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INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET – 09.02 2022 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 22/-                                 Dato: 02. februar 2022  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune 

Tidsrom: 1200-1400. 

Innkalt: Rita Ottervik, Oddbjørn Bang, Trond Hoseth, Jorid Jagtøyen.  

 

AU 01/22 Protokoll AU-møte 08.12.2021 
Vedlegg 1: Protokoll Arbeidsutvalget 08.12.2021 

 

Forslag til vedtak:  

Protokoll Arbeidsutvalget 08.12.2021 godkjennes.  

 

 

AU 02/22 European Region of Gastronomy – styringsgruppemøte i prosjektet. 
Sak: Som kjent ble det vedtatt at AU skal være styringsgruppe for dette prosjektet, og vi vil i 

utgangspunktet legge opp til styringsgruppemøter i alle AU-møtene framover, så får vi vurdere 
behovet etter hvert. Ressursbruk innen rammene av det vedtatte prosjektforslaget legges det 
ikke opp til skal vedtas separat i styringsgruppen, men endringer vil gjøre det, og vi vil 
fortløpende orientere om hvilke vurderinger vi gjør. For å repetere styres prosjektet etter disse 
prosjektmålene: 

 Få utredet og gjennomført en internasjonal matkonferanse til Trondheim.  
 Få 1-3 internasjonale matkonferanser til regionen de neste tre årene.  
 Få minst 10 internasjonale presseoppslag om Trondheim og Trondheimsregionen som 

internasjonal matdestinasjon.  
 Flere leveranser fra lokalmatprodusentene til restaurantene/hotellene i regionen.  
 Flere prosjektsamarbeid med FoU-institusjonene innen matfeltet. 

 
 Prosjektleder Eileen Brandsegg vil gå gjennom status i prosjektet. 

 

 Forslag til vedtak: 

 AU tar saken til orientering. 

 

AU 03/22 Møte med Trøndelag fylkeskommune om samferdsel 23/3. 
Sak: Det er avtalt møte med fylkeskommunens politiske ledelse 23. mars, på Leangen gård. 

Fylkesordfører, fylkesvaraordfører og begge hovedutvalgslederne har bekreftet deltakelse. 
Utgangspunktet for møtet er at vi har gått fra en samstemthet mellom Sør- og Nord-Trøndelag 
og Trondheim/Trondheimsregionen om de overordnete samferdselsprioriteringene, til at til dels 
er et stort sprik. Dette har konsekvenser for den samlete kraften innen området. 
 
AU bør diskutere hvordan møtet bør legges opp for å få best mulig diskusjoner. 

Forslag til vedtak: 

 Saken legges fram for diskusjon. 
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AU 04/22 Dato for felles samling for formannskapene i 2022. 
Sak:  I det siste AU-møtet ble det vedtatt at siste del av august er det mest aktuelle tidspunktet for et 

slik møte, og at daglig leder skulle komme tilbake med et forslag datoer. Møte fra lunsj til lunsj 
på torsdag til fredag har vært en modell som har vist seg å fungere bra nå i mange år. Det mest 
naturlige tidspunktet ville vært 25.-26- august, men i og med at Trondheim kommune har 
bystyremøte 25. august vil det være vanskelig i praksis. Da er alternativene 18.-19. august, 
eventuelt 1.-2. september. Fra et administrativt ståsted anbefales 1-2 september fordi det gir litt 
lenger tid fra sommerferien til gjennomføring, men begge deler vil fungere. 

Forslag til vedtak: 

 AU vedtar at det felles møte for formannskapene i Trondheimsregionen legges til . 

 

 

AU 05/22 Årsrapport for næringsarbeidet i 2021, og planer for 2022. 
Sak:  I årshjulet legges det opp til at skal lages en årsrapport for næringsarbeidet i det første 

regionrådsmøtet i det nye året. Det har vært gjennomført på litt forskjellige måter, men i og med 
at det diskuteres om næringsutvikling fortsatt skal være en del av porteføljen i 
Trondheimsregionen så kan det være på sin plass med en gjennomgang av hva det har blitt 
jobbet med i 2021, og litt om planer for 2022. 
 
2021 er det første året siden 2010 det ikke har vært en egen ansatt prosjektleder for oppfølging 
av Strategisk næringsplan. Det er det flere årsaker til, men det har vært helt nødvendig av 
økonomiske årsaker. Prosjektlederen har fra nyttår gått over i ny stilling i Trondheim kommune. 
Det er ikke pr nå planer om å ansette ny prosjektleder/næringsutvikler, før det kan vurderes må 
den langsiktige økonomiske finansieringen av Trondheimsregionen avklares. 
 
Næringsutviklingsarbeidet har vært håndtert av daglig leder i 2021, dette betyr at 
arbeidsinnsatsen har måttet fokuseres. Grovt sett har det vært fire områder som har vært 
prioritert: 
 Arbeidet med å utvikle et ERG-prosjekt i Trondheimsregionen. 
 Jobbe med langsiktig rekruttering gjennom Talent Attraction Management (TAM). 
 Utvikle et grunnlag for mer helhetlig profilering av regionen. 
 Følge opp arbeidet med ny Strategisk næringsplan/verdiskapingsstrategi. 
Alle disse områdene vil være sentrale arbeidsområder også i 2022.  
 
De økonomiske ressursene har vært spredt over et bredere spekter, mye på grunn av eldre 
bindinger. Dette er en grov oversikt over de største prosjektene det er brukt midler på i i 2021: 
 
Forprosjekt klyngesamarbeid  200 000 
Technoport   500 000 
Ungt Entreprenørskap   633 000 
Regionalt produksjonsnettverk  120 000 
Impello analysen   100 000 
Innovasjonsfrokoster   100 000 
Prosjektledelse ny SNP  200 000 
Mobilisering krisepakke    75 000 
ERG    420 000 
NiT Indre Fosen   150 000 
Talent Attraction   150 000 
Webportal Talent Attraction  140 000 
Omdømmeundersøkelse/statistikk  150 000 
Profileringsprosjektet   120 000 
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I tillegg belastes ca 400 000 av daglig leders lønn næringsdelen av budsjettet. 
 
For 2022 er aktiviteten nedskalert, og pr i dag er dette forpliktelsene:  
 
Talent Attraction   250 000 
ERG    725 000 
Ungt Entreprenørskap   380 000 
Telemarksforskning/diverse  100 000 
Impello analysen   100 000 
Innovasjonsfrokoster   150 000 
Prosjektledelse ny SNP  200 000 
Webportal TAM     20 000 
 
Det betyr at det er lite handlingsrom på budsjettet for 2022. Videreføring av TAM utover 
forprosjektet vil bli krevende og avhengig av ekstern finansiering.  

 

 
Forslag til vedtak: 

 AU tar saken til orientering. 

 

 

AU 06/22 Ny verdiskapingsstrategi, høringsutkast. 
Sak:  Som AU er orientert om ble arbeidet med en ny Strategisk næringsplan endret til å lage 

en verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen, som harmoniseres med Trøndelag 
fylkeskommune sin nylig vedtatte verdiskapingsstrategi. Dette, sammen med 
utfordringene i å drive en planprosess under en pandemi, har gjort at arbeidet har tatt 
lengre tid enn forutsatt. 
 
Prosessen videre framover nå er at Regionrådet sender den på høring 18/2, og at den 
kommer tilbake til endelig vedtak i juni 2022. Selv om vi er på oppløpssiden er det 
fortsatt mulig å komme med innspill.  
 
Prinsipielt sett er Trondheimsregionen v/ daglig leder prosjekteier, og dermed ansvarlig 
for det som legges fram til politisk behandling. I det ligger det også et ansvar om å 
vurdere om det som leveres fra NiT som prosjektleder anbefales vedtatt, eller om man 
foreslår endringer. I denne fasen, der et utkast sendes på høring, vil ikke daglig leder 
foreslå endringer i forslaget fra NiT, men ved endelig behandling etter høringen kan det 
være aktuelt.. 

 
Vedlegg 2: Utkast til Verdiskapingsstrategi.. 

Forslag til vedtak: 

 AU ber Regionrådet om å sende den foreslåtte Verdiskapingsstrategien på høring i kommunene, 

med høringsfrist 1. mai 2022. Regionrådet vil vedta den endelige strategien i juni 2022. 

 

 

AU 07/22 Sluttrapport fra prosjektet «Regionalt produksjonsnettverk». 
Sak: Trondheimsregionen sammen med Trøndelag fylkeskommune finansierte forprosjektet 

Regionalt produksjonsnettverk, med FI som prosjektleder. Bakgrunnen for prosjektet er den 
usikkerheten som var rundt leveransesikkerhet internasjonalt tidlig i pandemien – og den 
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muligheten som lå i erstatte internasjonale leveranser med regionale. Forprosjektet er avsluttet, 
og sluttrapporten er vedlagt. 
 
Funn fra forprosjektet: 

 Oppstart/vekstselskap i Trondheim har liten eller ingen kjennskap til det regionale 
produksjonsmiljøet.  
«Jeg har studert maskin på NTNU i over 6 år nå, men har aldri visst om disse 

aktørene» *  
 Tid og kostnad er viktige faktorer for kundene vi har snakket med.  

«Fra Kina kan vi få en prototype på 48 timer med flypost, de gangene vi har forsøkt å 

bestille lokalt kan det ta over en uke før vi får svar.» *  
 Presisjon og toleranse er ikke så viktig i tidlig prototypefase  

«Vi trenger ikke det beste tyske stålet med micrometer-presisjon i fasen vi er nå, vi 

trenger bare en enkel plastmodell for å få bekreftet at designet funker» *  
 Produksjonsbedriftene er ikke synlige for gründerne  

«Når vi bestiller søker vi som regel etter komponenter som «Custom 12V power supply» 

i Google, og da er det stort sett kinesiske leverandører som dukker opp. Det burde vært 

søkbare tjenester, Fosen Express (henvisning til Ali Express)» *  
 Produksjonsbedriftene har ikke ressurser til å ha dedikerte ansatte for å selge inn mot 

Gründere og FoU-prosjekter  
«Vi skulle gjerne brukt mer tid både på NTNU og blant gründere, men vi har rett og 

slett ikke ressurser» * 
  

 Det er et godt utgangspunkt for å eventuelt videreføre prosjektet: 
 Det er stor interesse i både i industrien og hos det offentlige for å flagge hjem 

industribedrifter   
 Det er interesse hos en rekke regionale bedrifter for å arbeide videre med dette, f.eks. 

under paraplyen «Made in Trøndelag»  
 Det er aktuelt å organisere det videre arbeidet gjennom etablering av et bedriftsnettverk. 

  
  Det jobbes med å opprette et selskap som skal videreføre arbeidet.   
 
 
Vedlegg 3: Sluttrapport. 

Forslag til vedtak: 

 AU tar saken til orientering. 

 

 

AU 08/22 Sluttrapport prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra de statlige 
krisepakkene. 

Sak:  I juni 2020 fikk 6AM innvilget NOK 500 000,- til dette prosjektet, samfinansiert mellom 
Trondheim kommune og Trondheimsregionen. Ved en inkurie har ikke sluttrapporten blitt lagt 
fram, ligger som vedlegg til denne saken. Prosjektstøtten ble gitt med noen forutsetninger, disse 
er de viktigste: 
 Det må samarbeides med klyngene og næringshagene eller andre aktører der det er aktuelt 

for å unngå dobbeltarbeid samt utnytte komparative fortrinn. 
  Det forutsettes at det føres statistikk over antall bedrifter det jobbes med, hvor mange som 

får innvilget sine søknader, og hvor stort beløp som blir tildelt. Vi har en forventning om at 
prosjektet fører til minimum 10 mill i ekstra prosjektfinansiering til bedriftene. 

