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Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen - Handlingsplan 2013-2014    Dato: 19.02.2013 
 
Ansvarsforhold/prosess: 
Trondheimsregionen-regionrådet vedtok i sak XX/13 reviderte retningslinjer for 
samordning mellom det politiske nivået i Trondheimsregionen og Næringsrådet: 
 
1. Næringsrådet utarbeider forslag til to-årige handlingsplaner for 

gjennomføring av tiltak i samsvar med mål og strategier i vedtatt regional 
strategisk næringsplan. Forslaget skal bygge pprosess med innhenting av 
innspill fra kommunene, næringslivet og FoU-miljøene.  

2. Handlingsplanen legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via 
rådmannsforum. 

3. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen-
regionrådet i vedtak av utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering 
av prioriterte strategier/prosjekt samt delrammer angis. Bruk av 
Trondheimsregionens næringsfond skal avklares og rapporteres til 
Trondheimsregionen-regionrådet. 

4.  Løpende bearbeiding og samordning av handlingsplanen ivaretas gjennom 
at rådmennene i næringsrådet og observatører fra hhv næringslivet og 
FoU-miljøene rapporterer begge veger og at det rapporteres regelmessig 
om handlingsplanen i Trondheimsregionen-regionrådet. 

 

 

Rammer fra utviklingsplanen 2013-16: 

Utviklingsplanen for Trondheimsregionen 2013-16 fastsetter følgende mål for 
programområde P1: Strategisk næringsutvikling: 
Gjennom strategisk næringsplan skal Trondheimsregionen sammen med 

næringslivet og kunnskapsmiljøene forene hjernekraft og handlekraft. Dette skal 

gi vekst og ytterligere attraktivitet for regionen og landsdelen. 

 

I henhold til Utviklingsplanen er det for 2013 avsatt 4,3 mill til arbeidet med 
Strategisk næringsplan, med følgende tilleggskommentar: Vedtatt næringsplan 
omfatter også strategier for arealutvikling og markedsføring. Det er aktuelt at 
budsjett for disse programområdene styrkes fra budsjett næringsutvikling. Det er 
avsatt fondsmidler for næringsutvikling som kan benyttes i tillegg til budsjettet. 

 

HANDLINGSPLAN 2013-2014 
 
Handlingsplan for 2013-2014 er basert på innspill fra kommuner, næringsliv og 
FoU institusjonene. Ikke avsluttede tiltak for foregående plan er videreført inn i 
planen for 2013-2014. Dette er ingen statisk plan. Tiltak evalueres fortløpende og 
kan bli tatt ut før utgangen av 2014, samt nye tiltak kan bli tatt inn i løpet av 
perioden. I henhold til retningslinjens siste punkt skal slike endringer 
rapporteres.  
 
 

Overordnet mål 

Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal tilsvare 
vår andel av befolkningen i 2020. 

 
 
Delmål og tiltak 

Det overordnede målet er delt opp i seks delmål. Handlingsplanen består av 
konkrete tiltak som skal bidra til måloppnåelse for hvert enkelt delmål. Det er 
utviklet indikatorer for hvert tiltak og det angis hvem som er hovedansvarlig for 
tiltaket og hvem som er samarbeidspartnere. 
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1. Delmål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU) og 
utdanningsinstitusjonene  

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 1.1:  
Forskere ut i bedrift 

Bedrifter i alle kommuner har hatt besøk av forskere 
med tanke på etablering av FoU prosjekter 
4 nye avtaler om langsiktig samarbeid mellom FoU 
miljøer og næringsmiljøer/bedrifter i regionen 
etablert 

Trondheimsregionen FoU institusjonene 
Klyngene 
Automatiseringsnettverket i Midt-Norge 
Næringsalliansen 
VRI Trøndelag 
Kommunene 

2013 1.2: 
Studenter ut i bedrift 

Praksisordning etablert ved HiST og NTNU 
Flere oppgaver fra Trondheimsregionen liggende på 
Ideportalen.no 

Trondheimsregionen FoU miljøene 
Næringsalliansen 
Ideportalen 
VRI Trøndelag 

2013 1.3: 
Legge til rette for å utvikle 
klyngeinitiativ med tette koblinger til 
FoU miljø 

FOU-utgifter og FoU-årsverk i næringsklyngene øker  
 

Trondheimsregionen Utviklingsselskaper 
Næringsalliansen 
FoU institusjonene 
Innovasjon Norge 
VRI Trøndelag 

2013 1.4: 
Tiltrekke FoU basert virksomhet til 
kommunene 

Relasjoner fra kommunene til FoU miljøene etablert 
Lokale strategier og tiltak for synliggjøring mot 
aktuelle virksomheter etablert 

Trondheimsregionen Kommunene 
Innovasjonssenter Gløshaugen 
FoU institusjonene 

2013 1.5: 
Øke forståelsen for hvordan næringsliv 
og kommuner kan etablere 
samarbeidsrelasjoner med våre FoU 
miljøer 

Etablere felles arenaer for å diskutere konkrete 
prosjektsamarbeid 

Trondheimsregionen FoU institusjonene 
Kommunene 
Næringsalliansen 

2013 1.6: 
Bidra til realisering av byggeprosjekter 
viktige for fremtidig utvikling av våre 
FoU miljøer.  

