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1. INNLEDNING 

 

Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag (RUP) er et verktøy for en helhetlig 

og koordinert utviklingspolitikk for fylket. RUP konsentrerer seg først og fremst om 

strategier og tiltak som er mulig å følge opp med regional innsats og virkemidler, og 

angir retningen for bruken av sentrale utviklingsaktørers virkemiddelbruk.  

 

Programmet utarbeides årlig med en strategisk hovedinnretning som ligger fast for 

perioden 2013-2016. Programmet har et bredt samfunnsperspektiv hvor 

næringsperspektivet er det mest sentrale, og dermed mest fokusert. 

 

1.1. Politisk forankring 

RUP bygger på følgende politisk grunnlag: 

 Føringer fra staten, bl.a. tildelingsbrev fra Kommunal- og 

regionaldepartementet (KRD) 

 Regional planstrategi 2012-2016 

 Fylkesrådets politiske plattform «Nord-Trøndelag inn i framtida» 

 Økonomistrategier i Fylkestinget i juni 2013 

 

Følgende politiske perspektiver er gjennomgående for det regionale 

utviklingsarbeidet og for virkemiddelbruken gjennom programmet:  

 Ungdom 

 Miljø 

 Likestilling og mangfold 

 Universell utforming 

 

1.2. Sammenheng mellom RUP og øvrige planer 

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 fastslår at RUP skal utarbeides 

årlig som et regionalt strategidokument uten prosesskrav etter plan- og 

bygningsloven. Planstrategien trekker opp en rekke utfordringer og muligheter (se 

kap. 3). Innretningen av virkemiddelbruken skal søke å møte disse utfordringene og 

utnytte mulighetene. RUP skal medvirke til å oppfylle mål og strategier i andre 

regionale tema, bransje- og strategiplaner i fylket (se vedlegg 1). 

 

1.3. Viktige partnerskap og samhandlingsarenaer 

Partnerskap er en viktig arbeidsmetodikk i det regionale utviklingsarbeidet i Nord-

Trøndelag. Partnerskap forstås som et forpliktende samarbeid med dialog, felles 

ressursinnsats og ansvarsfordeling.   

 

RUP-partnerskapet 

RUP-partnerskapet er det strategiske partnerskapet knyttet til RUP og fungerer som 

styringsgruppe for arbeidet. RUP-partnerskapet består av følgende 

organisasjoner/aktører: NHO Trøndelag, LO, KS, NAV Nord-Trøndelag, Norges 

Forskningsråd, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Trøndelag Forskning og Utvikling, 
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SIVA, Fiskeridirektoratet, Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd, Innovasjon Norge, 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune. 

Fylkeskommunen har lederskap og sekretariat.  

 

Kommunene i Nord-Trøndelag 

Kommunene har en sentral rolle i RUP. Årlig gjennomføres regionale møter med alle 

kommunene i fylket for operasjonalisering av de årlige programmene og innspill til 

påfølgende års program. Kommunene deltar også i RUP-partnerskapet gjennom KS. 

Fylkeskommunen deltar på regionrådenes møter. Nord-Trøndelag Forum for 

Næringsutvikling, som består av kommunenes næringsansvarlige, er direkte involvert 

i RUP-prosessen, og i forvaltning av de kommunale/regionale fondene. Samarbeidet 

mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge og kommunene om forvaltningen av 

kommunale/regionale fond reguleres gjennom årlige tildelingsbrev. Hver høst legges 

utkast til neste års RUP fram for kommunene og RUP-partnerskapet på Høstmøtet 

om RUP. 

 

Ungdomskonferansen  

Ungdomskonferansen er fylkets viktigste politiske møteplass mellom ungdom og 

politikere. Ungdommer, fylkestingspolitikere og ordførere samles for å gi konkrete 

føringer for framtidens Nord-Trøndelag. Ungdomskonferansen er Nord-Trøndelags 

svar på Ungdommens fylkesting, og føringer som blir gitt på denne arenaen er viktige 

signaler for prioriteringer i RUP. Ungdomskonferansen i 2013 arrangeres 13.-14.10. 

og teksten i dette avsnittet vil bli oppdatert etter konferansen.  

 

1.4. Hvem gjelder programmet for? 

RUP er et verktøy for å samordne ulike aktørers innsats og skape en felles 

mobilisering rundt de viktigste innsatsområdene i fylket. RUP er et redskap for alle 

aktører i Nord-Trøndelag som jobber med regional utvikling. RUP-partnerskapet er 

det strategiske partnerskapet for RUP, og det er spesielt viktig at disse aktørenes 

virkemiddelbruk og utviklingsarbeid understøtter en samlet utviklingspolitikk for fylket.  
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2. NORD-TRØNDELAG, HER ALT ER MULIG – UANSETT 

 

Mennesket er vår viktigste ressurs og ungdommen er morgendagens innbyggere og 

etablerere. På nasjonalt nivå er Nord-Trøndelag vurdert som ett av fire 

foregangsfylker når det gjelder å gi ungdom muligheter for medvirkning.  

 

Fylket er preget av regionale variasjoner, både i næringsstruktur og i 

bosettingsmønster. Næringslivet består i stor grad av små og mellomstore bedrifter. 

Flest innbyggere er bosatt langs aksen Stjørdal-Steinkjer. 

 

Nord-Trøndelags næringsstruktur er sterkt preget av primærnæringene, som er 

avgjørende for bosetting, sysselsetting og utvikling. Nord-Trøndelag er det fylket i 

landet hvor landbrukets relative betydning er størst. Strukturendringene de siste 

årene har hatt stor påvirkning på samfunnsutviklingen. Kystområdene i Trøndelag er 

svært godt egnet for havbruk, og oppdrettsnæringa står for over 40 prosent av all 

eksport i Nord-Trøndelag. Matsektoren gir nye muligheter både for grønn og blå 

sektor.  