 
   Resultatene fra prosjektet kan oppsummeres slik: 

 6AM sammen med prosjektpartnerne har vært involvert med bedrifter i 2020 som har fått 
innvilget tilskudd og lån fra offentlige midler på ca 49 MNOK. 
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 I forbindelse med prosjektet og de utvidede ordningene i krisepakkene har vi aktivt deltatt i 
prosesser som har bidratt med over 10 MNOK i de aktuelle kommunene.  

 Søknadsprosessene i følgende bedrifter har bidratt til 10,75 MNOK fra de midlertidig 
utvidede ordningene i krisepakkene: Capeesh AS, Glede AS, Aviant AS, Bryte AS, Urban 

Solutions AS, ME Data AS og Plant Tech AS. 

 

En mer generell tilbakemelding er at bedømmingen av relevans fra bedriftene avhenger av hvor 
de er i utviklingsfasen. Tilbakemeldingene viser at tiltaket ble både godt mottatt og tilførte 
verdi, spesielt for tidligfase bedrifter, faktisk helt ned til fasen pre-revenue og pre-investment. 
Dette henger trolig sammen med at bedrifter i dette segmentet er mer orientert mot slike 
ordninger, og samtidig et midlertidig bortfall av endel privat risikokapital og lavere villighet i 
markedene for å forplikte seg til pilotavtaler og utviklingssamarbeid i perioden. I segmentet 
SMB er bildet noe annerledes. Til tross for aktivt kommunikasjonsarbeid i relevante kanaler 
måtte man ty til direktekontakt til egnede enkeltbedrifter for å rekruttere prosjekter som 
kvalifiserte til ordningen “Ekstraordinært Innovasjonstilskudd”. Gjennom dette har vi lært at 
bedriftene i dette segmentet nok ikke umiddelbart vurderer utviklingsstøtte fra Innovasjon 
Norge som like relevant. Vi har imidlertid lært at søknadene fra dette segmentet til nevnte 
ordning var relativt sett høyere fra andre deler av landet, så bildet kan være mer sammensatt. 
Selve søknadene er også er krevende ressursmessig, noe som kan ha påvirket deres evne til å 
mobilisere interne ressurser i en krevende periode. 

 

Vedlegg 4: Sluttrapport. 

Forslag til vedtak: 

 AU tar saken til orientering. 

 

 

AU 09/22 Årets Impello-analyse. 
Sak: Impello analysen med karlegging av teknologiselskapene i regionen har vært en viktig del av 

næringsarbeidet i Trondheimsregionen siden 2011. Det har vært et viktig målepunkt for 
utviklingen av regionen, og en sentral markør for Trondheim og Trondheimsregionen som 
teknologihovedstad. Det har ikke vært tradisjon for å lage egne saker om selve analysen, også 
fordi den tradisjonelt får en del mediedekning. Men det kan likevel være fornuftig å minne 
deltakerkommunene på resultatene i analysen, ikke minst fordi ett av hovedmålene er at vi skal 
doble antall teknologibedrifter og antall ansatte i dem innen 2025.  
 
En foreløpig analyse ligger som vedlegg (bær ikke spres før den endelige blir offentliggjort 
torsdag 3/2), her gjengis hovedpunktene: 

  802 teknologiselskaper 

 81 nyetableringer i 2021 

 13126 sysselsatte 

 33 scaleups (vekstbedrifter) i 2020, stor økning. 

 29,8 mrd i omsetning. 

 Biokraft vekstvinner de siste fem årene, Nofitech størst vekst siste år. 

 
Vedlegg 5: Utkast.. 

Forslag til vedtak: 

 AU tar saken til orientering. 
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AU 10/22 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 18.02. 2022 
 Møtested er Orkland. Aktuelle saker i tillegg til det som står på AU sin saksliste:  

 Bjørn Wiggen, Salvesen & Thams, vil innlede om arbeidet de gjør, 
Trondheimsregionens styrker og svakheter, og verdien av samarbeid. 

 Erlend Solem vil orientere om bylogistikk og planen om tunnel/havn rundt 
Flakk/Ila/Klett. 

 Lars Bjørgård vil orientere om status i Nye Veier sin portefølje i regionen. 
Forslag til vedtak: 
 AU tar saken til orientering.. 

 

 

AU 11/22 Orienteringer 
 . 

 

 

Bård Eidet 

Daglig leder 



        

     
   

Arbeidsutvalget 08.12.2021 
 

 Side 1 av 3 

 

 
 

PROTOKOLL, ARBEIDSUTVALGET – 08.12.2021 
Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 21- Dato: 15. desember 2021  
 

Sted: Digitalt møte 

Tidsrom: Kl 0930-1100 

Til stede: Rita Ottervik, Trond Hoseth, Jorid Jagtøyen, Oddbjørn Bang (siste del), Bård Eidet.  
Eileen Brandsegg tilstede under sak 41 og 42. 
 

Forfall:  

Referent: Bård Eidet 
 

Saksframlegg og vedlegg finnes på hjemmesiden www.trondheimsregionen.no   

 Ingen merknader til innkallingen.  

AU 40/21 Protokoll AU-møte 22.09. 2021 

 

Vedtak: Protokoll Arbeidsutvalget 22.09. 2021 godkjennes 
 

 
 

AU 41/21 European Region of Gastronomy – styringsgruppemøte i prosjektet. 
  Eileen Brandsegg presenterte status. Åpningsmarkering hovedprosjektet 13/12. 

 Fra møtet: Viktig å invitere produsentene inn raskt, og få dem registrert. 
Må gjøres mer konkret, og politikken/kommunene må mobiliseres.  

 Vedtak:  
AU vedtar det endrete budsjettet slik som foreslått. 
 

 

AU 42/21 Presentasjon av rapporten «Profilering av Trondheim og Trondheimsregionen». 
  Eileen Brandsegg presenterte rapporten.  

 Fra møtet: Smart å samle kreftene. 
Fint at Trondheimsregionen tar et ledelsesansvar, men oppgavene må fortsatt løses av den en-
kelte organisasjon. 

Vedtak:  
AU tar saken til orientering.  

 
 

 

 

http://www.trondheimsregionen.no/
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AU 43/21 Oppdatering på prosjektet Talent Attraction Management. 

Bård Eidet presenterte status.  

 Fra møtet:  

 Vedtak:  

AU tar saken til orientering.  

  

 

AU 44/21 Utviklingsplan og budsjett for 2022. 
  

Fra møtet: Må sees på samarbeid med Trondheim kommune om grønn konkurransekraft. 
 
Vedtak:  

1. AU ber Regionrådet vedta den foreslåtte Utviklingsplanen for 2022. 
   2. AU støtter at medlemsavgiftene årlig etterjusteres med deflator, og etterreguleres fra 

2020.. 
 
 
 

  
AU 45/21 Presentasjon av utkast til ny Strategisk næringsplan. 

Bård Eidet innledet. 

Fra møtet:  
 
Vedtak:  

AU ber Regionrådet om å sende et forslag til Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen 
på høring i kommunene i sitt møte 18. februar, med høringsfrist 1. mai 2022. Regionrådet 
vedtar den endelige strategien i juni 2022. 

 

 

AU 46/21 Felles formannskap i 2022. 
   

April blir for tidlig, aktuelt tidspunkt slutten av august. Kommunene kan dekke sine egne kost-
nader. 

Vedtak:  
Saken tas til orientering. 

 
 

AU 47/21 Saker til neste møte i Trondheimsregionen – regionrådet 17.12. 2021 
 AU besluttet at møtet blir digitalt. 

Aktuelle saker i tillegg til det som står på AU sin saksliste:  
 Orientering Thamsklyngen 
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 Orienteringssak om bærekraftig massehåndtering 
 
 

AU 48/21 Orienteringer 
 
 
AU 49/21 Eventuelt. 

Det kan være aktuelt å be Regionrådet om å vedta en uttalelse om jul og Covid. Avventes utvik-
lingen i smittesituasjonen fram mot møtet. 

 

 

 
 
 
Rita Ottervik Bård Eidet 
Møteleder Daglig leder  

(sign) (sign) 
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3Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen

Denne strategien erstatter Strategisk Næringsplan for 
Trondheimsregionen, første gang vedtatt i 2010 og rullert i 2015. 
Strategien skal utgjøre fundament for handlingsplanene for næring som 
hver kommune i Trondheimsregionen skal utarbeide snarest mulig etter 
endelig vedtak av Verdiskapingsstrategien for Trondheimsregionen.

Verdiskapingsstrategi for 
Trondheimsregionen                                    

Innhold
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2 Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen                                    

Om Trondheimsregionen

10 år med Strategisk næringsplan

Forankring og fundament for Verdiskapnings-

strategien for Trondheimsregionen

Verdiskapingsstrategien for Trøndelag

Næringslivets hinder for vekst

Trondheimsregionens fortrinn

Attraksjonsskapere

Rammeverk Verdiskapingsstrategien for 

Trondheimsregionen (illustrasjon)

Målsettinger

Satsningsområder med retningsmål

Arbeidskraft – kompetanse

Universitet, forskning og innovasjon

Teknologi

Næringsvennlig kommune

Opplevelser

Bioøkonomi

Rammeverk for kommunevise handlingsplaner

Organisering av arbeid med 

Verdiskapingsstrategien  

for Trondheimsregionen
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Kommunene Trondheim, Stjørdal, Orkland, Melhus, Malvik, Indre Fosen, 
Skaun og Midtre Gauldal, utgjør Trondheimsregionen, og er med sine 
306 019 (2021) innbyggere den regionen i Trøndelag med høyest 
befolkningstall. Trondheimsregionen utgjør 65 % av befolkningen i 
Trøndelag, en økning de siste 10 år fra 62,5 %.  Det er 157 742 sysselsatte 
i regionen, noe som utgjør 67,1 % av totalen for Trøndelag, også det en 
økning de siste 10 årene fra 65,6 %.

Om Trondheimsregionen

Figur under viser utviklingen for folketallet i regionen, samt 
befolkningstallet pr kommune i dag.  

SSB estimerer i sin prognose for befolkningsvekst (Hovedalternativ) 
at Trondheimsregionen om 10 år skal ha ca 327 000 mennesker, dette 
er en prognose for vekst i befolkningen som er 20 000 lavere enn den 
faktiske veksten de foregående 10 år (24 000 vs 44 000).

TRONDHEIMSREGIONEN MELHUS

MALVIK ORKLAND

STJØRDAL

Innbyggere

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Teknisk tjenesteyting,  
eiendomsdrift
Informasjon og kommunikasjon
Forretningsmessig tjenesteyting
Overnatting og servering
Øvrige næringer

Innbyggere

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

Pendling til Trondheim

Pendling fra Trondheim

Årsverk i kommunens  
næringsavdeling

Innbyggere

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

Pendling til Trondheim

Pendling fra Trondheim

Antall kommunale årsverk innen næring

Innbyggere

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

Pendling til Trondheim

Pendling fra Trondheim

Antall kommunale årsverk innen næring

Innbyggere

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Overnatting og servering
Øvrige næringer

Pendling til Trondheim

Pendling fra Trondheim

Antall kommunale årsverk 
innen næring

Endring Endring

Endring Endring

Endring

 

15 835
9 933
2 370
-769
-413
-577
-661
1 451

1 182
841
327

2 151

2 108

641
179
374

-8
51
11

-76
110

544

480

1 784

153
64
29
18
38
-15

2
17

389

188

387

93
64
14

-37
124
103

-229
54

433

264

2 908

472
600
274
-75

-373
-183

-31
-103
363

547

96

2010 2010

2010 2010

2010

141 907
51 064
10 768
19 340
10 022

7 232
2 745

11 332

4 842
7 744
5 136

11 682

14 841

4 588
1 920

446
643
323
216
307
733

3 520

892

1

12 550

3 163
1 421

219
379
332
123
60

629

3 726

715

?

