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Bakgrunn og formål 

• Forvaltningsreformen  med tydeligere fylkeskommunal rolle som 

regional utviklingsaktør 
 

• Formål:  

– Vurdere fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør  

– Gjennomgangen skal gi bedre kunnskap om årsakssammenhenger 

i virkemiddelbruk og måloppnåelse, samt fylkeskommunens rolle 

som regional utviklingsaktør. Utvalget skal konsentrere arbeidet om 

tema av stor betydning for regionen, og gi håndfast kunnskap som 

kan gi grunnlag for politiske prioriteringer. 

• Omfattende oppdrag: mange problemstillinger skulle belyses 

• Utvalget ble bedt om å gi innspill til etablering av en 

handlingsplan for regional utvikling, inkl hvordan årlig dialog bør 

organiseres 

• Må komme med anbefalinger om strategier og tiltak for å styrke 

Trøndersk vekstkraft og utvikling. 

 



Medlemmer i utvalget 

• Bente Aina Ingebrigtsen (utvalgsleder), NTNU-Samfunnsforskning  

• Trond M Andersen, rektor HIST  

• Gunnel Fottland , rådgiverTrondheim Kommune  

• Frank Jenssen, dgl leder Røe kommunikasjon 

• Michael Momyr, rådmann Osen 

• Asbjørn Nordberg, konsernbanksjef Sparebank 1  

• Berit Rian, adm.dir.Næringsforeningen i Trondheim  

• Christiane Solheim, LO  

• Merethe Storødegaard, regiondir. NHO  

• Ståle Vaag, ordfører i Hemne  

• Arild Øien, styreleder Blilyst;)  

Jørund Nilsen, NIVI analyse ble engasjert som utvalgets sekretær 



Begrensning av oppdraget 

• Perspektivet for utredningen opprinnelig svært bredt 

• Begrenset gjennom mandatet 

 

• Utvalget avgrenset dette ytterligere: 

til å se på »….fylkeskommunens  strategier og bruk av 

bedriftsrettede og tilretteleggende virkemidler for regional- og 

distriktsutvikling og dermed fylkeskommunens fagområde 

næring og nyskaping» 



Utvalgets konklusjoner 

 

• Klargjøre målene – kunnskap og nyskaping  

• Større beløp, færre tildelinger 

• Konkurranse om midlene  

• Kommunesamarbeid  

• Effektiviser forvaltningen  

• Styringsdokumenter – mer retning og sammenheng  

• Ett hovedpartnerskap 

 

 



 

Prosess 

 

Bred høring: 

• Kommunene, NTFK, LO, NHO, NFR, regionalt, IN, FM, Sintef, 

NTNU, HiST, Siva 

 

Bred politisk behandling med vurdering av utvalgets forslag:  

• alle komiteer  

• fylkesting 

 



Rådmannens kommentarer 

• Positivt å få eksterne til å se oss grundig i kortene 

• Utvalget snevret inn oppdraget 

• Fylkeskommunens rolle som politisk organisasjon synes ikke 

hensyntatt i rapporten 

• Bare sett på forvaltning av regionale utviklingsmidler 

• Administrasjonen kompetanse, nettverk, partnerskap og politisk 

påvirkning er minst like viktig i STFKs arbeid for regional 

utvikling 

• Opprettet ny stilling for forvaltning av virkemidlene 

 

 



Oppslag i Midtpunkt  

nr 5-2010 



Fylkestingets vedtak, FT 124/2010 

Fylkesrådmannen bes ta innspillene fra ROU 2010:1 Anbefalinger for fylkeskommunens 

arbeid for vekst og nyskaping med i det videre arbeid med Strategiplan 2011-2014 og ny 

fylkesplanstrategi. 

 

Fylkestinget ber fylkesrådmannen igangsette følgende tiltak med utgangspunkt i utvalgets 

forslag: 

 Etablere et regionalt partnerskap for strategiske diskusjoner vedrørende bruken av 

regionale utviklingsmidler. Sammensetningen bør vurderes, spesielt med tanke på 

kommunerepresentasjon   

 Iverksette en mer omfattende RUP-dialog i 2011, bygget på den forenklede og 

innledende prosessen som er gjennomført i 2010  

 Gjennomføre en pilot for å prøve ut en modell med konkurransepott innenfor en av de 

politisk vedtatte strategiene. 

 Iverksette en gjennomgang av samspillet mellom de geografiske programmene og 

regionrådene  

 Gjennomføre en vurdering av organisering og ressursutnyttelse med sikte på at mest 

mulig ressurser brukes operativt dvs. til konkrete tiltak og prosjekter, som kan bidra til 

å styrke næringsliv og nyskaping i fylket. 

