
Overordnet mål (uendret):  

 

Trondheimsregionens andel av brutto 

nasjonalprodukt (BNP) skal tilsvare vår 

andel av befolkningen i 2020 



Strategisk næringsplan for 

Trondheimsregionen 

 Regionrådet ga våren 2009 oppdraget til næringslivet representert ved 
Næringsalliansen for Trondheimsregionen (med Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen/NiT som prosjektleder) 

 Åpen og inkluderende prosess i 5 faser over 10 måneder                                               
frem til februar 2010 (analyser, intervjuer, workshops og                                                            
åpne møter)                                       

 Vedtatt av kommunene og STFK sommer 2010 

 Næringsrådet etablert: 3 fra næringslivet, 3 fra                                                              
akademia og 3 fra det offentlige. Egen prosjektleder                                                      
og finansiering kom på plass som vedtatt 

 Areal og samferdsel behandles ikke som en del av                                                                             
SNP/Næringsrådets arbeid, men av Regionrådet selv                                                

 Tiltak i regi av SNP gjennomføres løpende  

 Rullering av planen er nylig gjennomført – forslag fremlegges for 
Regionrådet 17. juni 2016 



Rullering av planen 

• Trondheimsregionen ga oppdraget om rullering til 
Næringsalliansen for Trondheimsregionen (NAT) 
høsten 2015. Forslag ferdig primo juni 2016 

• NAT har fungert som styringsgruppe, med NiT som 
prosjektleder 

• 4 hovedaktiviteter: 

1. Evaluering av status i forhold til mål 

2. Evaluering av planens mål, strategier og gjennomførte tiltak 

3. Faktainnhenting vedr. kommersialisering av teknologi  

4. Forslag til prioritering av planinnhold frem mot 2020 

 

 

Organisering og prosess 



Rullering av planen  

 Plandokument som inneholdt: 

 1 overordnet mål 

 6 delmål 

 37 strategier 

 60 tiltak 

 Indikatorer 

Utgangspunktet 

•DELMÅL 1: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og 
starte bedrifter basert på forsknings- og utviklingsmiljøene og 
utdanningsinstitusjonene 

 

•DELMÅL 2: Trondheimsregionen skal være best på samarbeid 
mellom næringsliv, FoU/utdanning og off. myndigheter på områder 
hvor det er betydelig marked 

•DELMÅL 3: Trondheimsregionen skal ha de mest 
næringsfremmende politikerne i Norge 

•DELMÅL 4: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor 
det er lettest å utvikle og starte en bedrift 

•DELMÅL 5: Trondheimsregionen skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 
internasjonale kunnskapsnav = Trondheimsregionen skal ha 
kommersialisering av teknologi som kunnskapsnav (Fra 2014) 

•DELMÅL 6: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive 
storbyregionen i Norge 



Rullering av SNP 

• KARTLEGGING/ANALYSE 

• Revidert statistikk/bakgrunnsdata 

• Spørreundersøkelse 

• Statistikk gjennomførte tiltak 

• Faktainnhenting kommersialisering av teknologi 

• Reviderte selvangivelser 

• Kartlegging av næringsapparatet 

 

Kartlegging (hovedaktivitet 1, 2 og 3) 



Rullering av SNP 

 Regionrådet for Trondheimsregionen 

 Felles formannskapsmøte for 

Trondheimsregionen 

 Næringsapparatet i kommunene 

 Møter i NAT 

 Møter i Næringsrådet for Trondheimsregionen 

 Åpent innspillsmøte for næringslivet i regionen 

Innspillsmøter 



13 hovedkonklusjoner 
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. 



Faktaanalyse og spørreundersøkelse 

- noen hovedtrekk 
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Sammendrag – utvikling siden 2009 

   BNP 
• 2009 

• Befolkningsandel: 5,32 %  
• BNP-andel:             5,12 % 

• 2013 
• Befolkningsandel: 5,38 %  
• BNP-andel:             5,27 %  

   Befolkningen  
• Befolkningsvekst på 9,3 % (23 

818, 3970 per år), lavest av 
storbyregionene  

• Markant økning i 
nettoinnflytting siden 2010, 
høyest av storbyregionene 

• Lavest innvandring av 
storbyregionene 

 

   Næringslivet  
• 11275 flere arbeidsplasser (8,2 %), 

#3 av storbyregionene   
• 2471 flere foretak (15,0 %)  
• Stabil etableringsfrekvens  
• # 4 totalt i NæringsNM, # 3 av 

storbyregionene 
• Har forbigått Oslo og Akershus i 

næringslivets FoU utgifter per 
innbygger 

 

 

   Omdømme 
• Best i landet på Boforhold og 

mangfold 
(Omdømmebarometeret 2013) 
 



• Trondheimsregionen økning i BNP(2009-2013): 31 % 
(26,7 mrd.) 