17 913

8 303
3 035

575
1 123
1 132

437
638

1 363

852

327

1

21 375

10 060
3 011
640

1 435
798

1 168
323
510

2 175

1 977

1 126

2021 2021

2021 2021

2021

306 019

157 742
60 997
13 138
18 571
9 609
6 655
2 084
12 783

6 024
8 585
5 463

13 833

16 949

5 229
2 099

820
635
374
227
231

843

4 064

1 372

1

14 334

3 316
1 485

248
397
370
108
62

646

4 115

903

1

18300

8 396
3 099

589
1 086
1 256

540
409

1 417

1 285

591

1

24 283

10 532
3 611

914
1 360

425
985
292
407

2 538

2 524

1 222

% %

% %

%

 
11,2 %
16,3 %

18 %
-4 %

-4,1 %
-8 %

-24,1 %
12,8 %

24,4 %
10,9 %
6,4 %

18,4 % 

14,2 %

14 %
9,3 %

83,9 %
-1,2 %
15,8 %

5,1 %
-24,8 %

15 %

15,5 %

53,8 %

14,2 %

4,8 %
4,5 %

13,2 %
4,7 %

11,4 %
-12,2 %

3,3 %
2,7 %

10,4 %

26,3 %

2,2 %

1,1 %
2,1 %
2,4 %

-3,3 %
11 %

23,6 %
-35,9 %

4 %

50,8 %

80,7 %

13,6 %

4,7 %
19,9 %

42,8 %
-5,2 %

-46,7 %
-15,7 %
-9,6 %

-20,2 %
16,7 %

27,7 %

8,5 %

Kommunevis oversikt

SKAUN

Innbyggere

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

Pendling til Trondheim

Pendling fra Trondheim

Antall kommunale årsverk innen 
næring

Endring

1 741

371
228
114
14

-43
26

-29
61

430

100

2010

6 626

1 357
708
140
120
104
29

107
149

1 599

116

0

2021

8 367

1 728
936
254
134

61
55
78

210

2 029

216

0

%

26,3 %

27,3 %
32,2 %
81,4 %
11,7 %

-41,3 %
89,7 %
-27,1 %
40,9 %

26,9 %

86,2 %
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INDRE FOSEN MIDTRE GAULDAL

INNBYGGERE

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

Pendling til Trondheim

Pendling fra Trondheim

Antall kommunale årsverk innen 
næring

INNBYGGERE

Sysselsatte
Offentlig sektor
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Øvrige næringer

Pendling til Trondheim

Pendling fra Trondheim

Antall kommunale årsverk innen 
næring

Endring Endring

-22

-52
123
95

-42
-118
-24

-124
38

-74

14

231

261
-23
212
-19

264
21

-122
-72

-37

48

2010 2010

9 970

4 317
1 503

332
389
912
295
434
452

678

203

6 012

2 789
855
237
344
374
198
356
425

473

116

1

2021 2021

9 948

4 265
1626
427
347
794
271
310
490

604

217

6 243

3 050
832
449
325
638
219
234
353

436

164

1

% %

-0,2 %

-1,2 %
108,2 %
28,6 %

-10,8 %
-12,9 %
-8,1 %

-28,6 %
8,4 %

-10,9 %

6,9 %

3,8 %

9,4 %
-2,7 %
89,5 %
-5,5 %
70,6 %
10,6 %

-34,3 %
-16,9 %

-7,8 %

41,4 %

940 av disse er forsvunnet i 
Trondheim

TRONDHEIM

INNBYGGERE

Sysselsatte
Helse- og sosialtjenester
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Industri
Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk og fiske
Teknisk tjenesteyting,  
eiendomsdrift
Informasjon og kommunikasjon
Forretningsmessig tjenesteyting
Overnatting og servering

Øvrige næringer

Antall kommunale årsverk innen 
næring

Endring

30 858

14 728
8 569
1 258
-620
-356
-516
-52

1 358

1 152
577
507

2 851

2010

176 737

106 498
38 781

8 179
14 907
6 047
4 766

520
10 201

4 607
6 491
4 149
7 850

2021

207 595

121 226
47 350

9 437
14 287

5 691
4 250

468
11 559

5 759
7 068
4 656
10 701

%

17,5 %

13,8 %
22,1 %
15,4 %
-4,2 %
-5,9 %

-10,8 %
-10,0 %
13,3 %

25,0 %
8,9 %

12,2 %
36,3 %

Pandemien
Etter 2 år med pandemi er det naturlig å knytte noen ord til denne 
i forhold til utviklingen innen sysselsetting for ulike næringer. Av 
statistikken kan vi som hovedtrekk se at næringene innen «Overnatting 
og servering» har opplevd størst negative effekter, på ett år forsvant 1 
214 sysselsatte. Til tross for dette har Overnatting og servering de siste 
10 årene opplevd en vekst i sysselsetting. Regionen som helhet og 
denne planen bør ta mål av seg å legge til rette for at denne næringen 
kan realisere sitt potensial i årene som kommer.

Regional næringsutvikling  
(www.distriktssenteret.no):

Næringsutvikling skjer på tvers av kommunegrenser 

• Bedrifter og næringsmiljøer forankres og utvikles i regionale 
arbeidsmarkeder, næringsmiljø, verdikjeder og kunnskapsnettverk 
som går utover kommunegrenser.

• Innovasjonssamarbeid med partnere «lokalt/regionalt» er viktig for 
innovative bedrifter, og ofte i kombinasjon med nasjonale samarbeid 

• Velfungerende regionale innovasjonssystemer er viktig for 
virksomheters innovasjons- og vekstevne. Disse kan bare styrkes på 
tvers av kommunegrenser.

• Bo- og arbeidsmarkedsregioners egenskaper (ressurser, attraktivitet, 
infrastruktur og tilgjengelighet) er viktigere for bedrifters lokalisering, 
vekst- og utviklingsmuligheter enn enkeltkommuner.

Arbeidskraft og kompetanse er i større og større grad en 
knapphetsfaktor, og det å lykkes med næringsutvikling må derfor 
handle om noe mer enn å skape arbeidsplasser. Det må være attraktivt 
både å jobbe, bo, studere og besøke et sted, i en kommune og region.

Pendlingsstrømmer, etter bostedskommune
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I over 10 år har kommunen i Trondheimsregionen samarbeidet i arbeidet 
med næringsutvikling, og i denne perioden har regionen opplevd vekst i 
sysselsetting med over 16 000 stillinger, og en befolkningsøkning på mer 
enn 44 000 innbyggere.

I denne perioden har SNP fungert som fundamentet for alle kommuner 
sitt næringsarbeid og bidratt til at fokus på næringsutvikling har økt. 

Følgende hovedpunkter ble tydelig gjennom kommunene sine 
«selvangivelser» utført i forbindelse med oppstarten av arbeidet med 
Verdiskapingsstrategien:

I undersøkelse gjennomført blant kommune og næringsliv i 
Trondheimsregionen er respondentene svært positive til at 
kommunene er tilknyttet en felles strategisk næringsplan, og 
samarbeider i arbeidet med næringsutvikling:

10 år med Strategisk Næringsplan for 
Trondheimsregionen (SNP)

8 Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen                                    

• Svært ulik praksis for hvordan arbeidet med næring og Strategisk 
Næringsplan gjennomføres i de 8 kommunene

• Ikke alle kommuner har egne handlingsplaner for næring.

• Strategiske Næringsplan kritiseres for å være for omfattende 
og vanskelig å gjøre relevant for kommunene. Målområdene og 
strategiene er flyktige og krevende å bearbeide.

• Kommunene ønsker større effekt av tilgangen på NTNU/NORD og 
forskningsmiljøene i regionen, spesielt Sintef.

• Verdiskapingsstrategien må ha mer relevant innhold for kommunene 
utenfor Trondheim enn dagens SNP

• SNP har bidratt til økt fokus på næring, økt lokalt og regionalt 
samarbeid og dialog mellom kommune og næring i planens levetid

• Omdømmeundersøkelser gjennomført i hele perioden, viser at 
Trondheimsregionen er den storbyregionen i Norge som flest kan 
tenke seg å bo, studere og arbeide i. Undersøkelsen underbygger at 
regionen vår har et meget positivt omdømme.
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Forankring og fundament for  
Verdiskapningsstrategien for Trondheimsregionen

Vediskapingsstrategien for Trondheimsregionen (VST) er det langsiktige 
fundamentet for næringsarbeidet i kommunene som vedtar planen. 
Planen er utarbeidet som et strategisk, overordnet dokument og 
berører derfor ikke enkeltnæringer, bedrifter, programmer eller 
spesifikke prosjekter. Formålet med planen er å forankre kommunenes 
næringsarbeid og å sikre at arbeidet prioriteres og samsvarer med 
gjeldende planer og politiske prioriteringer. 

Verdiskapingsstrategien er utarbeidet med forankring og fundament i 
følgende:

•  Verdiskapingsstrategien for Trøndelag
• Hinder for vekst for næringslivet i Trondheimsregionen
• Trondheimsregionens fortrinn
• Attraksjonsskapere, anbefalt av Telemarksforsking

Fra og med 1 januar 2018 har Trøndelag vært ett fylke. En av de mest 
sentrale oppgavene til fylkeskommunen, er arbeidet med næring og 
innovasjon. Et arbeid som er forankret i Verdiskapingsstrategien for 
Trøndelag, som ble vedtatt desember 2021. 
 
Verdiskapningsstrategien for Trøndelag, utarbeidet av Trøndelag 
Fylkeskommune, vil naturlig utgjøre et sentralt fundament for 
Trondheimsregionen sitt arbeid med næringsutvikling. Det er avgjørende 
at alle aktører innen Trøndelag samhandler og trekker i samme retning, 
på denne måten samler vi ressurser og øker kraften og sannsynligheten 
for å lykkes mot felles målsettinger. Dette virker selvfølgelig, men 
erfaringene har vært at strategisk arbeid med næringsutvikling har 
foregått regionvis og delvis fragmentert. Samhandling må prioriteres, 
spesielt med tanke på at tilgangen til ressurser blir mer og mer krevende 
i årene som kommer. Felles fokus for næringsutviklingen i hele fylket, er 
en naturlig måte å jobbe på. Ved at alle regioner i Trøndelag, i sitt arbeid 
med næringsutvikling, tar utgangspunkt i Verdiskapingsstrategien for 
Trøndelag, blir arbeidet mer kraftfullt og ikke minst mer ressurseffektivt.

Verdiskapingsstrategien for Trøndelag
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Ved å ta utgangspunkt i Verdiskapingsstrategien for Trøndelag, samt 
inkludere utfordringene for næringslivet til videre næringsutvikling, 
har vi et solid fundament for en felles Verdiskapingsstrategi for 
Trondheimsregionen.
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Hinder for vekst for næringslivet  
i Trondheimsregionen

I en rekke undersøkelser gjennomført i senere tid, inkludert undersøkelse 
blant næringslivet i Trondheimsregionen gjennomført sommeren 
2021, viser at utfordring nummer 1 i tiden fremover er tilgangen til 
arbeidskraft. Da inkludert både riktig kompetanse og nok folk, det er rett 
og slett for få Trøndere etter behovet. Denne utfordringen gjelder i like 
stor grad offentlig sektor som privat.

Figuren under viser hvilke andre områder næringslivet i regionen 
oppfatter som hinder for vekst:

Det er naturlig at Verdiskapingsstrategien for Trondheimsregionen tar 
mål av seg å forbedre denne situasjonen for næringslivet, spesielt  
gjelder dette følgende punkter:

•  Tilgang til kompetanse/arbeidskraft 
•  Kommunens næringsengasjement
•  Attraktive areal (inkl. tilstrekkelig infrastruktur og størrelse)

Trondheimsregionens fortrinn

Trondheimsregionen har sterke kunnskaps- og teknologimiljøer 
Tilstedeværelsen av sterke forskningsinstitusjoner og universiteter med 
internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer er regionens største fortrinn. 
Kunnskapsmiljøene er sentrale leverandører av etterspurt kunnskap og 
kompetanse, og bidrar til å trekke studenter og framtidig arbeidskraft 
til regionen. Trondheimsregionen har et spesielt fortrinn når det gjelder 
teknologisk kompetanse. Miljøene har stor betydning både med hensyn 
til utviklingen i enkeltbransjer, til vekst og etableringer og til utvikling 
av nye produkter og tjenester. Miljøenes omfang og størrelse gjør dem 
også til en viktig næring i seg selv. Universitetene og forskningsmiljøene 
inngår som en betydelig del av innovasjonssystemet.

I MIT REAP-metodikken legges det vekt på at ulike regioner globalt har 
ulike komparative fortrinn, og at regionale satsninger bør utvikles ut 
fra disse. Norge er verdensledende når det gjelder kvalitet på offentlige 
data, med høy tillit i befolkningen og trygge institusjonelle rammer. 
Trondheimsregionen har sterke kunnskapsinstitusjoner, høyt utdannet 
befolkning, fysisk nærhet mellom ulike sektorer og institusjoner, og et 
stadig mer levende oppstartsmiljø. Med Norges og regionens spesifikke 
styrker som bakteppe, er datadrevet entreprenørskap identifisert som et 
område der Trondheimsregionen har fortrinn og et uforløst potensial for 
verdiskaping og innovasjon.
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Attraksjonsskapere

Telemarksforskning har bred erfaring i å jobbe med kommuner og 
regioner når det gjelder attraktivitet. Det er derfor naturlig å følge 
deres anbefalinger for hva som bidrar til å øke attraktiviteten til 
Trondheimsregionen. Listen er konkret, og gir viktige innspill og føringer 
til Verdiskapingsstrategien.

Telemarksforsking anbefaler følgende fokusområder for å påvirke 
regionens attraktivitet:

•  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

Trondheimsregionen sin rolle og ansvar i Trøndelag

Formålet med VST er at hver kommune utarbeider egen handlingsplan 
for sitt næringsarbeid, med utgangspunkt i rammeverk vist i denne 
strategien. På denne måten skal næring og næringsutvikling få et 
større fokus i årene som kommer, slik at Trondheimsregionen blir 
Norges mest attraktive storbyregion, og på denne måten bidrar til vårt 
felles overordnet målsetting om «Økt bærekraftig verdiskaping og 
internasjonal konkurranseevne i Trøndelag».

Tett samarbeid mellom åtte kommuner skal styrke Trondheimsregionen 
i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Regionen skal i 
framtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og 
kultur, samt innen tjenester til befolkningen og næringslivet. 

Samarbeid og samhandling er nøkkelen for å lykkes med 
næringsutvikling. Felles mål og ambisjoner er viktig, og ikke minst at 
ressurser kanaliseres og prioriteres i samme retning. VST er utarbeidet 
i tett dialog både med fylkeskommune, kommuner og næringslivet 
i regionen, det er bred enighet om  målsettinger og de prioriterte 
satsningsområdene. Prosessen og strategien er viktig, men det er 
avgjørende å understreke viktigheten av at det prioriteres ressurser i 
form av økonomi og personal  når kommunene vedtar planen. Sammen 
får vi enda større kraft i arbeidet med næringsutviklingen.

Verdiskapningsstrategien for Trøndelag peker på følgende fortrinn  
for hele fylket: 

• Komplette verdikjeder på jord, skog, reindrift, fiskeri og havbruk. 
• Internasjonale og nasjonale forsknings- og kompetansemiljøer.
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MÅLOMRÅDER FORUTSETNINGER

SAMHANDLING

BÆREKRAFT
Orkland

Midtre Gauldal

Indre Fosen

Skaun

NÆRINGS- 
ATTRAKTIVITET

BOSTEDS- 
ATTRAKTIVITET

HOVEDMÅL  
FOR TRØNDELAG

Økt bærekraftig verdiskaping og  
internasjonal konkurranseevne i Trøndelag.

Trondheimsregionen skal være den
mest attraktive storbyregionen i Norge.

REGIONALT MÅL

Stjørdal

Malvik

Trondheim

Melhus

I 2025 er det etablert et  
regionalt, strategisk program 
for å øke kvaliteten på informa-
sjonen om jobb - muligheter  
til skoleelever.

I 2025 er «Teknologi- 
hovedstaden» styrket.

I 2025 har regionens universi-
teter og FoUI-miljøer de beste 
rammebetingelsene for å vide-
reutvikle sin virksomhet.

I 2025 har 60% av studentene 
god kjennskap til regionens 
arbeids- og næringsliv og 10 
% flere av studentene blir etter 
endte studier.    

I 2025 har Trondheimsregionen 
økt antallet vekstkraftige  
teknologiselskap til 1 000  
med 20 000 ansatte. 

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

I 2025 har regionen styrket sin 
evne til å tiltrekke og beholde 
nødvendig kompetanse innen 
prioriterte næringer, ved å 
etablere en organisasjon som 
jobber strategisk. 

I 2025 tar kommunene i Trond-
heimsregionen aktivt i bruk ny 
teknologi som bedrer tjeneste-
ne til innbyggere og næringsli-
vet, gjerne gjennom samarbeid.

I 2025 er Trondheim  
etablert som Nordens  
beste studieby.

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.

I 2025 er kommunene i Trond-
heimsregionen engasjerte 
pilotkunder for regionale  
teknologiselskaper 

I 2025 er kommunene  
best i landet på å sam- 
arbeide med regionens  
unike forskningsmiljø.

I 2025 har regionen redusert 
utenforskap i arbeidslivet, 
gjennom helhetlig og koordi-
nert samarbeid.

I 2025 er det lagt til rette for at 
teknologi skapt i Trondheims-
regionen blir synlig lokalt.

I 2025 rangeres Trondheims-
regionen/Trøndelag på topp 15 
av EU sitt Regional Innovation 
Scoreboard.w

I 2025 har Trondheimsregionen 
en felles gründerstrategi med 
fokus på grønn konkurranse-
kraft og tilgang på kapital. 

SATSINGS- 
OMRÅDER

ARBEIDSKRAFT – KOMPETANSE

TEKNOLOGI

UNIVERSITETETENE, FORSKNINGSMILJØENE OG INNOVASJONSMILJØENE

NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

OPPLEVELSER

BIOØKONOMI

I 2025 har Trondheimsregionen ett fel-
les profilering- og 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 Trondheims-
regionen større bærekraftig 
verdiskaping og betydelige 
ringvirkninger for næringslivet

I 2025 har vi aktivert næringslivet i 
Trondheimsregionen slik at ringvirknin-
gene 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 
privat/offentlig arrangements-
fond, for å bidra til flere store 
arrangement og mesterskap. 

I 2025 har både kommuner og 
næringsliv i Trondheimsregionen 
en felles oppfatning av hva det 
innebærer å være en nærings-
vennlig kommune, konkretisert i 
Trondheimsregionens  
Næringsmanifest.

I 2025 har Trondheimsregionen 
økt forutsigbarheten for næ-
ringslivet og forsterket kompe-
tansemiljø innen plan- og byg-
gesaksbehandling, gjennom 
kommunevise samarbeid .

I 2025 har Trondheimsregionen 
egnede næringsareal som dek-
ker det eksisterende nærings-
livets 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 Trondheims-
regionen sine fortrinn i et 
strukturert og strategisk arbeid 
med innflagging av bedriftse-
tableringer.

I 2025 er Trondheimsregionen 
anerkjent som en internasjonal 
matregion.  

I 2025 er Trondheimsregionen 
styrket som markedsplass 
gjennom bedre samarbeid mel-
lom lokalprodusenter, restau-
ranter og øvrige utsalg.

I 2025 har regionens næ-
ringsliv konkurransefordeler 
og økt verdiskapning gjennom 
bærekraftig bruk av fornybare 
naturressurser og innovative 
sirkulære verdikjeder.

I 2025 bidrar FoU-miljøene i 
Trondheimsregionen med inn-
ovative løsninger og kunnskap 
slik at Trøndelag er nasjonalt 
ledende i utviklingen av bio-
økonomien.

I 2025 utnyttes urbant  
landbruk for å øke lokal  
matproduksjonen og  
redusere klimautslipp.

Rammeverk Verdiskapingsstrategien 
for Trondheimsregionen
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Målsettinger

Hovedmål
Verdiskapingsstrategien for Trøndelag har utarbeidet følgende 
hovedmål: Økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal 
konkurranseevne i Trøndelag

Regionalt mål 
For at Trondheimsregionen skal bidra mest mulig mot vårt felles 
mål i Trøndelag, er vi avhengige å tilrettelegge for næringslivet 
slik at forutsetningene for størst mulig økning i den bærekraftige 
verdiskapningen og internasjonale konkurranseevnen. Næringslivets 
største utfordring for økt verdiskaping er tilgangen til arbeidskraft. Det 
er derfor naturlig at Trondheimsregionen har fokus på attraktivitet slik 
at vi prioriterer arbeid som gjør at flere mennesker ønsker å bo, studere, 
jobbe og besøke i Trondheimsregionen. 
 
 
Trondheimsregionen skal være den mest attraktive 
storbyregionen i Norge.  
For å følge regionens utvikling, og måloppnåelse, følges 
Telemarksforskning sine årlige målinger av attraktivitet. Disse
presenteres både på regions- og kommunenivå.

Målområdene som ligger til grunn i modellen, er Næringsattraktivitet og 
Bostedsattraktivitet.  

Næringsattraktivitet 
Næringsattraktivitet = endring i sysselsetting, hensyntatt strukturelle 
betingelser/forutsetninger

Bostedsattraktivitet
Bostedsattraktivitet = endring i befolkning, hensyntatt strukturelle 
betingelser / forutsetninger

Trondheimsregionen skal i det videre arbeidet med næringsutvikling bli 
enda dyktigere på samhandling, og ikke minst skal vi oftere fortelle de 
gode historiene. 

Strategien understreker 2 sentrale forutsetninger: 
• Samhandling
• Bærekraft

Samhandling for å lykkes 
Kommunene i regionen kan ikke lykkes med næringsutvikling på egen 
hånd. Utvikling og resultat skapes i samspill mellom kommune, region, 
næringsliv, frivillighet og øvrige. Grepet med å utarbeide en felles 
næringsplan med grunnlag i Verdiskapingsstrategi for Trøndelag legger 
føringer og er samtidig et tydelig signal fra Trondheimsregionen om 
behov og ønske for økt samhandling innen næringsutvikling.

At regionen oppnår en kultur for deling av erfaringer og ressurser vil 
løfte alle.  