 Ta initiativ til å samordne og effektivisere nettverk slik at næringslivet i hele fylket gis 

muligheter til å få maksimal nytte av kunnskaps- og FOU-miljøet, som er Trøndelags 

desidert største fortrinn innen næring og nyskaping.   

 

Fylkestinget vil understreke at det i det løpende arbeid også må hensyntas utviklingen innen 

landbrukssektoren, marin sektor og reiseliv. 

Videre må situasjonen for de små kommuner avklares. 

 

Vi må arbeide for at vi kan bli mer strategisk i vår handling, dette gjelder både organisering, 

bruk av økonomiske virkemidler og antall aktører. 

 

Fylkestinget ber fylkesordfører legge opp til en mer fast og regelmessig kontakt med 

stortingsrepresentantene, og da på en måte som kan styrke dialogen og sikre at 

stortingsrepresentantene har god kunnskap om utfordringer og muligheter i eget fylke. 

 

Fylkestinget ber om å få en Generaldebatt som omhandler den regionale utviklingspolitikken, 

næringspolitikken i fylket i løpet av første halvår 2011. 



Status:  

Etablere partnerskap 

• Etablert med første møte nov 2011.  

• ca 3 møter/år 

• Regionene deltar gjennom regionrådene v/ adm leder e.l. 

• Nylig vedtatt politisk deltakelse fra STFK 

 

  

 



Status: 

Iverksette RUP dialog 

• Utarbeidet handlingsplan for innovasjon og verdiskaping fra 

2012 (=RUP) 

• Videreutvikles med felles tiltak og målsettinger for områdene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næring og innovasjon Arbeidskraft/

Rekruttering 

 

FoU/Kompetanse 

Infrastruktur/ 

Næringsnettverk 

Kapital 



Status: 

Konkurransepott 

• 1 mill. kr. Første gang i 2011. årlige utlysninger  

• 2011: Rekruttering til blå og grønn matproduksjon,  

• 2012: Samhandling innen klima og energi.  

• 2013: Samhandling for økt FoU i distriktsbedrifter i Sør-

Trøndelag.. 

• 2014: Samarbeid mellom små distriktsbedrifter for økt 

innovasjon 

• Evaluert i 2013. Rådmannens konklusjon:  ikke effekter ut over 

de som oppnås gjennom ytterligere prioritering innenfor det 

prioriterte området til STFK og aktiv promotering gjennom det 

etablerte partnerskap/nettverk. Administrativt merarbeid  

• Regional utviklingskomite vedtok å videreføre ordningen; 

ytterligere behov for utprøving 



Status: 

Gjennomgang av samspillet mellom 

geografiske program og regionråd 

• Programmene er evaluert.  

– BliLyst nedlagt 31.12.2013  

– Kysten er klar vedtatt nedlagt 31.12.2014.  

• Regionrådene er viktige kontaktflater for det regionale 

utviklingsarbeidet. Samarbeidet forsterket 

• Samarbeidet med kommunene følges også opp gjennom ulike 

kompetansehevende tiltak  

• Etablert et Felles planforum for å ta opp saker av felles 

interesse for drøfting. Møter hver14.dag 



Status:  

Vurdere organisering og 

ressursutnyttelse; mest mulig 

ressurser til konkrete tiltak og 

prosjekt for å styrke næringsliv og 

nyskaping i fylket   

 

 

• 3-4 årsverk brukes til forvaltning av de regionale utviklingsmidler 

 

• Hovedinnsatsen i administrasjonen er utviklingstiltak innenfor 

prioriterte innsatsområder i samarbeid med et bredt partnerskap og 

basert på gjeldende strategier og planer 

  

• Medarbeidernes kompetanse og nettverk er hovedvirkemidler.  

 

• Organisering og ressursutnyttelse har kontinuerlig fokus. Siste større 

gjennomgang høsten 2013.  



Status: 

Gjennomgang og effektivisering av 

nettverk 

• Løpende fokus og målsetting 

• Næringshagene har fått nye oppdrag og ledere  

– Hovedfokus innovasjon i distriktsnæringslivet med fokus på FoU og 

utnyttelse av regionens aktører på dette området  

– Får ansvaret for VRI-arbeidet (mobilisering til FoU i næringslivet)  

– Gir resultater, bla gjennom en stor økning av skatteFUNNsøknader  

• Virkemiddelaktørene har et løpende og tett samarbeid gjennom 

Innovasjonsteam Trøndelag 

• Access Mid-Norway og MOLGA er nedlagt og arbeidet er 

videreført innenfor eksisterende organisasjoner 


