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Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen 

Delmål 

 Trondheimsregionen skal være best på å utvikle 
og starte bedrifter basert på forsknings- og 
utviklingsmiljøene og utdanningsinstitusjonene  

 Trondheimsregionen skal være best på samarbeid 
mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og 
offentlige myndigheter  («triple helix») på 
områder hvor det er betydelig marked  

 Trondheimsregionen skal ha de mest 
næringsfremmende politikerne i Norge 

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

 Trondheimsregionen skal ha 1-3 nasjonale og 1-3 
internasjonale kunnskapsnav   

 Trondheimsregionen skal være den mest 
attraktive storbyregionen i Norge 

Overordnet mål  
 
Trondheimsregionens andel av 
BNP skal tilsvare vår andel av  
befolkningen i 2020 
 
[dvs. øke med 17 mrd] 

 Vedtatt av kommunene og STFK sommeren 2010 

 Næringsrådet har ansvar for gjennomføring av planen iht vedtatte rammer 



Noe av det vi jobber med allerede 

 Studenter/forskere ut i bedrift 

 Trøndelagsdagen 2012 arrangeres 22.mars 

 Internasjonal koordinator – 2 årig prosjektstilling 

 Entreprenørskap i utdanningen - avtale med Ungt Entreprenørskap 

 Kompetanseheving tiltaksapparatet vår 2012 – samarbeid med NTNU 

 Høyhastighetsbane Trondheim – Oslo 

 Få på plass lokale «triple helix» organer 

 Få opp operative ressurser i næringsforeninger lokalt 

 Prosjekt på immaterielle rettigheter (IPR) 

 Expat-tjenester – tilbud til høykompetente arbeidsinnvandrere regionen trenger 

 Global Trainee – traineeordning for primært ikke-vestlige innvandrere 

 Etablering av en studentkonkurranse - fokus på utvikling av eksisterende 
virksomheter/bedrifter 

 



Hvordan skape økt politisk engasjement rundt 
Strategisk næringsplan? 

 Et bredt lokalt politisk eierskap til SNP er en forutsetning for å lykkes! 
 

 Næringsrådet ønsker innspill i arbeidet med handlingsplaner og tiltak 
 Ikke bare fra næringsliv og FoU, men også fra politisk hold 

 
 Vi må finne gode måter å sikre lokalt politisk fokus på Strategisk 
 næringsplan for Trondheimsregionen 

 

 Har alle saker som behandles i kommunestyrene som vedrører 
næringsutvikling henvisning til SNP? 

 

 Bør alle kommunestyrer ha opp sak om SNP årlig? 

 

 



Forslag til prosess 

 Oppdatert selvangivelse utarbeides i samarbeid med lokalt næringsliv i   
       mars 2012 

 Samme prosess som ble gjort i forbindelse med etablering av SNP 

 Hvordan er situasjonen og mulighetene for næringslivet i kommunene  

 Hva er gjort lokalt for å følge opp SNP etter at den ble vedtatt i 2010 

 

 Selvangivelsen følges opp med politisk sak i kommunestyret i april 2012 

 Hva skal gjøres lokalt i henhold til SNP? 

 Hvilke tiltak av betydning for flere enn egen kommune mener vi at 
Næringsrådet bør prioritere? 

 

 Vedtak sendes så Næringsrådet for videre bearbeiding innen 1. mai 2012 

 

 Næringsrådet legges frem tiltaksplan for Regionrådsmøtet i juni 2012 

 