Felles regional enighet og påtrykk for realisering av 
større byggeprosjekter viktig for FoU miljøenes 
utvikling 

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

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 2.1: 
Etablere lokale triple helix forum som 
har fokus på næringsutvikling 

Operative Triple Helix forum etablert i alle 
kommuner 

Kommunene Næringsforeningene 
Utviklingsselskaper 
Ressursentre VGS 
Trondheimsregionen 

2013 2.2: 
Etablere en halvårlig felles møteplass 
for næringsapparat i kommunene, 
næringsforeningene lokalt og FoU-
miljøene med fokus økt samhandling 
om Strategisk næringsplan 

Møteplass etablert og gjennomført halvårlig Trondheimsregionene Kommunene 

2013 2.3: 
Få til bedre samordning i regionen av 
bransjevise satsinger Mange aktører 
jobber med de samme tingene, uten at 
en nødvendigvis vet hva de andre gjør. 

Kun en aktør som tar førerposisjon pr satsing, i 
samarbeid med øvrige aktører 
Faste informasjons/kommunikasjonsrutiner er 
etablert. 

Trondheimsregionen Bransjeorganisasjonene 
Acess Mid-Norway 
MOLGA 
VRI Trøndelag 

2013 2.4: 
Trondheimsregionen skal bidra til å få 
mer aktive næringsforeninger i 
regionen 

Flere foreninger er etablert med operative ressurser Næringsalliansen Trondheimsregionen 
Kommunene 

2013 2.5: 
Utvikle et tettere samarbeid i 
næringsforeningene om felles 
næringspolitiske saker av 
regional/nasjonal betydning 

At felles næringspolitiske saker for perioden er 
avklart med plan for gjennomføring 

Næringsalliansen Trondheimsregionen 
Kommunene 

2013 2.6: 
Posisjonere regionens landbruk inn 
mot større midtnorsk satsing på 
bioøkonomi i VRI Trøndelag 

Konkrete prosjekter med deltagelse fra regionene 
etablert 

Trondheimsregionen FoU institusjonene 
VRI Trøndelag 
Kommunene 
Landbruksorganisasjonene 

2013 2.7: 
Igangsette prosjekt ”Smartere 
bygging” med formål å effektivisere 
byggeprosessen 
 

Prosjekt etablert og igangsatt Trondheimsregionen Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
Byggenæringen 
Kommunene 
FoU miljøene 
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2013 2.8: 
Bidra til tettere koordinering av 
regionens aktører for å få 
næringsmessig effekt av regional og 
nasjonal satsing på velferdsteknologi.  

Igangsatt konkrete prosjekter i regionen med mål 
om å utvikle nye løsninger med lokale leveranser. 
Kommunene deltar som levende laboratorier for å 
få opp et kunnskapsgrunnlag og for utprøving av nye 
teknologi/løsninger 

Trondheimsregionen Helseklyngen 
MedITNOR 
Kommunene 
Næringsalliansen 

2013 2.9: 
Utvikle samarbeid med relevante 
aktører om næringsutvikling knyttet til 
kampflybase Ørland 

At konkrete prosjekt sammen med Fosen er etablert Trondheimsregionen Kommuner på Fosen 
Næringsliv på Fosen 
Næringsalliansen 
FoU miljøene 
HNOs leverandørutviklingsprosjekt 

2013 2.10: 
Trondheimsregionen skal bistå FoU 
miljøene med å koble regionale 
næringsaktører inn mot de 
utdanninger hvor det ønskes regionale 
koblinger 

At regionale koblinger er etablert Trondheimssregionen FoU miljøene 

 
 

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

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 3.1: 
Politikere ut i bedrift 

Kommunestyrepolitikere på bedriftsbesøk minst 1 
gang pr år 

Kommunene Trondheimsregionen 
Næringsforeningene 

 
 

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

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 4.1: 
Få ned saksbehandlingstid 
bygge/reguleringssaker 

Alle kommuner skal være blant de 25% beste av 
sammenlignbare kommuner 

Trondheimsregionen Kommunene 
Fylkesmannen 

2013 4.2: 
Kompetanseheving 1. linje 
tiltaksapparatet 

Medarbeidere som har deltatt i 
kompetansehevingstiltak. 

