Verdiskapingsstrategien
for Trondheimsregionen

Formål
▪ Verdiskapingsstrategien for Trondheimsregionen (VST) skal utgjøre grunnlaget for
kommunevise handlingsplaner for næring og næringsutvikling
▪ Med andre ord, vi legger nå grunnlaget for hvordan kommunene i Trondheimsregionen
skal jobbe med næringsutvikling ((65 % av alle innbyggere i Trøndelag, 67 % av alle
sysselsatte)

▪ VST tar utgangspunkt i;
▪ Verdiskapningsstrategi for Trøndelag
▪ Trondheimsregionens fortrinn
▪ Næringslivets behov
▪ Anbefalinger for hva som skaper attraktivitet

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

• 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

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen - 2021

I hvor stor grad opplever du mangel på følgende faktorer som et hinder for vekst for din virksomhet?
Tilgang på infrastruktur (strøm, vann og avløp,
vei, parkering, bredbånd)

2,49

Tilgang på areal

2,78

Tilgang på kompetanse

3,15

Kommunens næringsengasjement

3,03

Tilgang på finansiering

2,44

Tilgang på marked og kunder

2,59

Nasjonale og internasjonale rammevilkår

2,84
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Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen - 2021

Vil antall ansatte i virksomheten endre seg de neste 2-3 årene?
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Regionalt mål:

Trondheimsregionen skal være den mest attraktive
storbyregionen i Norge
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Stikkord for å skape fremtidig attraktivitet – Knut Vareide, Telemarksforskning
• Tilgjengelige og attraktive tomter til boliger
• Tilgjengelige og attraktive arealer til næring
• Sentrumsutvikling – skape mer attraktive små og store sentra for bolig,
næring, kultur og besøk.
• Styrke handel, reiseliv, aktiviteter og kultur for å være et interessant
besøks- og bosted
• Næringsvennlige kommuner for industribedriftene
• Forankre felles ambisjoner i hver enkelt kommune
• Samarbeid mellom kommunene
• Styrke universitetet og være et attraktivt studiested

Hovedmål
Økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i Trøndelag
Regionmål
Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge
Satsningsområder

Forutsetninger

Bioøkonomi

Teknologi

Næringsvennlig
kommune

Universitet
forskning og
innovasjon

Arbeidskraft kompetanse

Opplevelser
arrangement

Bærekraft

Samhandling

Bioøkonomi
Retningsmål:
▪ I 2025 er Trondheimsregionen anerkjent som en internasjonal matdestinasjon.

▪ I 2025 gir biomasse næringslivet i regionen konkurransefordeler og økt verdiskaping i komplette
sirkulære verdikjeder

▪ I 2025 bidrar FoU-miljøene i Trondheimsregionen med innovative løsninger og kunnskap slik at
Trøndelag er nasjonalt ledende i utviklingen av bioøkonomien

Næringsvennlig kommune
Retningsmål
▪ I 2025 har alle kommunene i Trondheimsregionen signert forpliktende samarbeidsavtale mellom kommunen og
dets næringsliv, Næringsmanifest for Trondheimsregionen.
▪ I 2025 er det etablerte samarbeid blant kommunene i Trondheimsregionen innen plan- og
byggesaksbehandling, for å sikre solide og stimulerende kompetansemiljø og forutsigbarhet for næringslivet.
▪ I 2025 har kommunene i Trondheimsregionen en betydelig forsknings- og innovasjonsaktivitet.
▪ I 2025 har Trondheimsregionen egnede næringsareal som dekker det eksisterende næringslivets behov, og gjør
regionen attraktiv for nyetableringer.

▪ I 2025 har Trondheimsregionen egnede og attraktive boligareal som dekker regionens behov, også med tanke
på å tiltrekke flere innbyggere
▪ I 2025 tar vi i bruk Trondheimsregionen sine fortrinn i et strukturert og strategisk arbeid med innflagging av
bedriftsetableringer

Opplevelser
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 regionen en felles og kraftfull markedsføring, både nasjonalt og internasjonalt. Basert på regionens
fortrinn og forutsetninger.
▪ I 2025 har opplevelser og arrangement i Trondheimsregionen større bærekraftig verdiskaping og betydelige
ringvirkninger for næringslivet
▪ 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.

▪ 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 et regionalt, strategisk og offensivt program, for å øke kvaliteten på
informasjonen om jobbmuligheter til skoleelever

▪ I 2025 beholder regionen 10 % flere av studentene etter endt studier

▪ I 2025 har regionen en organisasjon som jobber langsiktig og profesjonelt for å tiltrekke og
beholde talenter innen prioriterte næringer

▪ I 2025 har regionen etablert en «Tenketank» som skal arbeide aktivt med å løse arbeidslivets
utfordringer med tilgangen på nok og riktig arbeidskraft i fremtiden.

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 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
▪ I 2025 har Trondheimsregionen 6 klynger som er nasjonalt finansiert

Teknologi
Retningsmål:
▪ I 2025 tar kommunene i Trondheimsregionen aktivt i bruk ny teknologi som bedrer tjenestene til
innbyggere og næringslivet, gjerne gjennom samarbeid

▪ I 2025 er kommunene i Trondheimsregionen engasjerte pilotkunder for regionale
teknologiselskaper

▪ I 2025 har Trondheimsregionen økt antallet vekstkraftige teknologiselskap til 1 000 og disse har
20 000 ansatte

▪ I 2025 demonstreres Teknologihovedstaden i praksis

Fremdrift
▪ Høringsutkast ferdigstilles i midten av januar

▪ Høringsrunde til alle relevante parter (vi er tilgjengelig for prosess og gjennomgang)

▪ Vedtak 2. kvartal 2022

▪ Kommunevise handlingsplaner utarbeides og vedtas fortløpende, mal for handlingsplan

