved oppstart av nye bedrifter   

I økosystemet til oppstartsbedriftene er det behov for tidlig fase finansiering. Per dags dato 

dekkes ikke dette opp av noen av de eksisterende støtteordningene. Trondheimsregionen vil 

jobbe for at det etableres en ordning for tidlig fase finansiering i regionen.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen Samarbeidspartnere: NiT 

Trondheim kommune 

Indikator:  At det etableres ordning for tidlig fase finansiering.  

 

 

4.8 Etablere webportal med informasjon og oversikt for oppstartsbedrifter  

Ved å utvikle en dynamisk nettside som gir relevant informasjon i forhold til 

virkemiddelordninger, nyskapningsaktiviteter, teknologimiljøer etc. ønsker 

Trondheimsregionen å bidra til at gründere, oppstartsbedrifter, studenter, forskere, 

offentlige aktører, investorer med flere, har lett tilgjengelig og oppdatert informasjon til 

enhver tid. Nettsiden vil fungere som en inngangsport, et verktøy og en informasjonskanal 

for aktører både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Innovasjon Norge  

 

Samarbeidspartnere: Impello 

Trondheim Tech 

DIGS 

 

Indikator:  At nettsiden er etablert. 

 At nettsiden vurderes som relevant, og brukes aktivt. 

 At nettsiden oppdateres og oppleves relevant fremover. 
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4.9 Fremskaffe oversikt over vekst og lønnsomhet i teknologibransjen i Trondheimsregionen 
Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for teknologiselskapene 
med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen, og er et nyttig verktøy for å måle 
aktiviteten i regionen. Trondheimsregionen, med flere, bidrar til analysen og samarbeidet 
rundt gjennomføringen av denne.  
 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

Innovasjon Norge 

STFK 

NTNU 

HiST 

SINTEF 

LEN 

Ivestinor 

Arntzen de Besche 

ProVenture 

Viking Venture 

DNB 

Danske Bank 

Nordea 

Sparebank 1 SMN 

Statoil 

Samarbeidspartnere: Impello 

Kommunene 

NiT 

Næringsalliansen 

FoU-miljøene 

Indikator:  Analysen gis ut årlig, og kvalitet og relevans opprettholdes.  

 Årets tema setter aktuelle saker og problemstillinger på agendaen, og kan 

lede til nye tiltak og forbedringer i etterkant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Delmål 5: 

Kommersialisering av teknologi: Trondheimsregionen skal ha 20 000 ansatte og 1000 

bedrifter innen kommersialisering av teknologi innen 2025. Dette er en dobling i 

antallet fra 2014. 

 

5.1 Etablere fagråd for kommersialisering av teknologi  

Ved å samle aktører fra ulike deler av økosystemet rundt kommersialisering av teknologi 

ønsker man å sikre gjensidig forsterkning gjennom å virke samtidig, og i samme retning.  

Ansvarlig: NiT Samarbeidspartnere: NTNU TTO 

Sinvent AS 

Innovasjon Norge 

ProVenture 

Investinor 

SIVA 

SINTEF 

Innovasjon Norge 

Trondheimsregionen 

DIGS 

Technoport 

Kongsberg 

Indikator:  At fagråd er etablert 

 

 

5.2 Få frem suksesshistoriene om kommersialisering av teknologi i Trondheimsregionen 

Ved å få frem de gode historiene fra regionen ønsker man å skape engasjement og 
glød rundt det å virke og bo i regionen, inspirere andre til å satse på ideene sine, og 
skape et positivt omdømme.  
 

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

NiT  

Næringsrådet 

Samarbeidspartnere: FoU-miljøene 

Næringsalliansen 

NiT 

Indikator:  15-20 suksesshistorier på norsk og engelsk. 

 At filmene deles og brukes på flere plattformer.  