 

Virksomheten i Norskehavet skaper stor aktivitet og omfattende ringvirkninger, og 

Statoils virksomhet og resten av driftsmiljøet på Stjørdal er viktig for verdiskaping i 

regionen. De største er offshoreverftet Kværner på Verdal og Norske Skog på Skogn. 

Med utgangspunkt i disse er det etablert innovasjonsmiljø der målet er 

produktutvikling, innovasjon og nyetableringer.  

 

Fylkets kultur-, utmarks- og naturressurser gir grunnlag for opplevelsesbaserte 

næringer. Stjørdalsregionen har en betydelig kurs- og konferansesektor, og 

Trondheim Lufthavn Værnes gir nærhet til nasjonale og internasjonale markeder. 

 

Fylkets kunnskaps- og forskningsmiljø, med Høgskolen i Nord-Trøndelag og 

Trøndelag Forskning og Utvikling som de største, er – sammen med 

kunnskapsmiljøene i Trondheim - viktige for kunnskap og innovasjon. Det har grodd 

fram flere gode innovasjonsmiljø og bedriftsklynger de siste årene som er viktige 

verktøy for nyskaping og næringsutvikling.  
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3. NÆRINGSPOLITISKE UTFORDRINGER OG MULIGHETER 

 

Dette kapitlet beskriver hovedutfordringer og muligheter for nærings- og 

samfunnsutvikling i Nord-Trøndelag. Utfordringer og muligheter for enkeltbransjer er 

nærmere omtalt i egne bransjestrategier (oversikt se vedlegg 1).  

 

3.1. Befolkning, arbeidsmarked og boligmarked 

Folketallet i Nord-Trøndelag øker, men fylket har lavere befolkningsvekst enn 

landsgjennomsnittet og store regionale variasjoner i befolkningsutviklingen. Positiv 

utvikling i næringslivet gjør at rekruttering av kompetent arbeidskraft, spesielt til 

fagstillinger som krever fagbrev og høyere utdanning, er en stor utfordring både for 

næringsliv og offentlig sektor. Tilgang på arbeidsplasser for par i samme 

arbeidsmarkedsregion er en utfordring. Nord-Trøndelag har en større andel av 

befolkningen utenfor den ordinære arbeidsstyrken enn andre fylker, og det ligger 

muligheter i å trekke flere av disse inn i aktivt arbeid. Tilgang på boliger er en 

begrensende faktor for rekruttering til arbeidsmarkedet i mindre sentrale regioner.  

 

3.2. Kompetanse og FoU (forskning og utvikling) 

Det er sannsynlig at veksten i næringslivet hovedsakelig vil skje innen næringer som 

etterspør arbeidskraft med høyere utdanning. Det er en utfordring å fordele veksten 

av kompetansearbeidsplasser jevnt mellom sentrale strøk og andre regioner. 

Etterspørselen etter forskning i fylket er lav. Dette gjelder med få unntak både 

offentlig sektor og næringsliv. Det er behov for å bedre tilgangen på FoU både til 

næringslivet og offentlig sektor gjennom å synliggjøre mulighetene som ligger i 

forskning og stimulere til prosjekter for å ta i bruk FoU. Innenfor FoU, og en rekke 

andre utviklingsområder, har nordtrønderske aktører et høyt ambisjonsnivå. Her er 

samarbeid og alliansebygging en viktig strategi.  

 

3.3. Innovasjon, entreprenørskap og internasjonalisering 

I nordtrøndersk næringsliv er det god lønnsomhet i noen bransjer og lav lønnsomhet i 

særlig de tradisjonelle bransjene. Mange bedrifter har hatt høy omsetningsvekst de 

siste årene. Flere industrimiljø og bransjer er svært følsomme for 

konjunkturendringer. Videre er det mangel på risikovillig kapital for å understøtte 

knoppskytinger og næringslivets utviklingspotensial.  

 

Det gjennomføres en rekke tiltak for å oppnå økt entreprenørskap, men Nord-

Trøndelag har lavere etablererfrekvens enn andre fylker, og for få av de nyetablerte 

bedriftene vokser. For å møte denne utfordringen er det nødvendig å samordne og 

spisse innsatsen på entreprenørskap.  

 

Fylkets næringsliv har liten eksportandel, og det ligger muligheter i å utnytte 

internasjonale potensial innenfor flere sektorer, bl.a. gjennom økt 

markedskompetanse. Virksomheten i olje- og gassnæringen gir potensial for 

ytterligere verdiskaping og økt leveranseandel fra næringslivet i landsdelen.  
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3.4. Landbruk og naturressurser 

Strukturrasjonalisering i landbruket, med større produksjonsenheter og færre aktive 

foretak, påvirker samfunnsutviklingen i fylket. Stortingsmeldingen om Landbruks- og 

matpolitikken har et mål om å øke matproduksjonen med 20 % innen 2030. 

Trøndelag har et stort potensial for økt produksjon og Regionalt bygdeutviklings-

program for Trøndelag har mål om økning på 30 %. Markedsutviklingen innenfor 

lokale matspesialiteter, natur- og kulturbasert reiseliv, samt grønne velferdstjenester 

gir gode utviklingsmuligheter med utgangspunkt i lokale ressurser.  

 

Konfliktene mellom rovdyrpolitikk og beitenæringer, samt miljørestriksjoner på 

næringsvirksomhet, er en utfordring for utnyttelse av skog- og utmarksarealer. 

Avklaringer mellom miljø- og skogbruksinteresser og arbeidet med hovedplaner for 

skogsveier har medført en økning av avvirkningen og gir nye muligheter. Dette har 

stor betydning for skogbruksnæringen og skogbruksindustrien. Det ligger også gode 

muligheter knyttet til drivverdige mineralforekomster i Namdalen og Verdal.   

