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Formål

▪ Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen (SNP) skal utgjøre grunnlaget for 
kommunevise handlingsplaner for næring og næringsutvikling (sammen med fylket sin 
verdiskapingsstrategi og øvrige regionale næringsplaner)

▪ Med andre ord, vi legger nå grunnlaget for hvordan kommunene i Trondheimsregionen 
skal jobbe med næringsutvikling

▪ SNP tar derfor utgangspunkt i;

▪ Regionens fortrinn

▪ Næringslivets behov

▪ Anbefalinger for hva som skaper attraktivitet







• Strategien er retningsgivende for alle 
offentlige aktører i Trøndelag

• Det innebærer at den gir føringer for 
oppdragene vi gir Innovasjon Norge, 
SIVA, næringshagene og inkubatorene

• Førende for bruken av regionale 
utviklingsmidler, forskningsmidler 
mm, tildelt fylket fra 2022

Dette er Trøndelags strategi
.. vi skal gå i samme retning….. det har vi planlagt sammen



Verdiskapingsstrategien 
for Trondheimsregionen 



Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge

Økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i Trøndelag
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Offentlig sektor

Retningsmål:

▪ I 2025 har kommunene i hele Trondheimsregionen en tydelig innsats og struktur på næringsutvikling og 

eget utviklingsarbeid 

▪ I 2025 har offentlig sektor i hele Trondheimsregionen en forsknings- og innovasjonskultur

▪ I 2025 har Trondheimsregionen en oppdatert oversikt på tilgjengelig større areal for bolig og næring, 

dette inkludert nødvendig infrastruktur tilknyttet arealene – utarbeidet i dialog med næringslivet

▪ I 2025 har kommunene i Trondheimsregion signert forpliktende samarbeidsavtale mellom kommunen 

og dets næringsliv (« Avtale om næringskultur» - Manifest eller «Næringsvennlig kommune-avtale»)

▪ I 2025 har vi gjennomført årlige kartlegginger av hva næringslivet i regionen opplever som hinder for 

vekst. Resultatene gir nødvendige innspill til fokusområder for regional og kommunalt arbeid med og 

for næringsutvikling

▪ I 2025 er det etablerte samarbeid blant kommunene i regionen, for å sikre forutsigbarhet og solide og 

stimulerende kompetansemiljø innen plan og saksbehandling.



Opplevelser - arrangement

Retningsmål:

▪ I 2025 har Trondheimsregionen ett felles destinasjonsselskap som bidrar til en bærekraftig, 

attraktiv og mangfoldig opplevelsesregion, hvor opplevelser og severdigheter i hele regionen drar 

nytte av Trondheim som motor.

▪ I 2025 har opplevelser og arrangement i Trondheimsregionen større verdiskaping, mindre avtrykk 

og positive ringvirkninger for våre lokalsamfunn

▪ I 2025 har vi aktivert næringslivet i Trondheimsregionen slik at ringvirkningene av Ski VM får stor 

betydning for verdiskapingen, og at strukturen for å aktivere næringslivet blir benyttet ved 

fremtidige store arrangement og mesterskap.

▪ I 2025 har regionen etablert et arrangementsfond, generert av både offentlige og private midler 

med årlig tilførsel. 



Arbeidskraft - kompetanse

Retningsmål:

▪ I 2025 er det etablert en felles utdanningsmesse med både bedrifter og skoleelever fra hele 

regionen

▪ I 2025 deltar alle regionens VGS i Ungt Entreprenørskap sitt konsept med Ungdomsbedrifter

▪ I 2025 deltar rådgiverapparat fra både ungdomsskoler og VGS jevnlig på felles møtearenaer med 

næringslivet i sine respektive kommuner

▪ I 2025 har alle kommuner etablert faste møtepunkt mellom kommune, skole, næringsliv og NAV

▪ I 2025 er det deltakere fra alle kommuner i regionen med i Trondheim Opportunity



Universitet, forskning og innovasjon

Retningsmål:

▪ I 2025 har regionens ulike testarenaer etablert seg som internasjonalt ledende innen sine 

fagområder

▪ I 2025 er Trondheim etablert som Nordens beste studentby

▪ I 2025 er kommunene best i landet på å samarbeide med regionens unike forskningsmiljø

▪ I 2025 rangeres Trondheimsregionen/Trøndelag på topp 15 av EU sitt Regional Innovation

Scoreboard

▪ I 2025 har Trondheimsregionen jobber Trondheimsregionen så systematisk og profesjonelt med 

attraksjonskraft for high skilled workers at Universitetetene, forskningsmiljøene og 

innovasjonsmiljøene trekker til seg langt flere fremragende forskere som blir lengre i regionen



Bioøkonomi

Retningsmål:

▪ I 2025 benyttes våre biomasseressurser som råstoff til økt verdiskaping i komplette sirkulære 

verdikjeder (Thamsklyngen, woodworks)

▪ I 2025 skal vi utnytte Trøndelag sin posisjon som matregion nr 1, til å tiltrekke internasjonale 

konferanser/messer og derigjennom internasjonal oppmerksomhet for å befeste regionens posisjon 

(Ref ERG – Tr.reg) – etablert som en internasjonal matdestinasjon.

▪ I 2025 er Trøndelags posisjon som Norges mest komplette matproduserende region styrket, og 

bidratt til at Norge har økt selvforsyningsgraden



Teknologi

Retningsmål:

▪ I 2025 samarbeider kommunene aktivt om flere teknologiprosjekter som bedrer tjenestene til 

innbyggere og næringslivet

▪ I 2025 er kommunene i Trondheimsregionen aktive pilotkunder for lokale teknologiselskaper og 

har etablert klare planer og strukturer for å kunne være foregangsregion innen pilotering av ny 

teknologi i offentlig sektor

▪ I 2025 har Trondheimsregionen økt antallet vekstkraftige teknologiselskap til 1000 og disse har 

20000 ansatte 

▪ I 2025 er Trondheimsregionen i ferd med å realisere banebrytende teknologiske løsninger i lokale 

anvendelser som gjør at Teknologihovedstaden demonstreres i praksis





Verdiskapingsstrategien for 
Trondheimsregionen



Fremdrift

▪ Samling for NiT sine fagrådsmedlemmer i morgen – innspill og forankring

▪ Høringsutkast ferdigstilles nå, innen onsdag 8 desember

▪ Verdiskapingsstrategi sendes ut på høring ASAP (vi er tilgjengelig for prosess og 

gjennomgang)

▪ Vedtak 2. kvartal 2022

▪ Kommunevise handlingsplaner utarbeides og vedtas fortløpende


