
INTERNASJONALT 
HANDLINGSPROGRAM 

VEDTATT IGANGSATT AV FU 20.03.18 



Bestilling: 
Vedtak i FU 20.03.18: 
Fylkesrådmannen bes utarbeide et handlingsprogram 
for fylkeskommunens internasjonale arbeid.

Arbeidsgruppe:
• Samferdsel: Jørn Arve Flott
• Utdanning: Angelika Grande 
• Næring: Kirsti Haagensli
• Kultur: Ketil Hustad
• Innovasjon Norge: Tom Ivar Bern
• Kari Mette Elden (koordinerer arb.)

Framdrift: 
• Utarbeidelse og innspill H18/V19. 
• Innspill internt (IN + TRFK)
• Politisk behandling V19.  

PROSESS OG FRAMDRIFT



INTERNASJONALE OG NASJONALE FØRINGER

St.Prop. nr. 84 (2017): 
«Det europeiske samarbeidet vil såleis vere eit viktig element i 
samfunnsutviklarrolla til dei nye fylkeskommunane og ei kjelde 
til auka ressurstilgang frå EUs program, utvikling av 
kompetanse i mellom anna innovasjonsarbeidet og sterkare 
samspel med verkemiddelapparatet»

Nordisk samarbeid
Melding til Stortinget om det Nordiske samarbeidet legges fram 
årlig, vanligvis i forkant av Nordisk råds sesjon. Et tett og 
velfungerende nordisk samarbeid er viktig for Norge og høyt 
prioritert av regjeringen.

Stortingsmelding nr 14 (2008/2009): Internasjonalisering 
av utdanning

Stortingsmelding nr 20 (2011/2012): EØS-midlene
Solidaritet og samarbeid i Europa

Hvordan følger vi opp dette i Trøndelag? 



• Tidligere politiske saker til grunn for 
Internasjonalt handlingsprogram: 
• Midtnordenkomiteen – v18
• Nordsjøkommisjonen – v18
• Sak om internasjonalt arbeid – v18
• Interreg - h2018
• Kina – h2018 

• Planer/strategier til grunn for 
handlingsprogrammet:
• Trøndelagsplan

• Kulturstrategi 
• Strategi for innovasjon og verdiskaping.
• Kompetansestrategi
• FoU strategi 
• Samferdselsstrategi

TRØNDELAGSPLANEN OG SEKTORPLANER 
ER RETNINGSGIVENDE



BESTILLING FRA LEDERGRUPPA
• Mulighetene for forskningsmidler gjennom Interreg/Horisont 2020 bør også være et 

viktig tema.

• Mål for arbeidet hentes fra de planer og strategier som er under utarbeiding. Hver enkelt 
avdeling har ulike målsettinger – disse må tydeliggjøres nå. Dersom det er behov for å 
utfylle/supplere med mål i tillegg gjøres det i prosessen.

• Fylkeskommunens rolle må konkretiseres i handlingsprogrammet. Er det ikke avklart 
tidligere må det komme nå. Rolle overfor kommunene, i innflaggingsspørsmål, i 
markedsføring av regionen.

• Tiltakene må være konkrete og målbare.

• Prosessen bør være tett/stram/effektiv slik at vi får vedtak i februar 2019. (NB! Dette er 
justert til vår 2019)

• Notatet beskriver i for liten grad rollen vår lokalt, regionalt og nasjonalt.

• Vi må makte å avklare engasjement i Midt-Norden-komiteen og andre internasjonale 
arenaer i gjennom dette arbeidet.

• Vi bør ha ambisjon, som virksomhet, om å få finansiert større FoU-prosjekt med 
internasjonale midler, jfr. samferdsel.



BESTILLING FRA LEDERGRUPPA FORTS. 

• På kulturområdet har vi noe å hente – ikke gjør det større enn det er – perspektivet skal 
løftes i kulturstrategien

• Dra veksler på NTNU og SINTEF som jobber godt.

• Se på arbeidsdeling mellom IN, Trøndelags Europakontor og fylkeskommunen – vi kan gi 
oppdrag til de to første.

• Kina kommer for fullt igjen – vi får nok marsjordre fra politikerne. Vi må vurdere om vi skal 
reetablere samarbeidet fra 2010 eller om vi skal etablere noe nytt. Meråker går nå inn i et 
4-årig samarbeid. Lurt å ta inn lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv her også. Når vi 
initierer arbeid eller får opp initiativ fram andre er det viktig at vi passer på å koble på de 
riktige organene i de riktige nivåene.

• Innen utdanning er det et ønske om å kvantifisere arbeidet. Maria Tanem Møller har ansvar 
for å arbeide med mål og kvantifisering.

• Vi må nok prioritere hva som er interessant på innhold og sak uavhengig av sektor.

• Forventninger om et konkret og kort handlingsprogram.

• Det er ønske om å få opp saken i ledergruppa noen ganger underveis i prosessen.



TRØNDELAGSPLAN, SEKTORPLANER OG 
INNOVASJON NORGES MÅLDOKUMENT 
ER RETNINGSGIVENDE 

Internasjonalt 
handlingsprogram er 
utarbeidet i tråd med 
prioriteringene i 
Trøndelagsplanen 2019-2030 
med tilhørende strategier 
samt Innovasjon Norges 
måldokument. 



I 2030 ER TRØNDELAG 
BEST I NORGE PÅ REGIONAL SAMHANDLING

Det betyr at

• dialogen mellom kompetansemiljø, næringsliv 
og råvaresterke distrikt er god.

• Trondheim og Trøndelag opptrer samlet i 
nasjonal sammenheng.

• deltakelsen på internasjonale arenaer er 
strategisk og koordinert.



I 2030 ER TRØNDERSK NÆRINGSLIV BASERT 
PÅ MILJØVENNLIG NÆRINGSUTVIKLING OG 
TEKNOLOGI

Det betyr at

• samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, 
næringsliv og forskningsmiljø er godt.

• vi utnytter ressurser effektivt og tar 
miljøhensyn.

• vi er internasjonalt ledende leverandør av 
teknologi og kompetanse til verdikjedene jord, 
skog og hav.



PRIORITERTE OMRÅDER

• Deltagelse på internasjonale arenaer
• Nordisk regionalt samarbeid  de nærmeste relasjonene er de viktigste!
• Trøndelags Europakontor – kobler Trøndelag og Europa
• CPMR, Nordsjøkommisjonen (herunder 3 av arbeidsgruppene) 
• Europapolitisk forum

• Samfunns- og næringsutvikling
• Legge til rette for bred og god deltagelse i EU/EØS-program
• Mobilisering til økt internasjonal aktivitet i Trønderska kommuner
• Trekke flere internasjonale virksomheter og arrangement til regionen



PRIORITERTE OMRÅDER FORTS.

• Utdanning og kompetanse
• Kompetansebygging i regionen
• Skoleutvikling
• Mobilitet
• Aktiv bruk av Innovasjon Norges internasjonale program

• Klima og energi
• Trøndelag som «levende laboratorium»
• Økt kunnskap om teknologiutvikling