 At Trondheimsregionen framstår som en attraktiv region.  
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5.3 Politisk påvirkningsarbeid for å bedre rammevilkårene 

Politisk påvirkningsarbeid er nødvendig for å bedre rammevilkårene for tidligfasefinansiering 

og gi tydelige incentiver for nyskapning innen høyskole- og universitetssystemet.  

Ansvarlig: NiT  

NHO 

Interesseorganisasjoner 

Politikere 

Samarbeidspartnere:  

Indikator:  At Trondheimsregionen har næringsfremmende politikere og samarbeid på 

tvers av kommunegrensene på områder hvor dette er formålstjenelig.  

 

 

5.4 Fremskaffe faktagrunnlag for kommersialisering av teknologi 

Ved å se nærmere på byen Leuven i Belgia og sammenligne enkelte parametre med 

Trondheimsregionen, kan man avdekke mulige innsatsområder og potensielle flaskehalser. 

Identifisering av disse vil kunne gi et faktagrunnlag for kommersialisering av teknologi, som 

er et uttalt satsningsområde for Trondheimsregionen.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen  

 

Samarbeidspartnere: Næringsalliansen 

NiT 

Indikator:  Sammenligning gjennomført, og innsatsområder og mulige flaskehalser 

identifisert.  

 

 

5.5 Business angels 

I næringsnettet for nyetableringer, er det kjent at såkalte business angels (BA) kan være 

avgjørende for gjennomføring og suksess. Disse har selv vært førstereisfarende, kjenner 

terrenget og har kontakter og ressurser. Å koble de rette investorene på de rette 

oppstartsbedriftene er vel så viktig som det å etablere en kultur for at suksessfulle 

entreprenører ønsker å bidra med kunnskap og erfaring.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen 

STFK 

Innovasjon Norge 

SIVA 

Samarbeidspartnere: Investormiljøet 

Indikator:  Etablert kontakt med potensielle business angels. 

 Etablert plattform for treff mellom oppstartsmiljøet og BA. 
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5.6 Gjennomgang av kommersialiseringsløpet (Skal denne være med? Dvs. blir dette gjort) 

En gjennomgang av kommersialiseringsløpet, og dens økosystem, er nyttig for å avdekke hva 

som kan forbedres og identifisere hvor det trengs mer innsats. Det kan være seg i form av 

virkemidler, kapitaltilgang, utdanning med mer.  

Ansvarlig: Fagråd finans NiT Samarbeidspartnere: Trondheimsregionen 

SIVA 

STFK 

Innovasjon Norge 

Indikator:   

 

Delmål 6: 

Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge 

 
Delmål 6 har 9 strategier knyttet til seg, hvor det er ulike aktører med ulikt ansvarsområde.  

6.1 Arrangere koblingsarena for studenter og regionens næringsliv 

Trøndelagsdagen er et arrangement hvor regionens næringsliv og kommunene møter 

studenter og arbeidssøkende.  Gjennom møteplassen kan det både etableres bedre kontakt 

mellom studenter og næringsliv, men også synliggjøre yrkes- og karrieremulighetene i 

Trondheimsregionen.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen  

 

Samarbeidspartnere: NiT 

Næringsalliansen 

NTNU  

HiST 

Kommunene 

Indikator:  Deltakelse fra alle kommunene. 

 Opplevd relevans for studenter og utstillere.  

 

6.2 Skreddersydde kommersialiseringsløp knyttet til fagmiljø i verdenstoppen (Skal denne 

være med? Dvs. blir dette gjort) 

 

Ansvarlig: Næringsrådet Samarbeidspartnere: FoU-miljøene 

Indikator:  At næringer, hvor Trondheimsregionen har særskilt gode forutsetninger, 

skal ha skreddersydde kommersialiseringsløp knyttet til de beste 

fagmiljøene på området. 
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6.3 Sikre opprettholdelse og etableringer av internasjonale og nasjonale flydistanser av 

betydning for næringslivet i Trondheimsregionen 

For at Trondheimsregionen skal være en attraktiv destinasjon i et næringsperspektiv, både 

nasjonalt og internasjonalt, er det viktig å ha tilstrekkelig med direkteflyavganger til 

relevante destinasjoner.  