Trondheimsregionen NTNU 
BI 
Forskningsrådet 

2013 4.4: 
Entreprenørskapstilbud til elever og 
studenter 

Andelen elever/studenter som har tilbud øker Kommunene 
FoU institusjonene 

Trondheimsregionen 
Ungt Entreprenørskap 

2013 4.5: 
Flere lærere tar videreutdanning i 

Kurstilbud utvikles og gjennomføres årlig Kommunene HiST 
Trondheimsregionen 
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entreprenørskap 

2013 4.5: 
Rullering av Interkommunal arealplan 

Plan rullert 
Tilstrekkelig næringsareal avklart 

Trondheimsregionen Kommunene 
Næringsalliansen 

2013 4.6: 
Få på plass selskapsetableringer som 
skal videreutvikle avklarte IKAP 
områder 

Utviklingsselskaper for avklarte IKAP arealer etablert  Kommunene Trondheimsregionen 
Private eiendomsaktører 

2013 4.7: 
Studentkonkurranse videreutvikling 
eksisterende virksomhet 

Konkurranse etablert Trondheimsregionen Ideportalen 
FoU institusjonene 

2013 4.8: 
Støtte opp om det studentdrevne 
initiativet Vektorprogrammet, hvor 
frivillige realfagsstudenter fra NTNU 
stiller som mattehjelp 

Vektorprogrammet er veletablert med forutsigbar 
finansiering 

Kommunene Vektorprogrammet 
Kommunene 

2013 4.9: 
Etablere et tett samarbeid med NHOs 
leverandørutviklingsprosjekt 

Samarbeid om konkrete prosjekter etablert Trondheimsregionen NHO 
Kommunene 

 
 

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

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 5.1: 
Regionens potensielle rolle i de 
nasjonale kunnskapsnavene olje/gass, 
maritim og marin skal avklares og det 
skal legges en langsiktig plan for 
hvordan styrke Trondheimsregionens 
posisjon 

Rolle avklart og strategi for styrking av regionens 
posisjon er lagt 

Trondheimsregionen 
 

FoU institusjonene 
MOLGA 
Bransjeorganisasjoner 
Kommunene 

2013 5.2: 
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 

Spissinger avklart og strategi for styrking av 
regionens posisjon er lagt 

Trondheimsregionen FoU institusjonene 
Kapitalmiljøene 
Kommunene 
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6. Delmål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen I Norge 

Tiltak Indikator Ansvarlig Samarbeidspartner 
2013 6.1: 
Øke oppslutning om Trøndelagsdagen 
som koblingsarena for studenter og 
regionens næringsliv 

Dagen etablert som den viktigste regionale 
næringslivsdag med bred deltagelse fra FoU og 
næringsliv 

Næringsforeningen i 
Trondheim 

Trondheimsregionen 
Næringsalliansen 
FoU institusjonene 
Studieby1 

2013 6.2: 
Trondheimsregionen skal ha en 
velfungerende lavterskel 
informasjonstilbud til 
arbeidsinnvandrere 

Flere utenlandske arbeidstakere velger å bli i 
regionen 

Trondheimsregionen Kvalifiseringssenter for innvandere i TK 
Øvrige kommuner 
NAV 
Voksenopplæringen 
Arbeidstilsynet 
Skatteetaten 
Politiet 
IMDi 

2013. 6.3: 
Et tilpasset norskundervisingsopplegg 
for partnere til høykompetente 
arbeidsinnvandrere etableres i løpet av 
høsten 2013 

Tilbud etablert Trondheimsregionen NTNU 
NAV 
Næringsforeningen 

2013 6.4: 
Sikre topp kompetente innvandrere 
relevante stillinger via programmet 
Global  Trainee 

Praksisordning etablert Trondheimsregionen NHO 

2013 6.5: 
Det igangsettes arbeid med en 
mediekampanje våren 2014, for å øke 
bo-, etablerings- og investeringslyst i 
Trondheimsregionen. 

Kampanje igangsatt  Trondheimsregionen Kommunene 
STFK 
Næringsalliansen 
NHO 
Private aktører 
Omliggende regionråd/programmer 

2013 6.6: 
Database/måleindikatorer på status 
for arbeidet med Strategisk 
næringsplan 

Database er etablert og oppdateres annen hvert år  Trondheimsregionen Næringsalliansen 

 