Målområder Forutsetninger
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Bærekraft 
Økt bærekraftig verdiskaping og styrket internasjonal konkurranseevne» 
krever omstilling. Det innebærer at vi må ta i bruk kunnskap, teknologier 
og tjenester, ved å videreutvikle samarbeidet mellom forvaltning, 
næringsliv og forskningsinstitusjoner. FNs bærekraftsmål ligger til 
grunn for all kommunal planlegging for å sikre at vi skaper et samfunn 
som takler klimautfordringene, samtidig som vi ivaretar et inkluderende 
arbeidsliv og økonomisk vekst. EUs grønne giv vil føre til økt etterspørsel 
og mer enhetlige krav til grønne og bærekraftige produkter og tjenester. 
Denne grønne vekststrategien gir en tydelig retning og et mangfold av 
muligheter for produkter og tjenester med lavt eller uten klimaavtrykk, 
og for selskap med bærekraftig økonomisk aktivitet. Dette vil påvirke 
markedene til næringslivet i Trondheimsregionen.  
Med sterke forskningsmiljøer og aktører innen bioøkonomi og teknologi, 
har regionen et stort potensial for å kunne hevde seg nasjonalt og 
internasjonalt.

I en region hvor vi har ambisjoner om å være den mest attraktive 
storbyregionen i Norge, er det avgjørende med forutsetning om at 
verdiskapingen skal være bærekraftig. alle som skal besøke, studere 
eller flytte til Trondheimsregionen vil ha en forventning om dette, både 
på kort og lang sikt.

Satsningsområder  
med retningsmål

Retningsmål:
• I 2025 er det etablert et regionalt, strategisk program for å øke 

kvaliteten på informasjonen om jobbmuligheter til skoleelever
• I 2025 har 60% av studentene god kjennskap til regionens arbeids- 

og næringsliv og 10 % flere av studentene blir etter endte studier.    
• I 2025 har regionen styrket sin evne til å tiltrekke og beholde 

nødvendig kompetanse innen prioriterte næringer, ved å etablere 
en organisasjon som jobber strategisk 

• 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.

• I 2025 har regionen redusert utenforskap i arbeidslivet, gjennom 
helhetlig og koordinert samarbeid.

Arbeidskraft - kompetanse

En stadig raskere utvikling skaper behov for livslang læring og 
omstilling. Teknologiutvikling, klimautfordringer, internasjonalisering, 
endring i næringsstruktur, innvandring og en aldrende befolkning endrer 
kompetansebehovene og sysselsettingsmulighetene.

Næringslivet påpeker i ulike undersøkelser at den største utfordringen 
for videre utvikling er tilgangen til arbeidskraft. Både når det gjelder 
nødvendig kompetanse og antall hender og hoder. Tilgang til 
arbeidskraft vil være den viktigste faktoren å jobbe med som kan bidra 
med å nå regionens overordnede målsetting, behovet er betydelig både 
innen privat- og offentlig sektor.

For å styrke regionen innen dette området er det på overordnet nivå 5 
retninger innsatsen kan prioriteres imot.

1. Utdanne flere / vri utdanningsvalg
2. Få flere studenter med relevant kompetanse til å ta jobb i 
     regionen etter studier
3. Importere arbeidskraft
4. Redusere utenforskap – få flere inn i arbeid
5. Styrke mulighetene for livslang læring i arbeidslivet

Erkjenne at det er mangel på arbeidskraft – vi må derfor jobbe smartere. 
Dagens jobber må utføres mer effektivt, enten med større grad av 
samhandling eller med hjelp av teknologi/digitalisering/effektivisering. 
Mobilitet i og mellom regioner må også prioriteres slik at vi totalt sett 
benytter ressursene der hvor behovet og verdiskapningen er størst.

Regionens største utfordring  
for videre vekst og utvikling
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Teknologi

Teknologihovedstaden 
Regionen vår rommer 40.000 studenter, 9000 forskere, 3 Nobelpriser 
og 767 teknologiselskaper. De siste 10-15 årene har regionen 
også fått et stort og kraftfullt investeringsmiljø.  Norges største 
vekstinvestor har hovedkontor i regionen, det samme har de ledende 
investeringsselkapene inne tidligfase/såkorn, havbruk og B2B 
software.  Blant de 767 teknologiselskapene finner vi et stort antall 
globale selskaper som har funnet det attraktivt å investere i bedrifter i 
Trondheimsregionen og utvikle disse videre, blant annet på grunn av 
tilgangen til kompetanse, forskning og kunnskap.

Ikke noe sted i Norge investerer samfunnet mer i forskning og ny 
viten per innbygger. Trondheimsregionen har 57 forskere per 1000 
innbyggere. Til sammenligning: Norge som helhet har 12 per 1000 og 
Europa ni per 1000.Fremragende forskning, nye teknologier, industrier 
og selskaper har vokst frem fra fagmiljøer i Trondheim gjennom et nært 
samarbeid med nasjonalt og internasjonalt næringsliv over mange år.  

Retningsmål:
• I 2025 er «Teknologihovedstaden» styrket.
• I 2025 har Trondheimsregionen økt antallet vekstkraftige 
teknologiselskap til 1 000 med 20 000 ansatte 
• 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 er det lagt til rette for at teknologi skapt i Trondheimsregionen 
blir synlig lokalt

Trondheimsregionen har gjennom dette en rekke fortrinn innen  
kunnskap og tilgang til talent og kompetanse, en track record for å 
utvikle banebrytende teknologier på mange områder og etter hvert en 
tilstrekkelig stor masse av teknologiselskaper som omsetter kunnskap i 
kommersiell virksomhet.  Det er derfor med rette at Trondheimsregionen 
oppfattes som Teknologihovedstaden.  
Det er derfor knyttet en rekke muligheter for økt verdiskaping og 
attraksjonskraft i å styrke Teknologihovedstaden.  For å få til dette 
er det nødvendig å legge til rette for at enda flere teknologiselskaper 
og gründere lykkes med å vokse, og vokse raskere i internasjonale 
markeder. 

Et annet viktig område for å styrke Teknologihovedstaden er at 
kommunene i enda større grad tar en offensiv posisjon for å ta i bruk 
ny teknologi.  Både for å løse egne utfordringer og for å være med å 
dra lasset som samarbeidspartner, pilotkunde for nye/unge selskaper 
og som kjøper av kortreist teknologi.  For å få dette til kan kommunene 
styrke sin kompetanse på teknologiske områder og anvende sin 
innkjøpsposisjon på en enda mer offensiv måte.

I årene fremover skal det legges til rette for flere innovasjonsprosesser, 
testing og pilotering i levende bymiljø, møteplasser og aktiviteter, 
utvikling av infrastruktur og økt attraktivitet. Det blir viktig å styrke 
og samle næringsliv, forskning og utdanning, offentlig sektor, 
myndigheter, innbyggere, kapitalmiljø, og oppstartsbedrifter for å øke 
innovasjonskraften innen teknologi. Slik kan enda flere smarte ideer bli 
til smarte løsninger.

Skal teknologihovedstaden ta ut sitt fulle potensial er det viktig at det 
ikke bare utvikles teknologi som brukes andre steder, men at man i 
dagliglivet og i samfunnet opplever Teknologihovedstaden.  Denne 
delen av teknologihovedstaden handler ikke bare om å få utviklet ny 
teknologi, men at vi også tar den i bruk på områder hvor den er nyttig og 
synlig i samfunnet.

• I 2025 har regionens universiteter og FoUI-miljøer de beste 
rammebetingelsene for å videreutvikle sin virksomhet.

• I 2025 har regionens ulike testarenaer etablert seg som internasjonalt 
ledende innen sine fagområder.

• I 2025 er Trondheim etablert som Nordens beste studieby.

• 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 en felles gründerstrategi med fokus på 
grønn konkurransekraft og tilgang på kapital. 

Universitetetene, forsknings- 
miljøene og innovasjonsmiljøene
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Trondheimsregionens  
ubestridte fortrinn

Universitetetene, forskningsmiljøene og innovasjonsmiljøene er 
regionens ubestridte fortrinn og en sterk attraksjonskraft mot 
studenter, forskere, finansiering og næringsliv. I tillegg til å utvikle 
fremtidsrettet kunnskap som regionen skal omsette i bærekraftig 
næringsutvikling sysselsetter disse et høyt antall ansatte som er bosatt 
i regionens kommuner med sine familier, hvor de bidrar i lokalmiljøet.  
Studentene er en viktig rekrutteringskilde for næringslivet i regionen.  
Å styrke attraksjonskraften til disse miljøene er derfor avgjørende 
for at Trondheimsregionen skal nå sine mål.  Gjennom samarbeidet i 
Trondheimsregionen skal kommunene gjøre alt de kan for å legge til 
rette for at miljøene kan styrke seg best mulig.

Trondheimsregionen er blant Norges og Europas mest innovative 
regioner. Til tross for dette er det stor variasjon med hensyn til hvor 
systematisk og strukturert det jobbes med innovasjon i ulike næringer 
og ulike deler av offentlig sektor. For å bygge og videreutvikle en sterk 
innovasjonskultur er det avgjørende at det settes av tid og ressurser 
til dette arbeidet. Gjennom økt samarbeid med regionens spydspisser 
innenfor forskning, utvikling og innovasjon, vil vi utvikle og fremme 
regionen som et levende laboratorium, bygge plattformer for utveksling 
av kunnskap og kompetanse, samt etablere nye og internasjonale 
markeder for våre produkter og tjenester.

Regionen har i tiden som kommer en historisk mulighet for å sikre og 
styrke rammebetingelsene til Universitetetene, forskningsmiljøene 
og innovasjonsmiljøene.  Ringvirkningene av signaturprosjekter som 
Campusutbyggingen, Ocean Space senter er uante og store, og 
gjennom strategiske samarbeid kan kommunen bidra til at næringslivet 
får en sentral rolle i å utnytte disse og andre prosjekter.  Det er viktig at 
kommunene bidrar til økt internasjonal synlighet og profilering av storby 
og region som støtter miljøenes internasjonale tiltrekning på talent, 
prosjekter og finansiering

Skal Trondheimsregionen lykkes med å utnytte potensialet i våre 
ubestridte fortrinn i form av verdiskaping i næringslivet må det legges 
enda bedre til rette for god samhandling i næringsutviklingen.  En 
kompakt og effektiv bo- og arbeidsmarkedsregion gir oss spesielt gode 
muligheter for å utnytte dette.  

• I 2025 har både kommuner og næringsliv i Trondheimsregionen en 
felles oppfatning av hva det innebærer å være en næringsvennlig 
kommune, konkretisert i Trondheimsregionens Næringsmanifest

• I 2025 har Trondheimsregionen økt forutsigbarheten for 
næringslivet og forsterket kompetansemiljø innen plan- og 
byggesaksbehandling, gjennom kommunevise samarbeid 

• 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

Næringsvennlig kommune Offentlig sektor  
og næringsutvikling

Offentlig sektor har ansvar og oppgaver av stor betydning for 
næringslivet innenfor blant annet utdanning, fysisk og digital 
infrastruktur, stedsutvikling, saksbehandling og arealplanlegging. Hver 
enkelt kommune har relativt få ressurser til utviklingsarbeid, både til det 
som er definert som næringsutvikling og øvrig utviklingsarbeid. Aldrende 
befolkning, klimakrav, inkludering og trangere budsjetter er utfordringer 
kommunene står overfor. Disse må løses på nye måter, på tvers av 
sektorer, og i et tettere samarbeid med både næringsliv, kunnskapsmiljø 
og frivilligheten. Potensialet både for kommune, region og næringsliv er 
stort, ved enda økt samhandling og dialog.

Offentlig sektor er en stor innkjøper og de største innkjøpene blir gjort 
innenfor bygg- og anleggsvirksomhet. Innretningen på anbudene har 
stor betydning for hvilke muligheter regionens næringsliv har til å levere 
varer eller tjenester. Tilrettelegging for lokale aktører vil gi et større 
marked og dermed et mer mangfoldig og robust næringsliv.