Ansvarlig: Luftfartsforum Samarbeidspartnere: NHO 

NiT 

Innovasjon Norge 

Stjørdal Næringsforum 

Trondheim kommune 

Stjørdal kommune 

STFK  

NTFK 

Avinor 

Visit Trondheim 

Trøndelag Reiseliv 

Indikator:  At eksisterende ruter og frekvens opprettholdes. 

 At nye ruter etableres der det er behov. 

 

6.4 Sikre relevant informasjon til ikke- norskspråklige i Trondheimsregionen 

For å bidra til engelskspråklig informasjon om Trondheimsregionen, teknologimiljøet og 

særskilte aktiviteter knyttet til dette, samarbeider Trondheimsregionen med The List. The List 

har fokus på teknologi og kultur, og er det eneste engelskspråklige magasinet i regionen.  

Ansvarlig: The List Samarbeidspartnere: The List 

Technoport 

Trondheimsregionen 

Indikator:  At relevante treffpunkter og aktiviteter omhandlende teknologi, oppstart og 

innovasjon er gjort kjent hos ikke – norskspråklige i regionen som har 

interesse av dette.  

 At deltakelsen på relevante arrangementer øker, både hos den 

norskspråklige og den ikke-norskspråklige befolkningen i 

Trondheimsregionen.  

 

6.5 Velkomstsenter for arbeidsinnvandrere  

Trondheimsregionen skal ha en velfungerende lavterskel informasjonstilbud til 

arbeidsinnvandrere.   

Ansvarlig: NiS 

NiT 

Samarbeidspartnere: Trondheim kommune 

 

 

Indikator:  At senteret er etablert. 
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6.6 Etablering av service senter for utenlandske arbeidstakere (SUA) 

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, 

Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer 

til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. 

Per dags dato er det kontorer i Oslo, Stavanger og Kirkenes, og det jobbes for å få etablert et 

kontor i Trondheim som kan serve Trondheimsregionen. 

Ansvarlig: Trondheim kommune 

Politietaten 

Skatteetaten 

Arbeidstilsynet 

Samarbeidspartnere: NTNU 

NiT 

Trondheimsregionen 

Indikator:  At et SUA- kontor blir etablert.  

 

 

6.7 Norskundervisingsopplegg tilpasset partnere til høykompetente arbeidsinnvandrere  

For å beholde og tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft fra utlandet så er det viktig at man 

også tilrettelegger for at deres partnere får muligheten til å delta i arbeidslivet. Dette vil 

gjøre oppholdet mer attraktiv og redusere sjansen for at engasjementer avsluttes før tiden.  

Ansvarlig: Trondheim kommune  

 

Samarbeidspartnere: NTNU  

NiT 

NAV 

Trondheimsregionen 

NHO 

Røde Kors 

Indikator:  At kurset er etablert 

 

 

6.8 Evaluering av status for Strategisk Næringsplan 

For å kunne justere kursen og gjøre opp status for arbeidet med Strategisk Næringsplan, så 

er det viktig å gjennomføre en evaluering med fokus på resultater og status. Dette vil bli 

gjennomført som en del av faktagrunnlaget ved rullering av Strategisk Næringsplan for 

Trondheimsregionen. Resultatene som fremkommer kan bidra til spissing av tiltak, etablering 

av nye tiltak og kvalitetssikring av valgte strategier og fokusområder.  

Ansvarlig: Trondheimsregionen  

 

Samarbeidspartnere: Næringsalliansen 

 

Indikator:  At evalueringen er gjennomført. 

 

   

http://www.arbeidstilsynet.no/
https://www.politi.no/
http://www.skatteetaten.no/no/taxnorway/
http://www.udi.no/

