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Hvorfor Strategisk næringsplan?

Styrke Trondheimsregionens
utvikling i en nasjonal og 
internasjonal
konkurransesituasjon, 
slik at regionen i fremtiden
hevder seg i toppen
innen forskning, utdanning,
næringsliv og kultur,
og tjenester til befolkningen 



Overordnet strategisk mål

Trondheimsregionens andel av brutto 

nasjonalprodukt skal tilsvare vår andel av 

befolkningen i 2020

[det vil si øke med 17 mrd] 



Status Strategisk næringsplan

 Vedtatt av kommunene og STFK sommeren 2010

Næringsråd og finansiering på plass

 Prosjektdriver for gjennomføring av planen ansatt 

Handlingsplan under utarbeidelse i tett dialog med 
kommuner, FoU miljø og næringsliv

prosjektdrivers pri 1



Næringsrådet

 Berit Rian, adm. dir. Næringsforeningen i Trondheim
Merethe Storødegård, regiondirektør NHO Trøndelag
 Torstein Mørseth, daglig leder Stjørdal Næringsforum
 Johan E. Hustad, prorektor NTNU
 Trond M. Andersen, rektor HiST
 Sigmund Kvernes, direktør regional utvikling SINTEF
 Erlend Myking, rådmann Leksvik kommune
 Roy Jevard, rådmann Melhus kommune
Milian Myraunet, fylkesrådmann STFK

 Sekretariat: Morten Wolden, Jon Hoem, Ove Snuruås, 
Børge Beisvåg (prosjektdriver) 



Utviklingsplan 2011 – vedtatt 10.12.2010:

Ressurstilgang fordelt på de 4 programområdene:

• P1: Strategisk næringsutvikling 5.800.000
• P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 1.200.000
• P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning 1.000.000
• P4: Ledelse/sekretariat/samarbeid 700.000



Handlingsplan 2011

 Tiltak vil rigges som prosjekter
med eget eierskap og supplerende finansiering der det er 

naturlig 

 Vil få opp et variert utvalg av tiltak som favner bredt i 
en oppstatsfase
 sikre forankring

 Vi vil samarbeide om tiltak ut over 
Trondheimsregionen der det er naturlig



1. Mål: Trondheimsregionen skal være best på å 
utvikle og starte bedrifter basert på FoU-
miljøene og utdanningsinstitusjonene 

 Studenter og forskere ut i bedrift - igangsatt

 Formål: Øke andel FoU i virksomheter

 Bidra til mer fokus rundt entreprenørskap i grunn-, vdg skole og 
universitet/høyskole

 Bidra til å få opp klyngesatsinger (ARENA, NCE etc.) - igangsatt

 Videreutvikle Trøndelagsdagen og øvrige karrierearrangement

 Synliggjøre kommunens fortrinn med tanke på å tiltrekkes seg FoU 
baserte bedrifter - igangsatt



2. Mål: Trondheimsregionen skal være best på 
samarbeid mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø 
og offentlige myndigheter (Triple Helix) på områder 
hvor det er betydelige marked 

 Få på plass lokale triple Helix modeller i alle kommuner -
igangsatt

 Fokus på næringsutvikling

 Opprette FoU kontakter i alle kommuner og tilsvarende ved 
FoU institusjonene - igangsatt

 Etablere felles utviklingsorientert møteplass



3. Mål: Trondheimsregionen skal ha de mest 
næringsfremmende politikerne i Norge

 Politikere ut i bedrift – igangsatt i alle kommuner

 Legge til rette for politisk deltagelse fra folk med 
næringslivsbakgrunn



4. Mål: Trondheimsregionen skal være området i 
Norge hvor det er lettest å utvikle og starte en 
bedrift

 Kompetanseheving tiltaksapparatet

 I samarbeid med senter for Entreprenørskap ved NTNU

 Studentkonkurranse bedriftsutvikling eksisterende virksomhet

 Få ned saksbehandlingstid på bygge og reguleringssaker

 Fokus på å utvikle Nye Sveberg som regionalt næringsareal



5. Mål: Trondheimsregionen skal ha 1-3 
nasjonale og 1-3 internasjonale kunnskapsnav 

 Identifisere mulige kunnskapsnav - igangsatt

Marin, maritim, IKT, olje & gass, energi, vann, medtek, 
helse, materialer, nyskaping, …

 Konsentrasjon av ledende FoU,

næringsliv og utviklingskapital

 Implikasjoner av valg

 fokus og midler

 Fremtidig innflaggingsarbeid…



6. Mål: Trondheimsregionen skal være den mest 
attraktive storbyregionen i Norge 

 Traineeordning Global Future – forprosjekt igangsatt

 Lobbyprosjekt Trondheim – Oslo som første 
høyhastighetsbanestrekning i Norge

 Database/måleindikatorer



TAKK FOR OSS!


