
Strategi for FoU, innovasjon og 
verdiskaping

Orientering Arena Trøndelag 28.oktober



• Strategien er retningsgivende 
for alle offentlige aktører i 
Trøndelag

• Det innebærer at den gir 
føringer for oppdragene vi gir 
Innovasjon Norge, SIVA, 
næringshagene og 
inkubatorene

• Førende for bruken av 
regionale utviklingsmidler, 
forskningsmidler mm, tildelt 
fylket fra 2022

Dette er Trøndelag sin strategi
.. vi skal gå i samme retning….. det har vi planlagt sammen



Partnerskapsbasert samhandling i 
strategiarbeidet

Føringer for arbeidet, sak til 
hovedutvalg næring mai 2020
• Næringspartnerskap Trøndelag bes 

om å koordinere arbeidet og 
prosessen 

• Partnerskapet bes komme med en 
omforent anbefaling til strategi for 
2022-2025, samt et tilhørende 
handlingsprogram for 2022-2023. 

• FoU-elementene i den nye 
strategien skal tillegges vekt, og 
styret for Regionalt Forskningsfond 
skal delta aktiv i arbeidet med 
denne delen av strategien

• Det blir utarbeidet en plan for 
prosess og framdrift i arbeidet. 



Strategien sendes på høring.

Prosessen på overskriftsnivå
……åpenhet og medvirkning i utarbeidelsen vektlegges…….

• Strategien har et tidsperspektiv for fire 
år, fra 2022 til 2025

• Strategien sendes på høring våren 
2021

• Strategien og handlingsplanene vedtas 
sein høst 2021

• Prosessene med strategi og 
handlingsprogram går parallelt.



• Virkemiddelaktørene, er gjennomført
• Innovasjonssystemet og kommunene, 16. november
• Kommunene, ett møte er gjennomført 

• Møter med ulike aktører/grupper
• Fylkesmannen, 22 oktober
• SIVA
• Innovasjon Norge
• Klyngene i Trøndelag, 29. november
• Styret regionalt forskningsfond, 12 november
• Ungdommens fylkesutvalg, slutten av januar 21
• Samisk råd
• Utvalgte aktører fra industrien
• Universitetene og FOU-sektoren
• Hovedutvalg næring, 25.november, verksted/dialogmøte med 

Innovasjonsteam Trøndelag og Næringspartnerskap Trøndelag

Prosessen noen detaljer



Strategiens struktur og sammenhenger – slik 
kan det løses
Strategi for verdiskaping og handlingsplaner

Strategi for verdiskaping i Trøndelag

Handlingsplan for 
FoUoI

Handlingsplan for 
næring

Handlingsplan landbruk

Jordbruksavtalen, 
stortingsvedtak og 

andre nasjonale føringer

Målgruppe: privat 
næringsliv og 
offentlig/kommunal 
forvaltning
Formål: Hvordan vi skal 
arbeide med FoUI for å nå 
strategiens mål
Politisk behandling: Vedtas 
politisk

Målgruppe: Trøndersk 
nærings- og arbeidsliv, 
næringslivets organisasjoner, 
klynger, innovasjonsmiljøene, 
og tilretteleggere for 
næringsutvikling
Formål: Hvilke tiltak (hva) er 
viktige for å nå strategiens 
mål
Politisk behandling: Vedtas 
politisk

Målgruppe: landbruket i 
Trøndelag
Formål: Beskrive 
landbrukets omforente 
prioriteringer for utvikling 
av landbruket i Trøndelag
Politisk behandling: Tas til 
orientering
Fastsettes av Fylkesmannen 
etter 
partnerskapsbehandling



Ambisjoner

REGIONAL PLANSTRATEGI

• Trøndelag svarer på klimautfordringen
• Innovative løsninger slik at alle kan 

jobbe og bo i hele Trøndelag
• Et bærekraftig næringsliv i hele 

Trøndelag
• Kompetanse for å møte et arbeidsliv i 

endring
• Kultur som drivkraft i 

samfunnsbyggingen
• Samarbeid i nye strukturer

• Bærekraftig økonomi i 
fylkeskommunen 

NÆRINGSPARTNERSKAP TRØNDELAG, NOEN 
AMBISJONER

• Mest innovative region - her bør vi ha 
ambisjoner

• Relevant for hele Trøndelag

• Innsatsområdene i dag er gode - jobber vi 
kraftig nok med de riktige verktøyene 

• Norges mest næringsvennlige region

• Ta noen posisjoner – kraftsamle ved å 
prioritere

• Tre trender: Klima, bærekraftmålene, 
urbanisering/sentralisering

• Skal være et godt eksempel innen 
bærekraft

• Synlig region



Trøndelag 
2020



• Kompetanse og kobling til kunnskapsmiljøer

• Samhandling og samvirkning i 
virkemiddelapparatet

• Kommunene – distrikt & kommunene – by

• Bærekraft og klima, grønn konkurransekraft

• Synlig og attraktiv(t) Trøndelag 

• Utnytte våre fortrinn;  
• næringer basert på naturressurser 
• sterke kunnskapsmiljø

Foreløpig……litt av det som spilles inn



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke


