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Foto: Ronny Danielsen

Tiltak for å stimulere Næring sog samfunnsliv Mar s 2020

FYLKESVEG
Det legges opp til forsering av investering-,
drifts- og vedlikeholdstiltak
på fylkesvegnettet som allerede er finansiert i
fylkeskommunens økonomiplan – se tabeller.
I tillegg er det angitt i kolonne «Manglende
finansiering» prosjekter og tiltak som kan

Planlagte investeringstiltak (navngitte enkeltprosjekter)
Fosenvegene

realiseres på relativt kort varsel hvis det f. eks
kommer statlige midler i form av en tiltakspakke.
Tiltak under Miljøpakken krever tilslutning fra
partene i Miljøpakkesamarbeidet, og kan ikke
besluttes av fylkeskommunen alene.

2020

113

2021

156

Manglende finansiering

Fosenvegene marginalprosjekt, fv. 715 Krinsvatnet – Rødsjø

50

Laksevegen
Laksevegen marginalprosjekt, Vinterdal-Tynsetodden
Laksevegen marginalprosjekt, Røssvika-Slåttåvika

335
70

86

Fv. 17/720
Fv. 17/720, marginalprosjekt

233
220

81

50

Bompengepakkene Fv. 30 og Laksevegen nord
Gang- og sykkelveg
Fv. 704 Sandmoen - Rødde
Fv. 755 Kvistadbakken-Tømte
Fv. 17 Litj Tyldum-Skarland bru
Fv. 770 Marøya
Fv. 705 Bjørgmyra-Frigården
Pilotprosjekter, Melhus og Hitra
Miljøpakken
Innherredsveien/Kongens gate
Fv. 704
Pakke av mindre prosjekter, Fv.

Usikker
46
42
35
18

Usikker
50

15

96

300
450
195

19

19

222

58

1 864

1 095

Fornyingsprogram
Fornying 1.0
Fornying 2.0
Punktvise tiltak
Bru
SUM

2020
126
147
25
121
419

2021
146

Drift og vedlikehold
Drift
Vedlikehold
SUM

2020
589
437
1 026

Planprogram
Innovasjon, ny teknologi (Auto. Datainnsamling og overvåking av vegobjekt etc.)
Skredsikring
Berfjorden & Paulen - Ryssdalen
SUM

100

20

Manglende
finansiering

18
88
252

Manglende
2021 finansiering

160
390
25

410
59+

BYGG OG EIENDOM
men kan igangsettes på kort varsel hvis det
for eksempel skulle komme midler via en
statlig tiltakspakke.

Vi vil forsere allerede vedtatte investeringsog vedlikeholdsprosjekt på våre bygg. Arbeid
som dekkes av allerede inngåtte rammeavtaler
iverksettes så snart som mulig. Andre oppdrag
forberedes lagt ut på anbud.

Listene over prosjekt må ikke forstås som
endelige og prioriterte, men gir en god oversikt over mulighetsrommet.

Tiltakene forventes å gi en sysselsettingsvekst
i regional BA-bransje i perioden april 2020- desember 2021. Noen av tiltakene er finansiert i
gjeldende budsjett 2020 og økonomiplan 202023. Andre tiltak krever ytterligere finansiering,

Tiltakstype

Periode

Sum
mill.
NOK

Pågående vedlikehold

Mars- juni
20
Mai – des.
20
Mai- okt.
20
Mai 20 2022
April – des
20
Juni 20 des. 21

Forsering planlagt
vedlikehold
Pedagogisk ombygging
«Fagfornyelsen»
Forserte/utvidete/nye
byggeprosjekt
Ordinære energi – og
miljøtiltak
Industrialisering fornybar
høsting/lagring/produksjon
termisk og elektrisk energi
SUM

Nedenfor gis en samlet oversikt over tiltaksplanen. Det vises til eget vedlegg for ytterligere detaljer.

Anskaffelses-status / kommentar

22,1

Vedtatt
finans.
2020
TRFK
22,1

Rammeavtale

74,7

0

Rammeavtale

50

10

Rammeavtale/ nye konkurranser

172,5

0

Nye konkurranser

159

40

Rammeavtale/ nye konkurranser

200

0

678,3

72,1

Jfr FU 160/19
Etablering av partnerskap sammen med
teknologipartnere og andre off.
eiendomsbesittere Arbeidstittel «Grønt
Hjerte»

SAMFERDSEL
I tillegg viser tabell 2 aktivitet som kan igangsettes på relativ kort varsel hvis det kommer
statlig finansiering gjennom en tiltakspakke.

Innenfor samferdselsområdet legges det opp til
en forsering av ulike tiltak som angitt i tabell 1
under. Allerede finansiert aktivitet utgjør 176
millioner kroner i 2020.

1

Område

Tiltak

Budsjett
Forventet effekt:
2020
125 mill. Realisering av 155 fiberprosjekter og 22 mobile
bredbåndsprosjekter i Trøndelag.

Nett

Bygging av mobil og
bredbånd

Ferge

Elektrifisering

Hurtigbåt

Elektrifisering

3,5 mill. Anskaffelsesprosjekt for "Fremtidens hurtigbåt"

Godstransport

Kunnskapspakke

2,5 mill. Forprosjekt samt studie i hvordan pandemien
påvirker varedistribusjon

45 mill. Utbedring av fergekaiene på 9 samband som ikke
er elektrifisert.

SUM

2

Område

176 mill.

Nett

Ekstra statlig
finansiering
1 mrd. over 2 år

Ekstra statlig finansiering vil realisere:

Ferge

400 mill.

Elektrifisering av de siste 9 samband, med 20 mill. pr. kai for totalt 20
kaier. Det forutsettes ingen infrastrukturtiltak ut over de små tiltakene
som fylkeskommunen finansierer selv.

Hurtigbåt

Alt. 1. 54 mill.
Alt. 2. 500 mill.

Alt. 1. Design med klassing av verdens første utslippsfrie hurtigbåter.
Alt. 2. 500 mill. Design, klassing og bygging av de tre første utslippsfrie
hurtigbåtene i verden.

Godstransport

100 mill.

Etablering av en samarbeidsarena mellom godstransportnæringen,
kunnskapsmiljøene og samfunnslivet, løsning av ca. 20 praktiske case,,
som logistikknutepunkt i Trondheim og bylogistikk, mm samt oppbygging
av godstransport som fagområdet på NTNU i samhandling med
næringen.

Full utbygging av 100 mbps til alle i Trøndelag, dvs. minst 40.000
husstander.

DROSJENÆRINGEN:
Fylkeskommunen vil inntil videre opprettholde
betaling for skoleskyss med drosje,

selv om skolekjøringen ikke gjennomføres når
skolene er stengt.

KOMPETANSE
• Etablering og operasjonalisering av ordningen Bedriftsintern opplæring - BIO.
Ramme på ca 9,2 millioner kroner i 2020, som
tildeles etter søknad. Ordningen er permanent,
men retningslinjene er tilpasset dagens situasjon og kan endres.
• Trøndelag høyere yrkesfagutdanning.
Vi er interessert i å bidra så godt vi klarer gjennom de mulighetene dette utdanningsnivået gir.
Vi ønsker å se nærmere på bransjeprogrammene og vurderer å søke på ulike bransjeprogram.
Her er kanskje Bygg- og anleggsteknikk, TIP og
Helsefag de mest aktuelle.

• Karriereveiledning. Karrieresenteret i
Trøndelag gir karriereveiledning til voksne. Karrieresenteret tilbyr også ulike kurs. Se
egen nettside: https://karrieretrondelag.no/
• Kompetansestrategi med tilhørende
handlingsprogram. Vi har etablert et sekretariat for kompetansearbeidet. Det er også
etablert et kompetanseforum med relevante
parter i Trøndelag. Det arbeides med å etablere regionale kompetanseforum.
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• Voksenopplæring/ressurssenter.
Vi har muligheter for å utvide kapasiteten gjennom voksenopplæringen. Vi har også muligheter
for å skreddersy kortere kurs gjennom ressurssentrene. Dette betinger selvsagt at vi får tilført
nødvendige ressurser.

