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Milepæler for arbeidet – 15.06.21

1. Dagens situasjon

2. Kunnskapsgrunnlag

3. Forankring

4. Involvering

5. Prioriteringer og rammeverk

6. Produksjon og vedtak



Dagens situasjon – 01.07.20

1 Innledende møte NiT og sekretariat SNP/TRR 15. januar

2 Informasjon om prosess i 11. mars Rådmannsforum

3 Koordinering av SNP mellom Tr.reg og NiT - 13 februar

4

Møte med næringsapparatet og næringsforeningene i alle kommuner i 

Trondheimsregionen 26. februar - informasjon om prosess og evaluering av 

SNP/næringssamarbeidet i regionen

5

Dialog med alle kommuner om erfaringene med dagens SNP, samt oppdatering av 

«selvangivelsene» - Gjennomført

6 Questback overfor næringslivet mht. næringsvennlige kommuner 

7

Questback om erfaringene med dagens SNP overfor samtlige aktører i SNP-

samarbeidet

8 Evaluering av Næringsrådets arbeid med SNP

9
Evaluering av effekter/resultater av gjennomførte tiltak og måloppnåelse

10 Bearbeiding av info og utarbeidelse av endelig statusrapport



Oppsummering selvangivelser



Tilbakemeldinger fra selvangivelser

▪ En god del av innholdet oppleves ikke som relevant for kommunene

▪ Mer fokus på regionale fortrinn og samarbeid

▪ Få kommuner har operasjonalisert planen til egen kommune gjennom egen 
handlingsplan

▪ God dialog mellom kommuner og næringsforeningene, gode interne samarbeid.

▪ SNP bør være mer konkret og enklere målbar

▪ Bedre forankring og involvering pr kommune

▪ Økt effekt av Sintef og NTNU

▪ Fornøyd med å være en del av Trondheimsregionen



Oppsummert arbeid med SNP



Kunnskapsgrunnlag - 01.07.20

1
"Nye muligheter for verdiskaping i Trondheimsregionen" (SINTEF) 

2

«Et verdiskapende Trøndelag - Strategi for innovasjon og verdiskaping i 

Trøndelag"

3
Tall fra SSB og andre statistikker/analyser (Telemarksforskning, etc)

4
Nasjonale strategier

5
Bærekraftsmålene

6
U4SSC

7
"Grønn konkurransekraft" Fra Sintef



Forankring – 01.10.20

1 Næringsapparatet  i Trondheimsregionen

1a Møte for Næringsapparat 26.02.20

2
Næringsråd og Regionråd 

3
Felles Formannskapsmøte 25 september + medio april 2021

3a
Utarbeidelse program felles formannskap

4 Kommunestyrer

5 Administrasjonen og næringsapparatet i alle involverte kommuner

6 Næringsliv/FoU

7 Fylkeskommunen og evt. andre offentlige aktører



Program Felles formannskap 25.09.20

Når Hva Hvem

0815- 0830 Oppmøte, registrering og kaffe

0830-0840 Velkommen, formålet med dagen Rita Ottervik, leder 

Trondheimsregionen

0840-0855 a) Tall og fakta om Trondheimsregionen

b) Hva er Strategisk Næringsplan

Bård Eidet, daglig leder 

Trondheimsregionen

0855-0910 Hvor står Trondheimsregionen og hvordan har den fungert? 

Andre regionråd, hva er mulighetene framover? 

Status for Trondheimsregionen sett fra et næringsperspektiv.

Berit Rian, NiT

Bård Eidet.

0910-0955 Telemarksforskning: Hva sier tallene om Trondheimsregionen og 

hvordan gjør vi det sammenlignet med Stavangerregionen  og 

Bergensregionen?

Knut Vareide, forsker 

Telemarksforskning

0955-1010 Pause

1010-1040 SINTEF: nye næringsmuligheter i Trondheimsregionen Karl Almås, SINTEF.

Ulf Johansen, SINTEF.

1040-1055 FN Bærekraftsenter, bærekraftsmålene mm Morten Wolden,  

Trondheim kommune

Helge Brattebø, direktør 

NTNU Bærekraft.

1055-1115 SINTEF: Grønn konkurransekraft, resultater og plan fremover Marie Bysveen, SINTEF 



Program Felles formannskap 25.09.20

1115-1130 Summing rundt bordet: Hva hørte vi? Hvilke muligheter ligger i 

det? Fordeler og ulemper ved at flere kommuner deltar i flere 

regionsamarbeid.

1130-1215 Lunsj

1215-1245 Næringsepresentanter: Hvordan kan vi fellesskap øke verdiskapingen i 

Trondheimsregionen i årene framover?

Hva med pandemien midt opp i alt av dette?

1245-1325 Hver kommune får < 3 min til å nevne de 3 største fortrinnene de har i 

egen kommune/deres 3 viktigste bidrag for næringsutviklingen i 

Trondheimsregionen.

Hvordan opplever de at dette er fanget opp i dagens SNP.

Ordfører

1325-1350 Prosess ny Strategisk Næringsplan og funn fra 

evaluering/selvangivelse

Hans Petter Øien Kvam, 

NiT

1405-1425 Gruppearbeid: Hvordan sikre forankring, eierskap og relevans i 

arbeidet med ny SNP og i endelig plan.

Diskusjon på bordene

Skriftlige innspill

1425-1450 Samferdsel: Hvordan jobber vi med det i fellesskap framover? Hva skal 

vi i fellesskap prioritere?

Bård Eidet

1450-1500 Oppsummering og veien videre Rita Ottervik



Involvering – 31.12.20

1

Workshops - gjennomføres flere steder med bred og representativ 

deltakelse 

2 Oppsummering og bearbeiding av innspill og forslag

3

Komplettering av informasjonsbehov, kvantitative og kvalitative 

undersøkelser

4

Statusoppdatering for næringsapparat, næringsråd, regionråd og 

kommuner



Prioriteringer og rammeverk – 31.12.20

1 Prioritering av satsningsområder, mål og strategier

2 Definere KPI’er for de ulike mål og strategier

3 Konkretisering av ansvarsforhold

4

Anbefalt struktur for arbeidet implementerig og oppfølging av SNP (antall råd 

og forum etc.)



Produksjon og vedtak – 15.06.21

1 Ny SNP inkludert mal for kommunevis handlingsplan

2 Plan for vedtak i Regionråd og kommuner

3

Presentere forslag til ny SNP i Næringsråd, felles formannskap og 

kommunestyrer

4 Høring til aktuelle parter

5 Utarbeide endelig SNP og mal for kommunevis handlingsplan

6 Sikre vedtak i Regionråd og alle involverte kommuner

7 Presentasjon av endelig plan til næringslivet og øvrige aktører