 

Trøndelag har sentrale, nasjonale miljø innen oppdrett og videreforedling av laks, en 

høy foredlingsgrad og en robust bedriftsstruktur med lønnsomme bedrifter. Likevel er 

det utfordringer knyttet til å være konkurransedyktig i et internasjonalt marked, og det 

er viktig å gi næringen gode rammebetingelser for videre bærekraftig utvikling.  

 

3.5. Infrastruktur og attraktivitet 

Nord-Trøndelag ligger på landstoppen når det gjelder bredbåndsutbygging. Likevel er 

ikke alle deler av fylket fullt utbygd, og fylkeskommunen vil fortsatt være en pådriver 

for full utbygging av bredbåndsnettet. Bredbåndsteknologien gir muligheter innen 

både næringsutvikling og bolyst. Disse kan utnyttes i enda større grad enn enkelte 

kommuner har gjort så langt.   

 

Bedre livskvalitet gjennom et helhetlig fysisk, sosialt og kulturelt miljø betyr stadig 

mer for folk. Befolkningen og næringslivet stiller skjerpede krav til gode estetiske 

omgivelser og opplevelser. En videre opprusting og utvikling av våre offentlige rom 

gir muligheter til å fremme kulturen og utvikle egne stedsidentiteter. Dette er 

vesentlig i forhold til lokal stolthet og en samfunnsutvikling basert på tilhørighet og 

deltakelse.  

 

3.6. Klima, energi og miljø 

Midt-Norge er et underskuddsområde på kraft. Statnett bygger ut og forsterker 

sentralnettet for effektiv overføring av elektrisitet mellom overskudds- og 

underskuddsområder, og for å gi plass for ny elproduksjon. Energi- og miljøsektoren 

er på vei opp i Midt-Norge, både innen bio-, vind- og vannkraft. Knyttet til 

energiområdet er det spesielt stor økning innen leveranser til petroleumssektoren. 

Utfordringen er å holde trykket oppe, gjennom blant annet å forsterke 

forskningsfokuset i miljøene. Fortsatt synliggjøring av enøk-muligheter og av skogens 

potensial i klimasammenheng, til skogproduksjon og bruk av trevirke i bygg og 

bioenergi, er viktig. 
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4. MÅLSTRUKTUR 

 

4.1. Visjon 

Visjonen for det regionale utviklingsarbeidet er: 

Verdiskaping og livskvalitet i Nord-Trøndelag 

 

4.2. Mål 

Hovedmålet for arbeidet med regional utvikling i fylket er: 

Næringsvekst i Nord-Trøndelag 

 

Hovedmålet skal nås gjennom følgende konkrete delmål:  

 Økt innovasjon i næringslivet gjennom et samspill mellom FoU-miljøene, 

offentlig sektor og næringslivet  

 Økt sysselsetting i fylkets nærings- og arbeidsliv  

 Økt kompetansenivå hos fylkets innbyggere  

 Økt internasjonalisering av næringslivet  

 Økt lønnsomhet i næringslivet 

 Økt antall nyetableringer  

 Økt etterspørsel etter FoU i næringslivet og offentlig sektor 

 Økt attraktivitet for innbyggere og næringsliv 

 

4.3. Innsatsområder 

 Tilrettelegging for næringsutvikling 

 Innovasjon og entreprenørskap 

 Rekruttering til nordtrøndersk arbeids- og næringsliv 

 Kompetanse for framtidig næringsvirksomhet 

 

Programmets målstruktur er bransjenøytral, og det er et bevisst valg at 

enkeltnæringer ikke er definert som egne prioriterte områder. For disse er det 

utarbeidet egne bransjeplaner, se oversikt i vedlegg 1.  

Måloppnåelse skal vurderes etter at programperioden er over. Følgende målbare 

parametere ligger til grunn for vurderingen av måloppnåelse: 
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Når det gjelder attraktivitetsparameteren sier den noe om både fylkets attraktivitet for 

næringsutvikling og bosetting jfr. også programmets visjon. 

Måloppnåelse vurderes etter at programperioden er over, altså når det foreligger tall 

for 2016. Utviklingen i fylket innenfor de nevnte parameterne skal da ha hatt en 

utvikling minst på landsgjennomsnittet. Utgangspunktet for målingen er nivået for 

2012. Se også kapittel 7 om mål- og resultatstyring. RUP utarbeides årlig, og det er 

viktig å følge med på utviklingen, slik at innsatsen kan korrigeres underveis og 

innrettes etter de verktøy og virkemidler som viser seg å lykkes best. Det gjøres 

derfor en årlig vurdering av resultatene av ulike satsingsområder. Denne vurderingen 

er en del av den årlige rapporteringen til KRD og fylkestinget.   

 

Modellen vil, i tillegg til å gi et målegrunnlag, også være et bidrag til å utvikle/peke ut 

innsatsområder i de årlige utviklingsprogrammene – hvor det må settes inn innsats 

for å få til næringsvekst.   
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5. PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER 2014 

 

For 2014 vil RUP-partnerskapet prioritere 4 innsatsområder for bruken av de 

regionale utviklingsmidlene: 

 Tilrettelegging for næringsutvikling  

 Innovasjon og entreprenørskap 

 Rekruttering til nordtrøndersk arbeids- og næringsliv 

 Kompetanse for framtidig næringsvirksomhet 

Utvalget er gjort blant de utfordringer og muligheter som er beskrevet i kapittel 3, og 

med bakgrunn i og innspill fra kommunene og RUP-partnerskapet. Prosjekter som 

skal finansieres gjennom programmet vil bli vurdert i lys av disse prioriteringene.  

90 % av virkemidlene skal ha et direkte eller indirekte næringsperspektiv.  

 

5.1. Tilrettelegging for næringsutvikling 

For å sikre næringslivet gode vekstvilkår og rammebetingelser, er det nødvendig 

med tilretteleggende tiltak som indirekte påvirker næringsutviklingen i fylket.  

 

Bredbåndssatsing 

Fylkeskommunen er pådriver for å bygge ut bredbånd i Nord-Trøndelag. Utbygging 

av raskt bredbånd også i de ikke kommersielle områdene av fylket er viktig både for 

næringsutvikling og bolyst. Fylkeskommunen vil derfor bidra til å videreføre utbygging 

av moderne infrastruktur som bredbånd og mobiltelefoni over hele fylket.  

 

Kulturell infrastruktur 

En solid kulturell infrastruktur er viktig for en positiv nordtrøndersk identitetsutvikling, 

kulturbasert næringsutvikling og generell etableringsattraktivitet. Med kulturell 

infrastruktur forstår vi fysiske anlegg, arenaer og nettverk, kunnskapsutvikling og 

formidling. Enkelte kulturanlegg, for eksempel innen idrett, bidrar til betydelige 

næringseffekter knytta til nasjonale/internasjonale arrangement og reiseliv. 

Fylkeskommunen vil sikre utbygging og utvikling av den kulturelle infrastrukturen 

spesielt i regionsentrene.  

Stedsutvikling, attraktivitet og bolyst 

Attraktive tettsteder med høy estetisk og funksjonell kvalitet kan styrke grunnlaget for 

næringsutvikling og tilflytting. En videre opprusting og utvikling av våre offentlige rom 

er derfor en god investering. Fylkeskommunen vil videreføre arbeidet med å støtte 

opprustningen av kommunesentrene gjennom forpliktende partnerskap, for å sikre 

gjennomføringen av stedsutviklingsprosjekter. Fylkeskommunen vil spesielt prioritere 

prosjekter som bidrar til å styrke lokal identitet og universell utforming.   

 

Mange kommuner har arbeidet over lengre tid med en fysisk opprusting av 

kommunesentrene. Dette har gitt nye muligheter for bruken av våre offentlige 

fellesrom. For å bidra til utvikling av dette potensialet ønsker fylkeskommunen i 

økende grad å bidra til helhetlige utviklingsprosjekter som fremmer selve bruken av 

våre torg og offentlige møteplasser.  
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Lokal forankring og lokale mobiliseringsprosesser er viktig for å lykkes med å skape 

gode leve- og bovilkår. Hovedmålet må være at kommunene blir mer attraktive å bo i 

og flytte til. Fylkeskommunen ønsker å følge opp kommunenes arbeid med lokale 

mobiliserings- og bolystprosjekter samt bidra med kompetanse og støtte til nye tiltak.   

 

Virkemiddelbruken gjennom Regionalt utviklingsprogram skal: 

 Legge til rette for ytterligere fiberdekning og bedre mobildekning 

 Støtte tiltak innen kulturell infrastruktur med regional betydning 

 Støtte sentrumsutviklingsprosjekter som fremmer det enkelte stedets identitet 

 Støtte årlig reiselivsprofilering av Trøndelag som reisemål  

 

5.2. Innovasjon og entreprenørskap 

 

Innovasjon 

Det norske kostnadsnivået er høyt. Derfor er innovasjon og markedsorientering 

avgjørende for konkurranseevne, omstilling og produktivitetsvekst i norsk næringsliv. 

Når markeder endrer seg, endres også næringslivets muligheter og behov. Ny 

kunnskap og teknologi gir nye muligheter. Gamle forretningsmodeller står under 

press og nye skaper vekstmuligheter.  

 

Nord-Trøndelag har seks forskjellige innovasjonsselskaper som er tatt opp i 

nasjonale programmer. Disse er Namdalshagen AS, Kunnskapsparken Nord-

Trøndelag AS, Proneo AS, Leksvik Industrielle Vekst AS, Fiborgtangen Vekst AS og 

Tindved Kulturhage AS. Selskapene skal bidra til god samhandling mellom gründere, 

bedrifter og FoU-miljø og hjelpe fram gründerbedrifter som er knyttet til miljøene.  

 

Erfaring viser at innovasjoner skjer lettere i en bedriftsklynge enn i den enkelte 

bedrift. De siste årene er det etablert flere bedriftsklynger i Nord-Trøndelag, og tre av 

disse har fått nasjonal finansiering gjennom Arena-programmet. I tillegg er det flere 

bedriftsnettverk i fylket. Disse miljøene bør støttes og videreutvikles.  

 

Kommunene og fylkeskommunen bidrar til å sikre gode tjenestetilbud for innbyggere 

og næringsliv i fylket. Et samfunn i endring krever en utviklingsorientert offentlig 

sektor, der tjenestetilbud utvikles i takt med samfunnsendringene. Her er FoU et 

viktig virkemiddel. Det er etablert ordninger som kan stimulere til dette, som offentlige 

utviklingskontrakter og regionale forskningsfond (se kap. 6).  

 

Entreprenørskap 

Å skape nye bedrifter er avgjørende for den framtidige verdiskapinga i fylket. Selv om 

vi måler antall nyetableringer, er det viktigste at lovende eksisterende nyetableringer 

får utvikle seg. Gode gründere har behov for både kapital og kompetanse. 

Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag vil, sammen med Innovasjon Norges virkemidler, 

være viktig i denne sammenheng. Det er behov for mer samordnet kunnskap om de 

ulike ordningene som finnes for å oppnå økt entreprenørskap.  
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Virkemiddelbruken gjennom Regionalt utviklingsprogram skal:  

 Bidra til tilretteleggende tiltak som støtter opp om satsingen på enkeltbedrifter 

 Støtte opp om bedrifter og miljøer som ønsker å utvikle seg innenfor klynger 

og bedriftsnettverk 

 Legge til rette for økt bruk av FoU for å utvikle offentlige tjenester 

 Støtte satsinger som Etablereropplæringen, Ungt Entreprenørskap, 

Alkymisten og Ung Tiltakslyst 

 

5.3. Rekruttering til nordtrøndersk arbeids- og næringsliv 

Rekruttering av kompetent arbeidskraft er en av de mest sentrale 

utviklingsutfordringene i Nord-Trøndelag, både i privat og offentlig sektor. Vi vil få 

mer flytting, en eldre befolkning og større konkurranse med de store byene om 

arbeidskraften. I byene er arbeidsmarkedet større og gir lettere muligheter for arbeid 

for par. Mange bedrifter i fylket opplever i dag rekruttering av kompetent arbeidskraft 

som deres største utfordring for bedriftens videre utvikling.  

 

Rekruttering er et tverrsektorielt område som krever samhandling mellom mange 

ulike aktører og instanser. Denne samhandlingen er i dag ikke god nok og bør 

bedres. Det er også nødvendig å utvikle mer forskningsbasert kunnskap om hvilke 

metoder som gir resultater i rekrutteringsarbeidet. Det er videre viktig å jobbe med 

inkludering og integrering av utenlandsk arbeidskraft, bedre tilgangen til boliger i 

distriktene og synliggjøre at fylket er et attraktivt bostedsalternativ både når det 

gjelder infrastruktur, servicetilbud samt sosiale og kulturelle betingelser. Det er viktig 

at ungdom velger utdanning som samsvarer med næringslivets behov for 

arbeidskraft. Det er nødvendig med en innsats knyttet til å få flere unge, som i dag 

faller utenfor skole og arbeidsliv, inn i jobb eller utdanning. Det vil virke positivt inn på 

rekrutteringsutfordringen. Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag er et viktig verktøy i 

denne sammenheng.  

 

Fylkeskommunen vil støtte konkrete og målrettede utviklingstiltak som bidrar til å løse 

disse problemområdene. Fylkeskommunen vil også internt i egen organisasjon 

utvikle nye arbeidsmåter og bedre samhandlingen på tvers av ulike sektorer.  

 

Virkemiddelbruken gjennom Regionalt utviklingsprogram skal:  

 Bedre tilpasning mellom utdanning og arbeidslivets behov for kompetanse 

 Legge til rette for å beholde og utvikle kompetanse i næringer/bransjer 

 Tilrettelegge for rekruttering og inkludering av utenlandsk arbeidskraft 

 Gjennomføre tiltak som gjør det mer attraktivt å bo og etablere seg i fylket 

 

5.4. Kompetanse for framtidig næringsvirksomhet 

Framtidige arbeidsplasser i Norge vil være kompetansekrevende. Kompetanse har 

stor betydning for innovasjonsevne og vekstkraft i næringslivet. Det er derfor 

nødvendig for nordtrøndersamfunnet å investere i kompetanse på alle nivå. 

Høgskolen i Nord-Trøndelag og kunnskapsmiljøene for øvrig må tilby sin 
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kompetanse eksternt og næringslivet må i større grad se gevinstene med samarbeid 

med kunnskapsmiljøene.  

 

Nordtrøndersk næringsliv er lite internasjonalt orientert. Betydningen av ny kunnskap 

gjennom nettverk og strategiske allianser internasjonalt øker. For næringslivet er det 

viktig å opparbeide seg tilstrekkelig markedskompetanse for å kunne virkeliggjøre 

internasjonale markedsmuligheter.  

 

Enkelte industri- og kunnskapsmiljø i fylket har markert seg på landsbasis, og denne 

posisjonen er nådd med utgangspunkt i innovasjon, kompetanse- og 

teknologiutvikling. Det er viktig å utfordre fylkets kunnskapsaktører og bedrifter til 

nærmere samhandling om målrettede satsinger som kan bidra til næringsmessig 

vekst. Forskning og utvikling skjer både direkte i bedriftene og på de enkelte 

forskningsinstitusjoner. Økt bruk av forskning er viktig for å videreutvikle det 

nordtrønderske næringslivet.  

 

Virkemiddelbruken gjennom Regionalt utviklingsprogram skal:  

 Tilrettelegge for mer samhandling mellom næringslivet og FoU-institusjonene 

 Tilby et utdanningstilbud som er i samsvar med næringslivets etterspørsel 

Dette omfatter også tilbud innen etter- og videreutdanning  

 Tilrettelegge for desentralisert etter- og videreutdanning 

 Utvikle bestillerkompetansen i næringslivet 

 Sikre at alle prosjekter som finansieres via RUP koordineres med pågående 

satsinger innenfor VRI Trøndelag (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) 

og Regionalt Forskningsfond Midt-Norge (se avsnitt 6.3.5 og 6.3.6) 
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6. ØKONOMISKE VIRKEMIDLER OG VIRKEMIDDELAKTØRER 

 

I dette kapitlet omtales generelle føringer for virkemiddelbruken gjennom 

programmet, føringer for fylkeskommunens utviklingsmidler, samt områder i 

utviklingsarbeidet hvor fylkeskommunen overfører midler til andre virkemiddelaktører, 

som Innovasjon Norge og kommunene. Disse satsingene er en viktig del av 

fylkeskommunens partnerskapsarbeid. RUP er førende for alle aktørene som er 

omtalt i programmet.  

 

6.1. Generelle føringer for virkemiddelbruken  

Formålet med virkemidlene gjennom programmet er å fremme lokal og regional 

utvikling. Midlene skal bidra til å utløse det regionale verdiskapingspotensialet og 

utvikle attraktive regioner for folk og næringsliv. Prosjekter som finansieres skal 

representere et vekstpotensial, kunne sannsynliggjøre distrikts- og regionalpolitisk 

relevans og være i tråd med Regionalt utviklingsprograms 4 innsatsområder.  

 

Tilskuddet kan dekke tilskuddsmottakers kostnader direkte tilknyttet realiseringen av 

prosjektet. Tilskuddet kan ikke dekke: 

 løpende drift av, eller investeringer i, fylkeskommunale og kommunale 

lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre 

 løpende drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner 

 

For søknad til kommunale/regionale fond og fylkeskommunen fremmes søknader 

gjennom www.regionalforvaltning.no 

 

6.2. Fylkeskommunale utviklingsmidler 

Programmets utviklingsinnsats skal ivareta hele fylket. De økonomiske virkemidlene 

kommer i hovedsak fra KRD med føringer om at midlene skal styrke grunnlaget for 

bosetting og verdiskaping i områder og landsdeler med særskilte utfordringer. Disse 

områdene er definerte som det distriktspolitiske virkeområdet.   

 

90 prosent av fylkeskommunens utviklingsmidler skal gå til prosjekter der målet 

direkte eller indirekte er næringsutvikling. Midlene skal gå til nye og pågående 

utviklingsprosjekter i samsvar med programmets mål og innsatsområder. Med 

utviklingsprosjekter menes oppgaver som er begrenset i tid, har fokus på forbedring, 

fornyelse, utprøving, videreutvikling, nye oppgaver og/eller nye utfordringer. 

Oppgavene må komme i tillegg til ordinær drift, ha organisering, kostnader og 

finansiering som er direkte relatert til prosjektets formål og prosjektet må lede fram til 

et bestemt resultat.   

 

Fylkeskommunen støtter tilretteleggende utviklingsprosjekter. Sammenheng med 

gjeldende politikk, planer og bransjestrategier skal synliggjøres. Prosjekter må 

sannsynliggjøre en regional effekt, eksempelvis effekt ut over en kommune.  

 

http://www.regionalforvaltning.no/
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RUP representerer ikke økonomiske virkemidler for utbygging av offentlig fysisk 

infrastruktur som veier, flyplasser, broer og bane.  Nasjonal Transportplan og 

Fylkesvegplanen er de viktigste plandokumenter i denne sammenheng.  Det kan 

være aktuelt å støtte utredninger og forprosjekter innen infrastrukturområdet med 

regionale utviklingsmidler. Kommunale planprosesser støttes ikke.  

 

RUP-midler skal ikke brukes til oppfølging av Oppvekstprogrammets anbefalinger og 

tiltak. Avleda prosjekt som er i samsvar med prioriteringer i RUP kan være aktuelle 

for finansiering gjennom programmet.  

 

6.3. Programområder med egne økonomiske rammer 

 

6.3.1. Interreg 

I 2014 går vi inn i ny interregperiode, Interreg V 2014-2020. Fylkeskommunen har 

positive erfaringer med samarbeidet Trøndelag – Jämtland og deltar i Interreg V-A, 

Sverige-Norge-programmet. Det nye programmet vil bli endelig godkjent i EU-

kommisjonen i løpet av 2014. 

 

Den sørsamiske interregsatsingen er lagt til Interreg V-A Nord-programmet, i 

delprogram Sápmi. Nord-Trøndelag fylkeskommune har sekretariatet for dette. 

Program er utarbeidet for de ulike interregprogrammene og fylkeskommunen 

medfinansierer prosjekt med midler avsatt i RUP. Det kan også stimuleres til 

deltakelse i andre EU-programmer med disse midlene. 

 

6.3.2. Omstilling 

Ved ekstraordinære utfordringer knyttet til nedleggelse av næringsvirksomhet i en 

kommune, kan det søkes om status som omstillingskommune (”Statlig ekstrainnsats i 

omstillingsområder”). Både kommunen selv, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og 

staten har da et langsiktig oppfølgingsansvar. I Nord-Trøndelag er det for tiden en 

region og to kommuner som følges opp spesielt. 

Meråker kommune fikk omstillingsstatus i 2007 i forbindelse med at Elkem la ned 

smelteverket i Kopperå. Omstillingsperioden har vært 2008-2013, og avsluttes etter 

planen. Det kan vises til positive resultater og det foreligger videre planer for det 

strategiske arbeidet med næringsutvikling uten tilførsel av ekstraordinære virkemidler 

fra 2014. 

Nærøy kommune har mistet et betydelig antall arbeidsplasser.  Som følge av dette 

har fylkeskommunen fra 2010 fått ekstrabevilgninger over Statsbudsjettet, som 

sammen med bidrag fra fylkeskommunen og de tre kommunene i Ytre Namdal 

(Nærøy, Leka og Vikna), har gitt grunnlag for et regionalt omstillingsprosjekt med 

årlig ramme på kr 6 mill. Fra 2014 øker rammen til kr. 7 mill, forutsatt statlig støtte, 

grunnet nedlegging av Teleperformance AS i Rørvik.   
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I Verran kommune besluttet Sødra Cell AS å avvikle sitt eierskap i Sødra Cell Folla 

AS i august 2012. Som en følge av dette fikk fylkeskommunen 2 mill. ekstra over 

Statsbudsjettet i 2013. I løpet av 2013 er det etablert ny drift med nye eiere i 

Follafoss. Fylkeskommunen ønsker å bruke de allerede bevilgede midlene til et 

utviklingsprosjekt i Verran, hvor et av målene er å utvikle en mer robust 

næringsstruktur i kommunen. KRD har signalisert sin støtte forutsatt at prosjektet 

ivaretar arbeidet med opprydding og utvikling etter gruvedriften i Malm.  

Innovasjon Norge og fylkeskommunen har en faglig oppfølgingsrolle i disse 

kommunene. Erfaringer fra tidligere omstillingsprosjekter er en del av denne 

oppfølgingen. 

6.3.3. Sørsamisk språk, næring og kultur 

Nord-Trøndelag har en sørsamisk befolkningsgruppe. Tradisjonelt er den sørsamiske 

kulturen sterkt knyttet til reindriftsnæringen som har utviklet seg til å være en 

hovedbærer av den sørsamiske kulturen.  

Høgskolen i Nord-Trøndelag har den nasjonale rollen innen høyere utdanning når det 

gjelder sørsamisk språk og kultur. Grong videregående skole har et tilsvarende 

ansvar innen videregående opplæring i Nord-Trøndelag.   

Nord-Trøndelag har en betydelig satsing på sørsamisk språk, næring og kultur. Se 

også kap. 6.2.1 Interreg med en egen sørsamisk satsing. 

6.3.4.  Kompensasjonsmidler for regionalt differensiert arbeidsgiveravgift  

I 2007 ble regionalt differensiert arbeidsgiveravgift (RDA) gjeninnført. Bortsett fra 

Leksvik og Frosta, fikk alle kommunene i fylket ordningen tilbake som tidligere. 

I Statsbudsjettet mottar fylkeskommunene midler over kap. 551 post 61 for en 

ekstrainnsats i kommuner med bedrifter som ikke fikk tilbake ordningen. Ordningen 

er todelt: 

 En direktekompensasjon til bedrifter for økte kostnader. I og med at de aller 

fleste kommunene i Nord-Trøndelag fikk ordningen tilbake, er dette beskjedne 

beløp for vårt fylke (i 2013 kr. 1 250 000). Midler som tilflyter fylket innenfor 

ordningen har vært fordelt i samarbeid med berørte kommuner. (I skrivende 

stund er det usikkert om hvordan det blir med denne ordningen for 2014).   

 En bevilgning som har sitt opphav i endringer i beregningsgrunnlaget for 

kompensasjon – denne bevilgningen er i all hovedsak bruk til å bygge ut 

bredbånd i områder av fylket hvor dette ikke har vært markedsmessig mulig. 

Denne ordningen opphører fra 2014, men videreføres i form av en ny 

støtteordning administrert av Post- og teletilsynet. 

6.3.5. VRI Trøndelag 

VRI Trøndelag (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) er et samarbeid mellom 

forskningsmiljø, virkemiddelaktører og næringsliv i Trøndelag. VRI Trøndelag skal 

bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping. Gjennom VRI Trøndelag kan 

bedrifter få tilgang til FoU-basert bistand i sine utviklingsprosesser.  
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Regionene søker om midler fra Norges Forskningsråd til sine VRI-satsinger. 

Inneværende periode går ut i 2013, og det er søkt om videreføring av satsingen for 

perioden 2014-2016. Satsingsområder: anvendt teknologi, bioøkonomi, 

opplevelsesøkonomi, samt klynger og bedriftsnettverk.  

6.3.6. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 

Det midtnorske forskningsfondet er et samarbeid mellom fylkene Nord-Trøndelag, 

Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Fondet disponerer en årlig ramme kr. 25-30 

mill. og satsingsområdene er marin sektor, mat, maritim sektor, olje/gass, fornybar 

energi og miljøteknologi og innovasjon i offentlig sektor. Målet med ordningen er å 

styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling og mobilisere til økt 

FoU-innsats i regionene. Videre skal de regionale forskningsfondene bidra til økt 

forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i 

regionene. 

6.4. Samlet fylkeskommunal utviklingsinnsats i RUP 2014 

(Tallene i tabellen er ikke klare før etter statsbudsjettet for 2014 er framlagt) 

Tilgang virkemidler 2014: 

Regionale utviklingsmidler:  

KRD utviklingsmidler (kap. 551 post 60)  

KRD Interregmidler sentralt (kap. 551 post 60)  

KRD ekstrainnsats omstilling (Meråker, fond)  

Landbruks- og matdepartementet (RLK-midler)  

FK Fylkeskommunale utviklingsmidler  

Sum regionale utviklingsmidler  

  

Øremerkede midler:  

KD Spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg  

FK Tilskudd til friluftsspel og festivaler  

FK Friluftsmidler  

Sum øremerkede midler:  

  

SUM nye midler  

Eventuelle restmidler fra 2013  

Samlet utviklingsinnsats i 2014  

 

I tillegg kommer en del statlige virkemidler som tildeles i 2014. Nivået var i 2013: 

Sametinget Tospråklighetsmidler 1 200 000 

Direktoratet for 
naturforvaltning 

Friluftsmidler  
650 000 

Direktoratet for 
naturforvaltning 

Midler til viltformål  
400 000 

KRD Kompensasjonsmidler for regionalt 
differensiert arbeidsgiveravgift (RDA) 

 
8 320 000 

 
Fordeling virkemidler 2014: 

Bevilgninger til andre forvaltere:  

Innovasjon Norge   
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Kommunale/regionale fond  

Omstillingskommuner  

Interreg  

Sum bevilgninger til andre forvaltere:  

  

Øremerkede midler forvaltet av fylkeskommunen:  

Sørsamisk språk, næring og kultur   

Rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket (RLK)  

Fylkeskommunale friluftsmidler  

Spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg  

Tilskudd til friluftsspel og festivaler  

Sum øremerkede midler forvaltet av fylkeskommunen  

  

Frie fylkeskommunale utviklingsmidler til satsinger i RUP  

Eventuelle restmidler fra 2013  

Samlet utviklingsinnsats i RUP 2014  

 

Forkortelser:  
RLK: Rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket 
KD: Kulturdepartementet 
FK: Fylkeskommunen 
 

6.5. Innovasjon Norge 

Innovasjon Norge eies av Nærings- og handelsdepartementet og fylkeskommunene. 

Kontoret i Nord-Trøndelag er det redskap fylkeskommunen benytter i det 

bedriftsrettede arbeidet. Fylkeskommunen vil i 2014 overføre  

kr. XX  til Innovasjon Norge til bedriftsutvikling og kr. XX til transportstøtte.  