• Gapet, eller manglende verdiskaping (per 2013), er 
redusert til 2,5 mrd. 

• Sør-Trøndelags BNP per sysselsatt økte mest (2,6 
prosentpoeng) relativt landsgjennomsnittet 
sammenlignet med Rogaland, Hordaland, Oslo og 
Akershus i perioden 2009-2013. 
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BNP 

Kilde:  SØF (NTNU) og SSB 
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• Omsetning økt med  8,7 % (fra 14,4 mrd. til 15,6 mrd.) 

• Årsresultatet økt med 72 % (fra 357 mill. til 613 mill.) 

• 33 nye AS, totalt 468. Totalt antall selskaper 546 

• Netto reduksjon i antall teknologiselskaper for første gang 
siden 2005 
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Teknologiselskapene i Trondheimsregionen 

Kilde:   Impello-analysen 2015 



21.06.2016 



12. Hvor stor effekt mener du at SNP 

har hatt for næringsarbeidet i din 

kommune? 

Spørreundersøkelsen: EFFEKT OG BEHOV 

13. Ser du behovet for at din kommune er 

tilknyttet en felles strategisk næringsplan 

for hele Trondheimsregionen? 
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15. I hvor stor grad synes du at målene i     

SNP er hensiktsmessige for 

næringsarbeidet i din kommune? 

Spørreundersøkelsen: SELVE PLANENS STRUKTUR OG OPPBYGNING 

16. I hvor stor grad synes du strategiene i 

SNP relevante for næringsarbeidet i din 

kommune? 
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28. Strategisk næringsplan for 

Trondheimsregionen er for omfattende 

og bør forenkles 

Spørreundersøkelsen: SELVE PLANENS STRUKTUR OG OPPBYGNING 

17. Er målene og strategiene i SNP tilpasset 
kommunens mulighet for å iverksette tiltak? 
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GJENNOMFØRTE AKTIVITETER/TILTAK 

(Handlingsplan 2011-2015)  

• Gjennomførte tiltak/aktiviteter totalt 54 
• DELMÅL 1 
•Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter 
basert på forsknings- og utviklingsmiljøene og 
utdanningsinstitusjonene 

7 
• DELMÅL 2 
•Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom 
næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige myndigheter på 
områder hvor det er betydelig marked 

9 
• DELMÅL 3 
•Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende 
politikerne i Norge 3 

• DELMÅL 4 
•Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest 
å utvikle og starte en bedrift 14 

• DELMÅL 5 
•Trondheimsregionen skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 internasjonale 
kunnskapsnav 9 

• DELMÅL 6 
•Trondheimsregionen skal være den mest attraktive 
storbyregionen i Norge 12 



NYTT FORSLAG TIL SNP 



Hovedtrekk i forslag til rullert SNP 

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 

i) Det er ikke foreslått tiltak (= ikke en del av rulleringen) 



Hovedtrekk i forslag til rullert SNP 

 …at det utarbeides en veileder for hvordan arbeidet 
med SNP kan forankres og implementeres i 
kommunenes planverk. Best Practice viser god effekt 
av dette 

 …at det utarbeides en mal for handlingsplaner som 
kommunene kan benytte 

 …at Trondheimsregionen legger til rette for rådgivning, 
veiledning og oppfølging av arbeidet med SNP i 
kommunene 

 …at organiseringen av oppfølgingsarbeidet via 
Næringsrådet etc. justeres noe 

I tillegg foreslås  



Delmål 1 med strategier 



Delmål 2 med strategier 



Delmål 3 med strategier 



Delmål 4 med strategier 



Delmål 5 med strategier 



Organisering av det videre arbeid 

 Bedre forankring av SNP i kommunene 
 Felles mal/veileder for utarbeidelse av handlingsplan og oppfølging 

av SNP i kommunene 

 Samle formannskapene ved jevne mellomrom med tema 
næringsutvikling 

 Gi næringsapparatet i kommunene en tydeligere felles bestilling ifht. 
SNP 

 Spre de gode eksempler 

 Sterkere kobling til SNP i Regionrådet  
 Vedta toårige handlingsplaner 

 Årlig oppfølging av tiltak/handlingsplaner 

 Beslutte enkeltsaker over kr 500.000 

 Næringsrådet videreføres, men sammensetningen justeres 
noe. Møtene avholdes ute i kommunene (på rundgang - repr. 
fra den aktuelle kommune inviteres inn) 

NAT foreslår følgende 




