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Høringsutkast FoU-strategi for Trøndelag – prosess i 

Trondheim kommune  

Uttalelse fra Trondheim kommune.  Orientering til rådmannsforum 08.11.11 



Utgangspunkt – regional FoU-strategi 

 Hvordan skaffe til veie den regionalt viktige 
kunnskapen? 

 Vår uttalelse: forankring i KPs hovedmål, 
hvordan kan FoU bidra til at vi når målene? 

 Hvordan kan FoU bidra til at kommunen blir 
bedre i alle sine roller?  

 Mulighet: FoU-strategien er 
styringsdokument for Regionalt forskningfond 
(RFF) og VRI-programmet 

 

 



 Viktig å involvere hele kommunens 
virksomhet 



Intern prosess i Trondheim kommune  

 Ledermøtet drøftet og godkjente arbeidsprosess 23.8. 

 Notat for intern høring utarbeidet 

 Arbeidsgruppe i fagstab opprettet, samt utpekt 
kontaktperson under hvert komm.dir.  

 Orientering i StudiebyEN, studentrådet og strategisk 
samarbeidsforum. Tett kontakt med Trondheimsreg.  

 Innspill fra alle tjenesteområder  

 Felles fagstabsmøte med gruppearbeid 

 Utkast saksframlegg utarbeidet 

 Ny drøfting i ledergruppa 24.10. 

 Saken behandlet i formannskapet 08.11.11  

 

 



Momenter i forslag til uttalelse: 

 SWOT: konsentrasjon av FoU i regionen er nødvendig  

 Hovedmål:  
 Mer konsekvent begrepsbruk: forskning – utvikling – utdanning 

- innovasjon 

 Viktig forskjell i regionen: mellom store og små bedrifter, også 
små bedrifter i Trondheim 

 Generelt 
 Forske for og sammen – ja! 

 Strategiene bør tydeligere ta utgangspunkt i de største 
utfordringene, jfr Trøndelagsplanen og Kommuneplanen 

 ”Offentlig sektor” – differensiere, helse og velferd blir stor 
utfordring, skole er grunnleggende 

 Handlingsplaner nødvendig 

 

 



Synspunkter til Strategi 2: 

 Kommunene er også arbeidsgiver og 
samfunnsaktør 

 Utfordringer for demokrati og strukturelle 
løsninger er også viktige tema  

 Påvirke premissene for FoU-prosjekter 

 Representasjon i styrer og styringsgrupper 

 Mangler: Mellomrommet mellom offentlig og 
sivilsamfunnet – nye fellesskapsløsninger? 

 Mangler: Flerparts problemstillinger som ikke 
har én tydelig eier? 



 



 

Seks FoU strategier er foreslått 
Strategi 1 

 Mobilisere til økt forskningsaktivitet i næringslivet for å styrke langsiktig 
utvikling 

Strategi 2 

 Mobilisere til forskning og innovasjon i offentlig sektor for bedre og mer 
effektive tjenester og forvaltning 

Strategi 3 

 Stimulere næringsliv og offentlig sektor til å bruke studentenes 
kompetanse 

Strategi 4 

 Tilpasse   virkemidlene og bruke dem målrettet mot næringsliv og 
offentlig sektor 

Strategi 5 

 Styrke de regionale FoU-miljøene for å dekke regionens kompetanse- og 
utviklingsbehov 

Strategi 6 

 Utvikle Trøndelag som ”levende laboratorium” for å øke de regionale 
effekten av nasjonale FoU-miljø i regionen.     

 



Gruppeoppgave 2 

 Er det noen nye roller, endringer i roller?  

 Hvordan utøve rollene for å oppnå best mulig utvikling – 
både innenfor kommunens egne tjenesteområder 
(helse, skole, barnehage, tekniske tjenester, kultur, 
idrett) og innen områder som andre aktører spiller en vel 
så stor rolle  (kunnskapsinstitusjonene, byutvikling, 
næringslivet, kulturlivet, idretten)? 

 Kommunens roller: 

 tjenesteyter 

 forvaltningsmyndighet 

 samfunnsutvikler 

 kunde 

 arbeidsgiver 

 



Gruppeoppgave 4   
 Hvordan kan FoU foregå /integreres i den 

ordinære virksomheten innen vårt 
tjenesteområde (være ”laboratorium”), 
for å skape bedre og mer effektive 
tjenester? 



 