Kommunene har en viktig rolle i å legge til rette for attraktive sentrum 
og lokalsamfunn for både næringsliv og innbyggere. Kommuner som 
er gode vertskommuner for næringslivet, har en overordna plan for 
næringsutvikling som omfatter ulike næringsrelevante oppgaver. 
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Egnede areal 
Arealtilgang, og forutsigbarhet knyttet til 
arealtilgang, er viktig for næringslivet og en 
viktig oppgave i kommunenes arbeid med å 
tilrettelegge for næringsutvikling. Her er det 
viktig å understreke behovet for arealtilgang 
både for bolig- og næringsformål, og ikke 
minst at arealene må inneholde nødvendig 
infrastruktur (fysisk og digital infrastruktur). 
IKAP er et felles verktøy for planlegging av 
areal og transport i Trondheimsregionen. 
Målet er å sikre et samarbeid på tvers av 
kommunegrensene som gir regionen flere 
arbeidsplasser og boliger. I forbindelse 
med vedtak av Verdiskapingsstrategi for 
Trondheimsregionen er det naturlig å 
revidere IKAP, hvor både offentlig og privat 
sektor bidrar i prosessen. Næringslivet i 
regionen påpeker at dagens arealsituasjon er 
en av de største hindrene for videre utvikling, 
og må dermed prioriteres i et regionalt 
samarbeid.

Næringsvennlig kommune/region 
Ved at kommunene i Trondheims-
regionen prioriterer nærings-
vennlighet, innebærer det å bidra til å 
løfte de kommunale tjenestene som 
tilbys til næringslivet. Dette innebærer at 
kommunen blir en bedre tilrettelegger og 
samarbeidspartner for lokalt næringsliv.
Det er en klar sammenheng mellom 
hvor høyt kommunale ledere prioriterer 
næringsutvikling og hvor næringsvennlig 
ledere i det lokale næringslivet oppfatter 
kommunen. Kommunen oppfattes mer 
næringsvennlig der Kommunaldirektør/
rådmann og kommunal ledergruppe 
prioriterer næringsutvikling høyt, og finner tid 
til et reelt engasjement.
 

Sjekkliste: 
• Har medarbeidere med næringslivskontakt 

kunnskap om målene for næringspolitikken 
i kommunen, og egen betydning og rolle i 
forhold til disse?

• Kjenner vi bedriftenes utfordringer og  
behov godt nok? Er vi oppsøkende nok,  
eller stoler vi på at bedriftslederne 
kontakter oss om sine ønsker og 
interesser?

• Er vi som ledere tilgjengelige 
nok for ansatte og brukere i 
næringsutviklingssaker?

• Er det et avklart og ryddig forhold mellom 
den politiske ledelsen og administrasjonen i 
næringssaker?

• Har vi diskutert hvilke prinsipper som skal 
ligge til grunn for kommunens service 
overfor næringslivet?

• Vet vi hva etablerere og bedriftsledere 
mener om kommunens service og 
tjenester?

• Har vil tilstrekkelige fullmakter på 
saksbehandlernivå til å gi god og rask nok 
service til bedriftskundene?

• Greier vi å koordinere oss godt nok internt i 
vanskelige bedriftssaker?

Kommuner som lykkes best kjennetegnes 
av at kulturen i kommuneorganisasjonen 
har et sterkt innslag av samarbeid, ekstern 
oppmerksomhet og entreprenørskap. 
Trondheimsregionens Næringsmanifest skal 
oppsummere hva det innebærer å være 
en næringsvennlig kommune og region. 
Manifestet skal vedtas i regionråd og alle 
kommuner.

Organisering av næringsarbeid 
Kommunene i regionen er ulikt organisert 
i arbeidet med næringsutvikling, og det 
finnes ingen fasit. Hvorvidt kommuner 
lykkes med sitt arbeid med næringsutvikling, 
avhenger mer av egenskaper, arbeidsform 
og handlekraften til enkeltpersoner enn 
måten arbeidet er organisert på. I en 
fungerende bo- og arbeidsregioner, slik som 
Trondheimsregionen, er det gode grunner til 
at kommunene i betydelig grad samarbeider 
om næringsutvikling, spesielt med tanke 
på at regionen opplever knapphet både på 
arbeidskraft og areal. Hver enkelt kommune 
løser ikke disse utfordringene på egen hånd, 
her må det tenkes regionalt.

Kommuner som lykkes i å skape god 
næringsutvikling kjennetegnes av en 
offensiv og optimistisk utviklingskultur. 
Det handler i tillegg om å ta initiativ til 
utviklingsprosesser, å være tett på det lokale 
næringslivet, drive oppsøkende virksomhet, 
mobilisere og engasjere ressurspersoner 
osv. Dette omtales gjerne som kommunens 
entreprenørrolle.
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Retningsmål:

• I 2025 har Trondheimsregionen ett felles profilering- og 
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 
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 privat/offentlig arrangementsfond, for 
å bidra til flere store arrangement og mesterskap. 

Opplevelser En attraktiv region å besøke, er en  
attraktiv region å bo, studere og 
jobbe i.

Opplevelser i Trondheimsregionen er et mangfold av arrangement, 
aktiviteter, severdigheter og omgivelser. Disse er knyttet til mat, 
natur, kultur, idrett, næringsliv og historie, og har og skal ha regional, 
nasjonal og internasjonal betydning. Opplevelsene er ikke nødvendigvis 
kommersielle produkter, men besøk genererer ringvirkninger og 
økonomisk verdiskaping. I Trondheimsregionen er det ønske om å 
sette spesielt fokus på tilrettelegging og aktivering ved gjennomføring 
av store arrangement og mesterskap, spesielt de med nasjonalt og 
internasjonalt omfang. 

Aktivering 

Aktivering kan enkelt defineres som å oppnå en ny og større effekt av 
opplevelser og arrangement for regionen, utover de direkte effektene 
av arrangementet. Ofte er det ikke nok å gjennomføre arrangementet 
og forvente effekter, de må aktivt og målrettet bearbeides før, under og 
etter arrangementet har funnet sted. Konkrete prosjekter må utvikles 
og prioriteres for å oppnå de resultatene man ønsker. Formålet med 
opplevelser og arrangement er både å sikre brede ringvirkninger, men 
også at regionen vår fremstår attraktiv å bo, studere og jobbe i, lykkes vi 
med dette vil det også være attraktivt å besøke Trondheimsregionen.

Høy aktivitet med et stort antall opplevelser viser en offensiv region, 
som også regionens innbyggere blir stolte av og etablerer en lojalitet 
og et engasjement for. Mange av opplevelsene engasjerer også et 
stort apparat av frivillige, som ut gjør en betydelig verdi i seg selv. Folk 
i regionen legger ned en fantastisk frivillig innsats i år etter år, hvor 75 
% engasjerer seg en eller flere ganger i frivillig arbeid pr år. Trondheim 
er i tillegg belønnet med stempelet Europas frivillighetshovedstad for 
2023, dette representere en kraft og et mulighetsrom som regionen skal 
utnytte. 

Viktig områder for å legge til rette for at Trondheimsregionen er en 
attraktiv region å være i hele døgnet, ikke bare i arbeidstid/studietiden.
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Retningsmål:

• I 2025 er Trondheimsregionen anerkjent som en internasjonal 
matregion.  

• I 2025 er Trondheimsregionen styrket som markedsplass gjennom 
bedre samarbeid mellom lokalprodusenter, restauranter og øvrige 
utsalg

• I 2025 har regionens næringsliv konkurransefordeler og økt 
verdiskapning gjennom bærekraftig bruk av fornybare naturressurser 
og innovative sirkulære verdikjeder

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

• I 2025 utnyttes urbant landbruk for å øke lokal matproduksjonen og 
redusere klimautslipp

Bioøkonomi NEW HEADLINE
I Norge står Trøndelag for 20% av den totale norske matproduksjonen. 
Trondheimsregionen har en sentral rolle i denne produksjonen. Dette 
gjelder særlig når landbruksprodukter skal videreforedles i stor skala, 
men også som kortreiste småskalaprodukter. Trondheim har fått 
utmerkelsen Europeisk Gastronomregion 2022, og dette beviser at det 
over tid er jobbet godt med å forankre samarbeidet mellom restauranter 
og produsenter, men også at det gjennom satsningen, er vokst fram 
mange nye produsenter de siste 3 årene. Trondheimsregionen kan 
bidra til å sette matproduksjonen enda tydeligere på kartet gjennom 
et bredere samarbeid mellom produsenter, horeca, utsalgssteder og 
restauranter de neste 5 årene. Gjennom å sikre en lønnsom næring 
som kan vokse videre, skaper man flere og sterkere lokalmatbedrifter 
som kan satse på heltid. Trondheimsregionen har, gjennom flere 
store matforedlingsbedrifter stor mulighet til å bidra til å etablere nye 
sirkulære verdikjeder. Dette gjelder både blå og grønn sektor, samt sørge 
for enda bedre utnyttelse av matressursen på en bærekraftig måte. 

I Trondheimsregionen er også skog- og trenæringen en vesentlig 
brikke for at regionen kan bidra til det grønne skiftet og omstilling 
til en mer bærekraftig næringsutvikling. Regionen har flere bedrifter 
innen trebearbeiding som bidrar med kunnskap og utvikling i 
innovasjonsprosjekter og klynger. Ved å utnytte restråstoffer fra 
skogbruket i samarbeid med andre næringer, ligger det godt til rette 
for å skape nye grønne forretningsmodeller og næringssamarbeid. 
I dag ligger de store bedriftene foran, men Trondheimsregionen 
med hovedtyngde i Gauldalen og Meldalen har også mange små 
og mellomstore bedrifter som trenger drivkraften til de store 
trebearbeidende aktørene for å kunne lykkes med omstilling. I dag er det 
få etablerte FoU-samarbeid i denne næringen. Her kan FoU-miljøene 
i Trondheim være en nøkkel for å skape nye forretningssamarbeid. 
Trondheimsregionen har en unik mulighet til å være best på samarbeid 
FoU og næringsliv, gjennom å legge til rette møteplasser og 
nettverksgrupper der aktører kan møtes på tvers av bransjer. 

De fleste innbyggerne i Trondheimsregionen, bor i tettbebygde områder. 
For å utnytte matressursene og legge til rette for kortreiste råvarer, bør 
urbant landbruk også kunne tas i bruk i større grad. Gjennom å dyrke 
på mindre flater f.eks. tak, små parseller og/eller hageflekker, får man 
utnyttet potensialet som ligger i urbant landbruk og samtidig bidratt 
til en reduksjon i transport og klimagassutslipp. Urbant landbruk er 
også viktig for å lære oppvoksende generasjoner om mat og råvarers 
opprinnelse. Trondheimsregionen kan benytte og forsterke FoU-
miljøene i et samarbeid om økt brukt av urbant landbruk gjennom 
innovative dyrkingsmetoder i tettbebygde områder. 

Trøndelag Fylkeskommune skriver i sin verdiskapningsstrategi at en 
bærekraftig bioøkonomi er nært knyttet til den sirkulære økonomien. 
Det pekes på at koblinger blå-grønn sektor, og at alle side- og 
avfallsstrømmer må utnyttes i fremtiden, enten gjennom eksisterende 
koblinger eller ved etablering av nye verdikjeder. Bioøkonomien sees 
også på som sentral for å kunne nå mange av FNs bærekraftsmål. 
Trondheimsregionen kan absolutt bidra til dette.
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MÅLOMRÅDER FORUTSETNINGER

SAMHANDLING

BÆREKRAFT
Orkland

Midtre Gauldal

Indre Fosen

Skaun

NÆRINGS- 
ATTRAKTIVITET

BOSTEDS- 
ATTRAKTIVITET

HOVEDMÅL  
FOR TRØNDELAG

Økt bærekraftig verdiskaping og  
internasjonal konkurranseevne i Trøndelag.

