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• NATs oppdrag er forbilledlig løst

• Engasjement og involvering som er unikt

• At NAT er etablert er et viktig konkurransefortrinn for regionen

Prosessen så langt:



• Det som gagner en kommune gagner regionen. Vi skal satse på ideen ut fra 

hvor god den er og ikke ut fra om hvor den er geografisk plassert. Det er 

summen av det vi skaper i fellesskap som er avgjørende.

• Vi skal utnytte det avgjørende næringsmessige fortrinnet med å ha en stor by i 

regionen.

• Kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn.

• Vi skal satse mest på de områdene hvor vi allerede er gode, og/eller der vi har 

et potensial for å bli gode. 

• All næringsvirksomhet og næringsutvikling skal være basert på et bærekraftig 

miljø. Dette gir også muligheter for nye produkter og tjenester. 

Fundamentet:
I saksdokumentet til kommunene er det naturlig å 

framheve det som er utfordringene for kommunene selv:



• Stort materiale – ikke hensiktsmessig å ta stilling til detaljer

• Delmålene og tiltakene er utgangspunktet for at vi skal utløse riktig ressursbruk 

for en god utvikling i regionen

• Tiltak med indikatorer er et godt grunnlag for å utvikle videre ”handlingsdelen” 

av planen – ut fra ressurser og engasjement

• Det tilrås at mål og strategier legges til grunn for videre konkretisering av 

handlingsplaner/tiltak i regionen.

Hva skal kommunene slutte seg til?



• NAT har foreslått et ” næringsråd” og en ”prosjektdriver” som koordinerer felles 

prosjekt i det daglige

• En riktig videreføring, vi skal ikke etablere et eget næringsselskap.

• Prosjektdriveren: 
• forutsettes ansatt i Trondheimsregionens organisasjon

• blir ”navet” i videreføringen  med god kontaktflate: Kommunene – næringslivet – FoU

• tilstedeværelse hos alle samhandlingspartnere – godt kontaktnett er en forutsetning

• skal koordinere ulike prosjekt som kan ha alle aktuelle aktører som prosjekteiere

• Næringsrådet: 
• avklare roller og nivå i forhold til sammensetning

• prosjektdriver har ansvar for å utvikle næringsrådet som rådgivende og medvirkende instans

Organiseringen av det videre arbeidet



• Utviklingsplan for Trondheimsregionen 2010 har ambisjon om rask oppstart:
• Signaler både i rådet og rådmannsforum: Strategisk næringsplan og IKAP prioriteres i 2010

• Det er klargjort økonomiske ressurser

• Ut fra disse føringene starte opp å:
• samhandle med de andre aktørene i et framtidig næringsråd om ansettelse av prosjektdriver

• forberede sammensetning av næringsrådet

• vurdere igangsetting av ”lavthengende frukt”

Vi må komme i gang raskt, alt trenger ikke vente 

til vedtak i juni! (Husk: TTT)



• Denne regionale planen er felles strategisk næringsplan for kommunene

• Det forutsettes ikke særskilte kommunale strategiske næringsplaner som 

oppfølging

• Kommunene viderefører gjennom sitt løpende næringsutviklingsarbeid

• Planforslagets vedlegg beskriver sentrale tema for oppfølging, vi må også  

oppdatere ”selvangivelsen” årlig

Oppfølging i kommunene:



1. XXXX kommune anser forslag til strategisk næringsplan som et viktig verktøy 

for å styrke regionens fellesskap og å skape gode samfunn og meningsfylt 

næringsliv.

2. Delmål og tilhørende strategier legges til grunn for å konkretisere 

handlingsplaner og tiltak.

3. Det ansettes en prosjektdriver i Trondheimsregionen og etableres et næringsråd 

som beskrevet. Rådmannsforum får fullmakt på vegne av Trondheimsregionen 

til å avklare nærmere roller/nivå og praktisk organisering og iverksetting av 

dette. Trondheimsregionen oppnevner selv sine deltakere i et næringsråd.

4. Dersom det kommer supplerende tillegg eller endringer til dette vedtaksforslaget 

fra noen av kommune, gis formannskapet myndighet til å avklare 

konsensusvedtak før Trondheimsregionens møte 11. juni 2010. 

Vedtaksforslag:

Etter vedtak sammenfattes en endelig utgave av 

regional strategisk næringsplan for Trondheimsregionen.



• 5. Mars  – felles formannskapsmøte – orientering/innspill 

• Utkast til sak sendes kommunene for å settes på sakskartet

• 17.mars- rådmannsforum – felles saksfremlegg fastsettes

• (16. april Trondheimsregionen – ev samordning av prosessene)

• April (mai) – kommunestyrene/bystyret behandler felles sak

• 11. juni – Trondheimsregionen, konsensusvedtak legges fram

Politisk prosess videre – parallelt med 

organisatorisk klargjøring for videreføring:


