
 
(Ikke ferdig bearbeidet versjon) 

Handlingsplan 2013-2014 

Igangsatte tiltak fra tidligere handlingsplan videreføres. Næringsrådet vil løpende vurdere å ta inn 

supplerende tiltak. 

 

1. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på forsknings- 
og utviklingsmiljøene (FoU) og utdanningsinstitusjonene  

- Det skal etableres minst 4 konkrete nye avtaler mellom NTNU/HiST miljøer og 

næringsmiljøer/bedrifter i regionen om langsiktig FoU samarbeid  

- Trondheimsregionen skal igangsette tiltaket ”Forskere ut i bedrift” for å bidra til at flere av 

bedrifter får nødvendig bistand til å komme i posisjon til å søke forskningsfinansiering av 

prosjekter. 

- Trondheimsregionen skal bidra til å øke forståelsen for hvordan næringsliv og kommuner kan 

etablere samarbeidsrelasjoner med våre FoU miljøer. 

- Trondheimsregionen skal bidra aktivt til realisering av prosjekter viktige for fremtidig utvikling 

av våre FoU miljøer. Initiativene følges opp enkeltvis. Eksempler kan være Campus Kalvskinnet, 

Energilandsby, NTNU Innovasjonssenter, samlokalisering av NTNU – HiST i området Elgeseter 

gt/Holtermannsvn., Ocean Space Centre, etc.  

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

- For å sikre bedre samhandling om Strategisk næringsplan etableres halvårlig felles møteplass 

for næringsapparat i kommunene, næringsforeningene lokalt og FoU-miljøene. 

- Trondheimsregionen tar initiativ til å bedre samordning i regionen når det gjelder bransjevise 

satsinger. Mange aktører jobber med de samme tingene, uten at en nødvendigvis vet hva de 

andre gjør. Eksempel kan være samhandling Næringsplanen/Næringsrådet, Midt-Norge Olje og 

Gass (MOLGA) og Access Mid-Norway. 

- Trondheimsregionen skal bidra til å få mer aktive næringsforeninger i regionen. 

- Næringsalliansen for Trondheimsregionen skal utvikle et tettere samarbeid om felles 

næringspolitiske saker av regional/nasjonal betydning.  

- Trondheimsregionen skal posisjonere regionens landbruk inn mot større midtnorsk satsing på 

bioøkonomi i VRI Trøndelag. 

- Trondheimsregionen skal igangsette prosjekt ”Smartere bygging” med formål å effektivisere 

byggeprosessen, i tett samarbeid med sentrale aktører i næringen, offentlig aktører og FoU 

miljøene. 

- Trondheimsregionen tar initiativ til tettere koordinering av regionens aktører for å få 

næringsmessig effekt av regional og nasjonal satsing på velferdsteknologi. Kommunene 

utfordres til å være levende laboratorier for å få opp et kunnskapsgrunnlag og for utprøving av 

nye teknologi/løsninger. 

- Trondheimsregionen tar initiativ til å utvikle samarbeid med relevante aktører om 

næringsutvikling knyttet til kampflybase Ørland. 
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- Trondheimsregionen skal bistå FoU miljøene med å koble regionale næringsaktører inn mot de 

utdanninger hvor det ønskes regionale koblinger. 

 

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

- Tiltaket ”politikere ut i bedrift” videreutvikles, for å bidra til økt næringslivsforståelse hos 

politikere.  

 

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

- Næringsalliansen for Trondheimsregionen skal bidra inn i gjennomgang av Interkommunal 

arealplan (IKAP). 

- Trondheimsregionen skal bidra til å få på plass selskapsetableringer som skal videreutvikle 

avklarte IKAP områder. 

- Det skal igangsettes prosjekt for å effektivisere saksbehandling av bygg/reguleringssaker, i 

samarbeid med kommuner, Fylkesmannen og næringslivet. 

- Som en del av regionens satsing på realfag skal Trondheimsregionen skal støtte opp om det 

studentdrevne initiativet Vektorprogrammet, hvor realfagsstudenter fra NTNU frivillig stiller 

som mattehjelp i klasseromsundervising på ungdomsskoler i regionen. 

- Trondheimsregionen skal legge til rette for at flere lærere tar videreutdanning i 

entreprenørskap. 

- Trondheimsregionen skal etablere et tett samarbeid med NHOs leverandørutviklingsprosjekt. 

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

- Det skal jobbes videre med å avklare regionens potensielle rolle i de nasjonale 

kunnskapsnavene olje/gass, maritim og marin, samt legge langsiktig plan for hvordan styrke 

Trondheimsregionens posisjon. 

- Det skal identifiseres spissinger innen området ”Kommersialisering av teknologi” hvor regionen 

bør kunne ta posisjon nasjonalt/internasjonalt, samt legge plan for hvordan regionen skal 

oppnå dette.  

 

6. Delmål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen I Norge 

- Det skal gjennomføres minst 3 årlige tiltak for å vise frem regionens arbeidsmarked og 

muligheter for studentmassen i Trondheim. 

- Det skal i løpet av våren 2013 etableres et regionalt lavterskel informasjonstilbud for 

utenlandske arbeidsinnvandrere. 

- Et tilpasset norskundervisingsopplegg for partnere til høykompetente arbeidsinnvandrere 

etableres i løpet av høsten 2013. 

- I samarbeid med relevante aktører igangsettes høsten 2013 arbeid med å lage en 

mediekampanje våren 2014, med tanke på innflagging av bedrifter og kompetanse til regionen. 