Trondheimsregionen skal være den
mest attraktive storbyregionen i Norge.

REGIONALT MÅL

Stjørdal

Malvik

Trondheim

Melhus

SATSINGS- 
OMRÅDER

ARBEIDSKRAFT – KOMPETANSE

TEKNOLOGI

UNIVERSITETETENE, FORSKNINGSMILJØENE OG INNOVASJONSMILJØENE

NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE

OPPLEVELSER

BIOØKONOMI
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Organisering av arbeid med  
Verdiskapingsstrategien for Trondheimsregionen

• Dagens organisering
• Finansiering
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RAPPORT 
FORPROSJEKT REGIONALT PRODUKSJONSNETTVERK



Trondheimsregionen og deler av Trøndelag fylke har en 
rekke industriaktører med svært høy kompetanse på både 
elektronikk, elektromekanisk og finmekanisk produksjon. 
Disse kan yte service og produsere komponenter/deler 
som er kritiske for at produksjonsindustri får opprettholdt 
sin produksjon. 

Forprosjektet skal vurdere potensialet for en strukturert 
koblingstjeneste – en matchmaking - mellom de behov som 
oppstår og industribedrifter som kan løse behovet (Fase 1).

På sikt (hovedprosjekt) er det ønskelig å utvikle et konsept 
og en tjeneste for større grad av selvforsynthet i midtnorsk 
industri, mindre avhengighet av internasjonale leveranser, 
og innflagging av oppdrag som normalt ville blitt sent ut av 
landet (Fase 2-3)

Bakgrunn for forprosjektet



Forprosjektmål

Gjennom matchmaking mellom behovshavere og midtnorske 
leverandører, bidra til at viktig mat- og vareproduksjon kan 
opprettholdes.

Langsiktig mål

Bygge en kultur for å benytte regionale aktører for industrielle 
tjenester som frem til nå har vært sendt ut av regionen og 
landet.

Ved å etablere et system for bedre kobling mellom ledig 
kapasitet/kapabilitet hos leverandørbedrifter og kunders behov, 
ønsker vi å styrke den regionale leverandørindustrien, sikre 
leveranser for produksjonsbedriftene og ikke minst jobbe for å 
etablere en sterkere kultur og samhandling mellom regionale 
leverandører.

Forprosjekt
Gjennomføring: Mars – september 2020.

På grunn av restriksjoner knyttet til Covid-19, blant annet i forbindelse med 
planlagte møteplasser og besøk, ble hele prosjektet utsatt og siste aktivitet ble 
gjennomført oktober 2021.



1. Matchmaking 
Innsamling av- og oppfanging av kritiske behov 

o Rask, personlig oppfølging av alle 
henvendelser/behov, både fra leverandører og 
kunder

o Raske avklaringer ifht om behovet kan dekkes 
regionalt/nasjonalt

o Koblet bedrifter med kritiske behov (reparasjoner, 
dreiing/maskinering, komponentproduksjon, 
kretskortreparasjon, øvrige elektroreparasjoner) mot 
potensielle leverandører og følge opp i startfasen. 

o Bistått ved behov for å skrive søknader/benytte 
tiltakspakker fra det offentlige

Forprosjektaktiviteter



Eksempler
Arbeid mot FoU og Gründermiljø
Forankring av regionale muligheter for prototyping og produksjon:

〉 Vannkraft laboratoriet NTNU

〉 Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

〉 NTNU SFI Autoship og SFI AMOS

〉 FAKTRY 

〉 6:AM

〉 Gründerbrakka 

〉 NTNU Engage

Arbeid med bedrifter
〉 Slidedrain - Produksjon av støpeformer og sluk til baderom

〉 Scout – Elektronikkproduksjon for inspeksjonsdroner

〉 Hygo – Utvikling av en prototype på en smittevernvask

〉 Maritimt Kompani - Smittevernfrakker og visir

〉 Ernestus Skilt og Reklame - Hjemflagging av produksjon og utvikling av 
innovativ løsning for bærekraftig LED skilt belysning

〉 Lyng Triangel – Sikkerhet for norsk Triangel-produksjon gjennom 
digitalisering av produksjonsgrunnlag 

〉 Ocean Access – Utforsket mulighetene for produksjon av elektronikk og
plastkomponenter for kommunikasjonsbøye



SlideDrain

SlideDrain er en grunderbedrift som har behov for å få 
produsert støpeformer for en ny sluk-konstruksjon for 
baderom. Bedriften tenkte å få produsert prototypene i Asia. 

FI kontaktet satte opp flere møter mellom IV Industriverktøy/ 
IV Molding og SlideDrain. Som endte i at IV ga tilbud på 
prototypeproduksjon til SlideDrain.

Selv om SlideDrain valgte en annen regional produsent, så 
har denne kontakten mellom IV og SlideDrain gitt verdifull 
innsikt i bestillingsprosesser og bidratt til at IV og resten av 
produksjonsmiljøet har blitt kjent i større deler av 
gründermiljøet i Trondheim.



Maritimt Kompani AS
Prosjektets bidrag: 
Når Corona situasjonen oppstod ble uttalt et presserende behov for smittevernutstyr. Maritimt Kompani var raskt 
frampå for å legge om seilproduksjon til produksjon av prototyper på smittevernfrakker og visir, 

FI bisto bedriften, og jobbet mot virkemiddelapparatet, helsevesenet og offentlig administrasjon for å legge til 
rette for hurtig oppstart av produksjonslinja. Det ble brukt mye ressurser i MK på å utvikle produkter, og FI var i 
direkte dialog med helsevesenet på alt fra akutten på St. Olav til sykehjem til tannleger (førstelinja). Fikk 
konstruktive tilbakemeldinger på prototyper på produkter og tilpasset og justerte til deres behov.

Utfordringen ble at vi ikke kom gjennom i det nasjonale innkjøpssystemet, og ingen ville heller ikke si hvorfor. 
I ettertid kom det fram at det statlige innkjøpssystemet for helsesektoren hadde tildelt utviklingskontrakter til 
noen større selskap, uten å kommunisere dette ut. Maritimt Kompani og mange andre bedrifter prøvde med andre 
ord i flere uker på å utvikle noe for å møte det skrikende behovet, uten å vite at det var fånyttes, da store aktører 
som for eksempel Ekornes allerede hadde fått store kontrakter. 



〉 Behov 1: Hjemflagging av skilt-produksjon som pt
foregår i Baltikum, inkl. utvikling av ny 
produksjonslinje

〉 Behov 2: Utvikling av ny innovativ og klimavennlig 
løsning for led-belysning i bokstavskilt for 
fasadebruk

〉 Forprosjektet har bistått med å :

〉 definere et hjemflaggings- og 
innovasjonsprosjekt for å løse behovene

〉 Lage en prosjektplan

〉 Utvikle finansieringssøknad til Innovasjon 
Norge

FI Industrihage



HYGO SMITTEVERNVASK

Ideen til en smittevernvask kom fra en ansatt i FI. Vasken 
skal utformes slik at man bare stikker hendene inn, og så 
rengjør og tørker vasken hendene i henhold til gjeldende 
smittevernstandarder. 

 Det ble kjørt en forstudie finansiert av 
Omstillingsprogrammet for Indre Fosen, hvor bl.a. 
ideen ble formidlet til flere bedrifter i Indre Fosen. 
MSP AS tente på ideen.

 FI bisto MSP med å utvikle en prosjektbeskrivelse og 
en søknad til Innovasjon Norge for å utvikle en 
prototype på vasken. 

 MSP har nå fått finansiering på 735.000,- fra IN til å 
utvikle produktet.

Illustrasjonsbilder



Scout er i en fase hvor de klargjør for produksjon. Bedriften 
har behov for en leverandør som kan utvikle og produsere
kretskort.

Prosjektet har bidratt med: 

 Kobling av Scout mot CTM Lyng, koordinert møter 

 Tatt med to personer fra Scout til CTM en hel dag, 
koordinert og fasilitert opplegget

 Scout og CTM Lyng holder nå dialogen selv.



K

Bedriftene på Faktry har en rekke behov for komponenter 
og prototypetjenester, som oftest blir bestilt fra Asia. Mye 
av grunnen til dette er liten eller ingen kjennskap til 
regionale tilbydere.

Gjennom prosjektet har vi gjennomført flere 1til1 møter 
mellom Faktry-selskap og aktører på Indre Fosen. 

Det var i utgangspunkt planlagt flere fysiske møteplasser i 
2020, men disse har blitt utsatt pga Covid-19.  19. oktober 
2021 ble det arrangert en busstur sammen med Faktry og 
Gründerbrakka til Fosen, som resulterte i at flere 
oppstartsbedrifter nå har etablert kontakt med 
produksjonsbedrifter på Fosen. 

Faktry - Sluppen



K

Vi ser at forprosjektet henger godt sammen med for 
eksempel initiativer som Faktrys «Made in Trøndelag», og 
FI har gjennom forprosjektet etablert gode kontakter med 
flere av regionens oppstart- og gründermiljø, inkludert 
6:AM, Digs, Gründerbrakka med flere. 

Videreføringen av forprosjektet vil også kunne være med å 
bidra til flere av utfordringene oppstartsmiljløet har belyst 
gjennom denne fasen. 

Faktry – Sluppen forts.



2. Kommunikasjonsarbeid
o Direkte henvendelser mot kunde- og leverandørbedrifter
o Brukt klyngenes-, næringshagens- og FI sine 

kommunikasjonskanaler for å avdekke case og muligheter for 
bistand til bedrifter

o CTM Lyng promoterer Made in Trøndelag på NRK Midt-Nytt 
28.09.2020

o Spredd kunnskap om regionale produksjonsmuligheter til 
næringsklyngene Ocean Autonomy Cluster og RENERGY

o Har delt med CTM Lyng: Made in Trøndelag gjengen og skal følge 
opp dette videre

o Delte erfaringer med arbeid med smittevernutstyr i et corona-
webinar for Fylkeskommunen, Forskningsrådet, SIVA, IN, 
Trondheimsregionen (Trøndernettet). Gikk bl.a. gjennom 
utfordringene med å prototype smittevernutstyr.

Forprosjektaktiviteter, forts.



3. Læring og planlegging for hovedprosjekt 
(Made in Trøndelag)

o Har delt kunnskap om prosjektet med bedrifter, med formål videre 
nettverksarbeid

o Spredd kunnskap om de regionale produksjonsmulighetene og diskutert 
videre arbeid i et hovedprosjekt med ulike FoU-miljø: 
Vannkraftlaboratoriet på NTNU, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

o Presentert mulighetene for FAKTRY, 6:AM og andre oppstartsmiljø

Videreføring
Det var planlagt å utvikle en hovedprosjektplan i løpet av forprosjektet. I stedet 
ble det besluttet å bruke ressurser på å hjelpe flere bedrifter. 

Utgangspunktet for en videreføring er likevel klart:

• Det er stor interesse i både i industrien og hos det offentlige for å flagge hjem 
industribedrifter

• Det er interesse hos en rekke regionale bedrifter for å arbeide videre med dette, f.eks. 
under paraplyen «Made in Trøndelag» 

• Det er aktuelt å organisere det videre arbeidet gjennom etablering av et bedriftsnettverk

Forprosjektaktiviteter, forts.



