FoU: regional strategi
FoU-strategi – vedtatt februar 2012
Skal legge et grunnlag for HVORDAN FoUinnsatsen i regionen kan bidra til å utløse potensialet
i samarbeid mellom FoU-miljøene, næringslivet og
offentlig sektor

Hovedmål med FoU-satsingen
• FoU er helt avgjørende for den økonomiske
utviklingen og for konkurranseevnen i næringslivet og
en positiv utvikling av samfunnslivet.
• Trøndelag har gode forutsetninger – gode fagmiljøer
og et bredt tilbud
– Sentral utfordring - komme hele Trøndelagsregionen til
gode.
• Sentrum og distrikt

⇒ Forskning, kunnskap og innovasjon skal være en viktig
drivkraft for å utvikle nærings- og samfunnslivet i Trøndelag.

1. Mobilisere til økt FoU-aktivitet i næringslivet for å styrke langsiktig
utvikling
2. Mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet
3. Utvikle samarbeidet mellom studiestedene og næring/samfunnsliv
for å gjøre bedre bruk av studentenes kompetanse
4. Tilpasse og synliggjøre virkemidlene og bruke dem målrettet i
næringsliv og offentlig virksomhet
5. Bidra til at de regionale FoU-miljøene dekker regionens
kompetanse- og utviklingsbehov
6. Utvikle Trøndelag som ”levende laboratorium” for å øke de
regionale effektene av FoU-miljøene i regionen

Strategi 2:
Mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig
virksomhet
• Bredt spekter av fag- aktivitet- og ansvarsområder
– Ulike roller, ulike utfordringer og ulike utviklingsbehov.
– Kan tilrettelegge for innovasjon gjennom sine innkjøp.
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•
•

Kommunene store virksomheter – lite erfaring med FoU
Samarbeid over kommunegrensene økt i omfang
Samhandlingsreformen utløst nye strukturer
Sammensatt aktørbilde
– Heloffentlige, halvoffentlig og frivillige aktører.

• Særlig behov for å forske sammen med offentlig virksomhet,
heller enn på.
– Øke bevisstheten om kunnskapsdrevet innovasjon og utvikling som
en naturlig del av løpende virksomhet

Forskning, utvikling og innovasjon
Innholdet i FoU spenner vidt:
• Forskning – strenge standarder
Eks. RFF følger Forskningsrådets kvalitetskrav.

• Innovasjon = nytenkning
Nye metoder, ny organisering, ny teknologi, etc.

• Utvikling
Eks. ta i bruk andres erfaringer, forskningsresultater, etc.

OPPFØLGING
•
•
•
•

Bevisstgjøring om viktigheten av FoU
Bestillerkompetanse
Vilkår for deltakelse i FoU-aktivitet
FoU-relaterte samarbeidsarenaer for
kommunene
• Informasjon om virkemidlene
• Strategisk bruk av regionale virkemidler
• Utnyttelse av nasjonal/internasjonal FoUfinansiering

Regionale forskingsfond = viktig nytt
virkemiddel for regional utvikling
• Styrke forskning for regional innovasjon og regional
utvikling
• Støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder
• Mobilisere til økt FoU-innsats i regionen
• Bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoUmiljøer i regionen
• Forskningsprosjekter både i næringsliv og offentlig
sektor

Utfordringsbildet
Demografiutfordringen
Velferdstjenesteutfordringen
Arbeidskraftutfordringen
Kompetanse- og kapasitetsutfordringen
Økonomiutfordringen
Utviklingsutfordringen
Generalistutfordringen
Demokratiutfordringen

Hvordan slår dette ut
her hos oss?
Hvilke
styringsverktøy
har vi?
Hva gjør vi
med det vi ser?

Fordeling av befolkningen i Sør-Trøndelag.
Pr.1.1.2012. Utenom Trondheim er alle kommunene relativt små. Det er det
kun 3 kommuner som har mer enn 10 000 innbyggere, 14 har færre enn 5 000.