NÆRINGSOMRÅDET
• Aktiv bruk av innovasjonssystemet.
Vi er spesielt opptatt av næringshagene og
inkubatorene som en del av vårt innovasjonssystem. For å kunne følge med på utviklingen,
inviterer vi innovasjonsselskapene og innovasjonsteamet til informasjonsmøte og gjensidig
orientering.
• Oppfølging av omstillingskommuner
(Lierne, Indre Fosen og Åfjord/Roan) sammen
med Innovasjon Norge.
• Tilpasning av utbetalingsrutiner av regionale utviklingsmidler.
Etter en gjennomgang av egne vedtatte rutiner i
Trøndelag fylkeskommune, oppdragsbrev og forskrifter for bruken av midlene fra KMD, ser vi at
det ligger muligheter til tillempinger i gjeldene
praksis for utbetalinger av midlene. Med fokus
på at det kan blir utfordringer knyttet til likviditet for flere av aktørene som har mottatt tilsagn
fra regionale utviklingsmidler, tar

næringsseksjonen kontakt med aktuelle
aktører som har mottatt tilsagn i 2018 -2020.
Mottakere som ikke har bedt om delutbetaling
kan anmode om inntil 75% av gitt tilsagn. Det
er laget egen rutine, som en midlertidig ordning, for hvordan dette skal gjøres/håndteres.
• Ny strategi for innovasjon og verdiskaping med handlingsprogram.
Det er vanskelig å forutse effektene og følgene som korona-pandemien får for Trøndersk
næringsliv og vi avventer derfor videre aktiv
prosess med ny strategi.
• Tilpasset bruk av regionale virkemidler.
Selv om nåværende strategi og handlingsprogram ikke er laget for situasjonen vi nå
er oppe i, er mange av strategiene og flere
av tiltakene anvendelige for situasjonen, og
legges til grunn for bruken av regionale virkemidler. Eventuelle tilpasninger kan bli nødvendig, men avventes til vi har et bedre grunnlag
for eventuelle justeringer.
• Regionalt Forskningsfond
utlyser 6,5 millioner kroner til kvalifiseringsprosjekter med frist 6. mai. Disse pengene
kan dermed komme raskt i arbeid.
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• Oppfølging av klynger og enkeltbransjer.

KUNST, KULTUR, IDRETT FRILUFTSLIV OG
FRIVILLIGHET
TRFK ønsker å bidra til størst mulig forutsigbarhet med ønske om at planlagte aktiviteter
kan gjennomføres når restriksjonene opphører.
Utfordringene gjelder samtlige områder innenfor
kunst, kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse.
• Driftstilskudd til institusjoner,
organisasjoner og kommuner utbetales
som normalt.
Kunst og kulturfeltet: Ca. 132 millioner.
Idrett og friluftsliv: ca. 8 millioner kroner
• Fylkeskommunens tilskudd til aktiviteter
og arrangement som er planlagt i perioden
frem til 1. september vil ikke bli trukket
tilbake. Dette gjelder selv om man fra myndighetens side opphever forbudet før denne dato,
og aktiviteten likevel blir endret eller avlyst.
Eventuelle påløpte budsjetterte kostnader før
tidspunktet for avlysning vil avgjøre størrelsen
på tilskuddet.

Kunst og kulturfeltet: ca. 9,5 millioner
Idrett, friluftsliv og frivillighet: ca. 8 millioner
kroner
• Tilskuddsmottakere kan be om å få
utbetalt deler av tilskuddet på forskudd.
• Statlige spillemidler til friluftsliv: ca.
6 millioner kroner (i tillegg ca. 150 mill. i
spillemidler til idrettsanlegg)
• Det er mulig å be om utsettelse av prosjektet/arrangementet som har mottatt
tilskudd. Tilskuddsmottaker må da oppgi ny
tidsplan for prosjektet og gjennomføre i henhold til innhold i opprinnelig søknad.
Søknadsfrister for de ulike stipendordningene
og tilskudd for resterende del av 2020 opprettholdes som forutsatt.

ANDRE FORHOLD
på fakturaer fra leverandører som opplever
en anstrengt likviditetssituasjon.
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TRFK vil etter individuell vurdering og for en
begrenset periode gi betalingsutsettelse til næringsdrivende kunder, og gi kortere forfallsfrist

VI SKAPER
HISTORIE

