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AU 31/21
Vedtak:

AU 32/21

Protokoll AU-møte 07.06. 2021
Protokoll Arbeidsutvalget 07.06. 2021 godkjennes

Høringsuttalelse på Trøndelag fylkeskommune sin verdiskapingsstrategi.
Bård Eidet innledet.

Fra møtet:

Vedtak:

AU ber Regionrådet vedta denne uttalelsen til Verdiskapingsstrategien:
1. Trondheimsregionen støtter i hovedsak de prioriteringene og satsingsområdene
Verdiskapingsstrategien peker på. Verdiskapingsstrategien gjenspeiler i store
trekk Trondheimsregionens muligheter til økt verdiskaping. Det gir et
bedre grunnlag for et forpliktende samarbeid når strategiene i stor grad er
overlappende.
2. Det er positivt at Trondheims rolle som Norges teknologihovedstad er nevnt i
strategien. Denne rollen gir et svært godt utgangspunkt for en kraftfull satsing på
attraktivitet og for å tiltrekke seg talenter og bedrifter. Teknologiens
samfunnsformende kraft vil bare bli viktigere framover, og vil være en viktig
investering i økt verdiskaping og bærekraft i regionen.
3. Trondheimsregionen støtter strategiens vekt på tett dialog og samarbeid mellom
forsknings- og universitetsmiljøene og offentlig og privat sektor.
4. Trondheimsregionen støtter fylkeskommunens satsing på bruken av Trøndelag
som test- og pilotarena. Det er viktig å posisjonere kunnskapsmiljøene og styrke
konkurransekraften, ikke minst innen autonomi, der vi har sterke miljøer innen
autonomi både til vanns, på land, og i lufta. Trondheimsregionen vil gjerne ha et
tettere samarbeid med Trøndelag fylkeskommune om dette.
5. Trondheimsregionen stiller seg bak forslaget om å gjøre opplevelser til et
satsingsområde. Regionen kan tilby stor variasjon i opplevelser. Her bør strategien
ha tydeligere mål knyttet til verdiskaping og arbeidsplasser, samtidig som det blir
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relatert til markedsføring og omdømmebygging.
6. Strategien kunne vært tydeligere på ansvar for gjennomføring Det bør
konkretiseres i større grad når fylkeskommunen kan og bør ta en hovedrolle. De
interkommunale samarbeidene kan ta en større rolle i gjennomføringen, men det
krever forutsigbar finansiering basert på næringsfaglige kriterier. Vi
oppfordrer til at fylkeskommunen prøver ut forskjellige metoder for forpliktende
samarbeid med de interkommunale samarbeidene og andre regionale og lokale parter.
.

AU 33/21

European Region of Gastronomy – styringsgruppemøte i prosjektet.
Prosjektleder Eileen Brandsegg presenterte status og arbeid framover. Har begynt å møte aktørene. Koblingen mat – bærekraft interessant.

Fra møtet: Kan det være mulig å få til et kart over lokalmatprodusentene?
Trenger partnere for å få opp en internasjonal matkonferanse.
Lokalmatprodusentene: Arrangere eget treff? Kompetansepåfyll?
Hvordan kobler vi bærekraft på dette?
Viktig at det blir både for profesjonelle og folkelig.
Hvordan kobler vi på barn? Via UE? Lage mat i skolene basert på lokalmat?
Malvik har ikke så mange lokalmatprodusenter, vil gjerne ha flere.
Restaurantfaget må bli enda mer populært.
Vedtak:
1.

AU tar saken til orientering.

2.
AU godkjenner at det det jobbes videre med finansiering av prosjektet, og at det ikke kuttes i budsjettet på det nåværende tidspunktet.
3.
AU forutsetter at det ikke gjøres økonomiske disposisjoner som går ut over de økonomiske rammene som pr i dag er bevilget..

AU 34/21

Portal næringsareal Trondheimsregionen.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

AU 35/21

Programmet til felles formannskap.

Fra møtet:
Vedtak:
AU tar saken til orientering.
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AU 36/21

Møteplan for 2022.

Fra møtet: Møtet i april flyttes til 1 april
Vedtak:
AU ber Regionrådet vedta møteplanen for 2022.

AU 37/21

Informasjon om økonomisk status i Trondheimsregionen.
Bård Eidet orienterte.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

AU 38/21

Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 01.10. 2021
Aktuelle saker i tillegg til det som står på AU sin saksliste:
 Orientering fra Luftfartsforum
 Orientering om NAV sin nye virksomhetsstrategi
 IKAP: Statistikk og prognoser.
 Miljøpakken til 2030 – en plan for utbygging

AU 39/21

Orienteringer

Rita Ottervik
Møteleder

Bård Eidet
Daglig leder

(sign)

(sign)

Arbeidsutvalget 22.09.2021

Side 3 av 3

