
Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12

- hovedpunkter

Prioriterte områder:

• Internasjonalisering av 

næringslivet

• Ungdom

– Annet: Chongqing

• Utvikle enhetlig profilering av Trøndelag

• Erfaringer fra fylkeskommunale internasjonaliseringsprosesser spres til 

opplæringsinstitusjoner og næringsliv i regionen

• Det utarbeides årlige handlingsprogram som vedtas politisk



Internasjonal strategi for Trøndelag 2009-12

Hovedpunkter 
geografi:

• Eksisterende samarbeidsforhold videreføres:
– Midt-Norden samarbeidet

– Trencin (2004)

– Tampere (2005)

– Chongqing (2005)

• Vurdere mulige satsinger i forhold til Kina (ansvar STFK)
• Vurdere mulige satsinger i forhold til Russland/nordområdene (ansvar NTFK) 
• Lære av Tampere og Øresundsregionen ang. såkalte ”triple helix” modeller.



Internasjonalisering av næringslivet

- mål og strategier

Mål: 
Trønderske bedrifter skal 
opparbeide/tilføres tilstrekkelig 
kompetanse for å kunne 
virkeliggjøre internasjonale 
potensial og markedsmuligheter

Strategier:
1. Styrke innsatsen for å 

opparbeide/tilføre internasjonal 
kompetanse og nettverk hos 
næringslovet i regionen

2. Styrke samarbeidet og 
samordningen av aktører og 
prosjekter som arbeider for 
internasjonalisering av næringslivet



Ungdom 

- mål

Mål

1. Bidra til at barn og unge tidlig får kunnskap om globale utfordringer og 

muligheter

2. Internasjonal aktivitet skal ha høy prioritet ved videregående skoler i Trøndelag. 

Målsetting å ligge over gjennomsnitt for landet

3. Doble utplassering av lærlinger fra Trøndelag gjennom Leonardo-programmet 

(dvs mål om 50-60 lærlinger per år)

4. Trøndelag som attraktiv studieplass  for norske og internasjonale studenter

5. Ungdom i Trøndelag skal være de mest aktive i landet i bruk av programmet 

Aktiv Ungdom



Ungdom

- strategier

Strategier

1. Gi informasjon om og støtte barn og unges deltakelse i internasjonale 

programmer, kulturutveksling og internasjonale kontakter og prosjekter i skole og 

fritid.

2. Videregående skoler i Trøndelag skal ha internasjonale koordinatorer/ 

kontaktpersoner. Skolene inviteres til deltakelse i internasjonale nettverk for 

diskusjon og utveksling av informasjon/erfaringer. 

3. Felles trøndersk nettverk av kontakter i Europa for formidling/ utplassering av 

lærlinger. 

4. Støtte utdanningsinstitusjonenes arbeid med internasjonalisering.

5. Fylkeskommunene tar ansvar for å informere og motivere ungdom i bruk av EU-

programmet Aktiv Ungdom samt arbeide for å etablere internasjonale kontakter i 

hver kommune.



Sverige-Norge  programmet 2007-13 

Interreg A

Tre delprogrammer:

1. Nordens Grønne belte

2. Indre Skandinavia

3. Grenseløst Samarbeid

Tema:

• Innovasjon

• Kunnskapsvekst

• Teknologisk utvikling

Særlig oppmerksomhet om reiseliv og 
næringsmiddelindustri.

Bygge ned grensehindere/utvikle felles 
arbeidsmarked



Trøndelags Europakontor i Brussel

Daglig leder: Stein Ivar 

Mona Prioriterte tema: 

• EU-kunnskap til  Trøndelag

• Ungdom

• Energi/klima/miljø

• FoU

• Mat

Medlemmer: Sør og Nord-Trøndelag FK, Trondheim,

Steinkjer, NTNU, SINTEF, HiST, HiNT, 

Trøndelag FoU, Bioforsk, NTE, 

Sparebank 1 Midt-Norge



Pilegrim

1. Nettverk av pilegrimsregioner (søker 
trolig EU-støtte i 2010 - Interreg IVC)

– Trøndelag (v. STFK/NTFK/TKS)

– Santiago de Compostela (Spain)

– Lourdes (France)

– Fatima (Portugal)

– Loreto (Italy)

– Czestochova (Poland)

– Patmos (Greece)

– Patras (Greece)

– Vadstena (Sweden)

2. Olavsleden som Europeisk kulturvei 
(Norske/svenske/danske partnere -
søknad behandles av Europarådet 
16.april).



STFK og 

Chongqing (Kina)

Chongqing

– 32 mill. innbyggere

– Motor for vekst i sørvest-Kina

– Verdens største vannkraftanlegg (Three 

Gorges) 

• Samarbeidsavtale (2005)

• Videregående skole-samarbeid (Katta 

og Byåsen)

• Perspektiver/initiativer

– Næring (miljøteknologi/reiseliv m.m.)

– FoU (NTNU avtale m. CQ Univ.

– Kultur/språk



Norway Days i Chongqing

- Expo 2010, Shanghai

Trøndersk gruppe ledet av 

fylkesordfører Tore Sandvik (26.5-2.6)

• Shanghai 27-29.5: Norges dag på verdensutstillingen 28.5, 

orienteringer om Kina (marked/kultur) og Shanghais utvikling som 

øk./kult. metropol,  

• Norway Days i Chongqing 30.5-2.6

– Næringsmin. Trond Giske deltar i Chongqing 30.5

– Trondheimsolistene spiller sammen m. Sissel Kyrkjebø

– Utstilling: (Fotografier fra Trøndelag/Norge, samt grafikk/malerier av 

Håkon Gullvåg

– FoU delt: NTNU/Sintef m. rektor T. Digernes og U. Steinsmo i spiss.

– Bedriftsdelegasjon fra Trøndelag/Norge

– Skolegruppe fra Katta og Byåsen vgs (4 elever/3 lærere)