Funn fra forprosjektet

Oppstart/vekstselskap i Trondheim har liten eller ingen kjennskap til det regionale 
produksjonsmiljøet. «Jeg har studert maskin på NTNU i over 6 år nå, men har aldri visst om disse aktørene» *

Tid og kostnad er viktige faktorer for kundene vi har snakket med. «Fra Kina kan vi få en prototype på 48 
timer med flypost, de gangene vi har forsøkt å bestille lokalt kan det ta over en uke før vi får svar.» *

Presisjon og toleranse er ikke så viktig i tidlig prototypefase «Vi trenger ikke det beste tyske stålet med 
micrometer-presisjon i fasen vi er nå, vi trenger bare en enkel plastmodell for å få bekreftet at designet funker» *

Produksjonsbedriftene er ikke synlige for gründerne «Når vi bestiller søker vi som regel etter komponenter som 
«Custom 12V power supply» i Google, og da er det stort sett kinesiske leverandører som dukker opp. Det burde vært søkbare tjenester, Fosen Express 
(henvisning til Ali Express)» *

Produksjonsbedriftene har ikke ressurser til å ha dedikerte ansatte for å selge inn mot 
Gründere og FoU-prosjekter «Vi skulle gjerne brukt mer tid både på NTNU og blant gründere, men vi har rett og slett ikke ressurser» *



Videre arbeid
På bakgrunn av arbeidet og funnene som er gjort i forprosjektet, er det blitt ytret ønske om å stiftet et 
felles selskap mellom flere av produksjonsbedriftene som har deltatt i forprosjektet. Dette selskapet 
skal fungere som et kontaktpunkt mellom industri- og produksjonsbedriftene og oppstarts- og 
gründermiljøet. På den måten får man samlet nok ressurser for å mer effektivt kunne håndtere 
innkommende forespørsler, samtidig som produksjonsmiljøet samlet kan være mer synlig blant 
regionens oppstart- og gründermiljø.

Når denne rapporten sendes inn, er arbeidet i gang med å stifte selskap. Det vil likevel være en 
krevende jobb å finne rett personressurser til en slik jobb, da det krever både kjennskap til regionens 
produksjonsbedrifter, samtidig som man har et godt nettverk inn i oppstartsmiljøet, i tillegg til for 
eksempel NTNU og Sintef. 

Alt i alt har vi sett et stort behov for dette prosjektet i perioden, og vi mener at timingen har vært god 
for dette prosjektet og at det ser ut som en økende trend at produksjon blir flyttet hjem. Både på grunn 
av usikkerheten og risikoen med produksjon i fjerne strøk på grunn av Covid-19, i tillegg til 
bærekraftaspekter og redusert transportbehov. 

Fremtidens Industri vil med dette takke Trondheimsregionen og Trøndelag Fylkeskommune for bidraget 
til prosjektet. Prosjektleder:

Frode Halvorsen
frode@fi-nor.no
91845969

mailto:frode@fi-nor.no


Prosjektrapport 6AM: Økt utnyttelse av de statlige krisepakkene 2020 
 
Dette er rapporten for gjennomføringen av prosjekt for å øke antallet bedrifter som får støtte fra 
de statlige krisepakkene i Trondheimsregionen. Gjennomføringsplan ble fremvist og godkjent 
før oppstart av Trondheim kommune og Trondheimsregionen. .  
 
Prosjektet har blitt gjennomført etter skissen. Dette betyr at:  
 
* Den geografiske avgrensningen er Trondheimsregionen.  
 
* Det er synliggjort at prosjektet er finansiert av Trondheim kommune og Trondheimsregionen.  
 
* All IP har blitt hos oppdragsgiver 
 
* Løpende vurdering av behov for koordinering og med klyngene og næringshagene eller andre 
aktører der det er aktuelt for å unngå dobbeltarbeid samt utnytte komparative fortrinn.  
 

 
 
Kommentarer til gjennomføring.  
 
*Som gjennomgått i prosjekt- og gjennomføringsplan har vi jobbet med dette prosjektet integrert 
i arbeidet med finansieringsarbeidet til bedrifter i de aktuelle kommunene. Midlene til Trondheim 
Kommune har derfor bidratt til å utvide scopet på prosjektet og dermed sørget for at vi har fått 
jobbet med med flere bedrifter og bidratt til å øke den totale kapitalen som er hentet til bedrifter i 
de aktuelle områdene.  
 

Periode Aktivitet Hvem Status 

Juli 2020 Rekruttering operative 
ressurser og organisering av 
arbeid 

6AM Gjennomført som 
planlagt  

Juli - aug 
2020 

Mobilisering og 
informasjonsarbeid mot 
målgruppen (i Trondheim og 
øvrige kommuner i 
samarbeidet) 

6AM I samarbeid med 
prosjektpartnere (eks 
NiTR, Tequity Cluster, 
DIGS, etc) 

Gjennomført som 
planlagt.  

Juli - Des 2020 Produksjonsperiode 6AM Gjennomført som 
planlagt.  

31. Des 2020 Prosjektet avsluttes 6AM Gjennomført som 
planlagt.  

Januar 2021 Rapportering Trondheim 
Kommune / 
Trondheimsregionen 

6AM  Rapport noe forsinket, 
men i dialog med med 
Kari Mette Elden.  



* Arbeidet har blitt utført med ressurser internt i 6AM med støtte fra T:lab AS, innleide ressurser 
på seniornivå, skrivergrupper rekruttert fra universitetsmiljøet og i koordinering og samarbeid 
med Innovasjon Norge, Trondheim Kommune, Trondheimsregionen og Næringsforeningen i 
Trondhjemsregionen. 
 
* Midlene har blitt brukt i prosjektet der de ikke konkurrerer med andre finansieringskilder, og 
således utnyttet tilgjengelige ressurser på best mulig måte.  
 
* Prosjektene det har blitt søk på er de midlertidige utvidede ordningene til Innovasjon Norge 
lansert ifm med krisepakkene i 2020.  
 
* En utfordring i forbindelse med arbeidet oppstod i desember da Innovasjon Norge varslet at 
tiltakene i krisepakkene skulle avvikles. Dette skapte problemer i forbindelse med ordningen 
“Ekstraordinær Innovasjonstilskudd” der prosessen allerede var i gang med to søknader, og 
disse fikk en betydelige kortere frist enn opprinnelig planlagt. Avviklingen av ordningene var noe 
uventet for de involverte da beskjeden kom så pass seint, til tross for involvering i prosjektet av 
Innovasjon Norge regionalt. Søknadene ble levert, men ingen av disse ble innvilget. Det er da 
uvisst om dette var på grunn av for kort behandlingstid, feil i søknadene eller prosjektenes 
egnethet.  
 
 
Statistikk 
 
Det er satt som forventning at prosjektet skal resultere i min. 10 MNOK i kroner fra 
krisepakkeordningene.  
 
* 6AM sammen med prosjektpartnerne har har vært involvert med bedrifter i 2020 som har fått 
innvilget tilskudd og lån fra offentlige midler på ca 49 MNOK. 
 
* I forbindelse med prosjektet og de utvidede ordningene i krisepakkene har vi aktivt deltatt i 
prosesser som har bidratt med over 10 MNOK i de aktuelle kommunene. 
 
* Søknadsprosessene i følgende bedrifter har bidratt til 10,75 MNOK fra de midlertidig utvidede 
ordningene i krisepakkene: Capeesh AS, Glede AS, Aviant AS, Bryte AS, Urban Solutions AS, 
ME Data AS og Plant Tech AS.  
 
 
Effekter og treffsikkerhet i prosjektet. 
 
Jeg skal kort vurdere effekten av tiltakene og treffsikkerheten som stimulerende 
motkonjunkturtiltak i en pandemi.  
 
*  Tilbakemeldingene vi har fått viser tydelig at tiltaket ble både godt mottatt og tilførte verdi for 
bedriftene som var involvert. Dette gjelder spesielt for tidligfase bedrifter, faktisk helt ned til 



fasen pre-revenue og pre-investment. Dette henger trolig sammen med at bedrifter i dette 
segmentet er mer orientert mot slike ordninger, og samtidig et midlertidig bortfall av endel privat 
risikokapital og lavere villighet i markedene for å forplikte seg til pilotavtaler og 
utviklingssamarbeid i perioden. 
 
* I segmentet SMB er bildet noe annerledes. Til tross for aktivt kommunikasjonsarbeid i 
relevante kanaler måtte vi ty til direktekontakt til egnede enkeltbedrifter for å rekruttere 
prosjekter som kvalifiserte til ordningen “Ekstraordinært Innovasjonstilskudd”. Gjennom dette 
har vi lært at bedriftene i dette segmentet nok ikke umiddelbart vurderer utviklingsstøtte fra 
Innovasjon Norge som like relevant. Vi har imidlertid lært at søknadene fra dette segmentet til 
nevnte ordning var relativt sett høyere fra andre deler av landet, så bildet kan være mer 
sammensatt. Selve søknadene er også er krevende ressursmessig, noe som kan ha påvirket 
deres evne til å mobilisere interne ressurser i en krevende periode. 
 
* Jeg vil anbefale å videreføre dette tiltaket hvis det er aktuelt, men justere målgruppen til 
tidligfase / tidlig vekstfase. Der er effekten størst for bedriftene og samspillet med næringslivet 
størst. Fra staten er det sagt at så lenge det er restriksjoner vil det finnes 
kompansasjonsordninger og vår vurdering er at det er behov for bistand til bedriftene. 
Prosjektet styrker  bedriftenes evne å håndtere en kritisk situasjon ved å tilføre kompetente 
ressurser til aktiviteter de ikke har budsjetter til selv, eller ikke mulighet til å allokere tilstrekkelige 
interne ressurser til i en presset situasjon.  
 
* Forskning fra Torgeir Reve (2018) viser at mesteparten av jobbveksten i privat sektor skjer i 
nystartede bedrifter, i motsetning til etablert næringsliv. Multiplikatoreffektene av 
motkonjunkturtiltak i denne fasen av bedrifters liv vil derfor øke over tid, i tillegg til å løse 
kortsiktige problemer med cashflow for bedrifter med presset likviditet gjennom relevante 
tilgjengelige ordninger i krisepakkene.  
 
 
På vegne av 6AM Accelerator AS 
Thor Richard Isaksen 
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http://www.apiir.tech.no/
http://www.aviant.no/
http://www.aztek.no/
http://www.bitpet.io/
http://www.bryte.no/
http://www.closr.com/
http://www.computerwell.com/
http://www.coolnet.no/
http://www.cpsc.no/
http://www.dreamknit.no/
http://www.fornixvr.com/
http://www.glede.app/


http://www.heliacc.no/
http://www.hkbits.no/
http://www.hybond.no/
http://www.jordpro.no/
http://www.juke.no/
http://www.kodeas.no/
http://www.kvistsolutions.com/
http://www.lab5e.com/
http://www.maritech.com/
http://www.ntention.com/
http://www.oceanacces.no/
http://www.onwork.no/


http://www.pholio.no/
http://www.precoras.no/
http://www.prismatch.no/
http://www.protrust-as.com/
http://www.sensorlink.no/
http://www.sharpraccoon.com/
http://www.siero.no/
http://www.smarttakst.no/
http://www.solstorm.io/
http://www.syngens.ai/
http://www.xphage.com/


http://www.agroprene.com/
http://www.arealize.ai/
http://www.orel.no/
http://www.datatid.no/
http://www.daxap.no/
http://www.edyou.no/
http://www.enernite.com/
http://www.enua.no/
http://www.enve.no/
http://www.givn.no/
http://www.greenfox.no/
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http://www.oceanpowerparks.com/
http://www.opa.company/
http://www.pdcs.no/
http://www.reduzer.com/
http://www.sentisystems.com/
http://www.solarseek.no/
http://www.umb.ch/
http://www.zebopavlon.com/
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