 

I tråd med de næringspolitiske utfordringer beskrevet foran, vil Innovasjon Norge 

arbeide med gründere, utvikling av vekstkraftige bedrifter og innovative 

næringsmiljøer. Innovasjon Norge vil også videreføre etablereropplæringen på vegne 

av det regionale partnerskapet, samt opprettholde innsatsen overfor ungdom og 

kvinner. Som en følge av de prioriterte innsatsområdene vil Innovasjon Norge særlig 

arbeide med bedriftsklynger og bedriftene i disse klyngene.  

 

6.6. Kommunalt arbeid for næringsutvikling 

Kommunene er førstelinjetjeneste i næringsutviklingsarbeidet. En viktig del av dette 

arbeidet er forvaltning av midler til regional utvikling på lokalt nivå. RUP er førende 

for forvaltningen av midlene.  

KRD evaluerte ordningen i 2011. Resultatene viser at midlene har bidratt til å styrke 

arbeidsplasser i lokal næringsliv, til å øke attraktiviteten og de har hatt en viktig 

utløsende effekt på andre midler. Tilbakemeldinger fra kommuner i Nord-Trøndelag 

er at fondene er et viktig virkemiddel for utviklingsarbeidet i egen kommune/region og 

gir mulighet for lokalpolitisk engasjement i næringsutviklingsarbeidet.  
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Forvaltning av kommunale/regionale fond har vist at interkommunal organisering 

styrker kompetanse og kapasitet. Strukturene synes nå å være på plass og de fleste 

kommunene samarbeider om bruken av midlene. Vi ønsker fortsatt regional 

organisering av kommunale fond basert på de gode erfaringene. Det legges ikke 

føringer på hvor stor andel av fondene som legges ut til enkeltkommunene.  

Fondene vil bli tildelt regionrådene/kommunesamarbeidene slik at de fortsatt vil ha 

ansvar for forvaltning og rapportering.  Følgende forutsetninger stilles:   

 Samarbeidet mellom kommunene videreføres og videreutvikles 

 Kommunenes næringsapparat tar aktivt del i forvaltningen av fondene 

 Deltakelse i Nord-Trøndelag Forum for Næringsutvikling 

 

Fordelingen av fond er basert på KRDs distriktspolitiske soner. Midler øremerket i 

statsbudsjettet for 2014 til kommunale fond, kr. XX, fordeles slik:  

 

I sone IV (Leka, Vikna, Nærøy, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Høylandet, Grong, 

Snåsa, Fosnes, Overhalla, Namsos, Namdalseid, Flatanger, Verran, Mosvik, 

Meråker) får hver kommune kr. XX.  

 

I sone III (Leksvik, Inderøy, Steinkjer, Verdal, Frosta) får hver kommune  

kr. xx. 

 

I sone II (Levanger) får kommunen kr. xx. 

 

I sone I (Stjørdal) får kommunen kr. xx.  

 

Det vises for øvrig til vedlagte retningslinjer for bruken av fondene. 

 

6.7. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

Fylkesmannen skal medvirke til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført 

regionalt. Fylkesmannen og kommunene forvalter en rekke ordninger rettet mot miljø, 

jord- og skogbruk, samt nærings- og bygdeutvikling. Regionalt Bygdeutviklings-

program er felles for Trøndelagsfylkene. Programmet er en oppfølging av 

Landbruksmelding for Trøndelag for 2010 og målsettingen er å styrke og samordne 

det regionale miljø- og næringsarbeidet. Dette skal bidra til økt mobilisering av lokale 

ressurser og bygge opp under den lokale vekstkraften.  

Regionalt Bygdeutviklingsprogram består av tre fylkesvise strategier: 

 Regionalt næringsprogram (RNP), om bruken av bygdeutviklingsmidlene med 

målsetting å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping i og i 

tilknytning til landbruket 

 Regionalt miljøprogram (RMP), om de regionale miljøtilskuddene til 

kulturlandskapstiltak samt reduksjon av landbruksforurensning  

 Regionalt skog- og klimaprogram (RSK), om tilskuddsmidler knyttet til 

planlegging og gjennomføring av skog- og miljøtiltak
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7. MÅL- OG RESULTATSTYRING 

 

Hovedmålet for Regionalt utviklingsprogram for perioden 2013-2016 er 

”Næringsvekst i Nord-Trøndelag”. Fylkestinget er opptatt av i hvilken grad 

virkemiddelbruken gjennom programmet bidrar til å nå dette målet. Effektmåling av 

virkemiddelbruken er viktig også for å sikre gode prioriteringer av virkemidlene og for 

evt. å kunne gjøre korrigeringer underveis.   

 

Mål- og resultatstyringen av virkemiddelbruken gjennom RUP gjennomføres slik: 

1. Effekt- og resultatmåling på prosjektnivå etter nasjonalt opplegg 

2. Aktivitetsmåling  

3. Eksterne evalueringer etter behov 

4. Oppnåelse av programmets målstruktur 

 

Opplegget for mål- og resultatstyring er beskrevet nærmere i vedlegg 2. 
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8.  VEDLEGG 

 

 

VEDLEGG 1 REGIONALE PLANER OG STRATEGIER 

 

Oversikt over de mest sentrale regionale planer og strategier som Regionalt 

utviklingsprogram skal medvirke til å oppfylle: 

 Fylkesrådets politiske plattform "Nord-Trøndelag inn i framtida" 

 Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 

 

 Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014 

 Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 

 Landbruksmelding for Trøndelag 

 Landbruksmelding for Trøndelag - status og oppfølging 

 Ungdomspolitisk plattform Nord-Trøndelag fylkeskommune 2012-2015 

 Strategiplan for kulturnæringer Trøndelag 2009-2016 

 FoU-strategi for Trøndelag 

 Klima- og energiplan Nord-Trøndelag  

 Regionalt Bygdeutviklingsprogram og handlingsplan for Landbruksmelding for 

Trøndelagsfylkene  

 Internasjonal strategi for Trøndelag 2013-2016 

 Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag 2011-2014 

 Strategi for idrett og friluftsliv (2013-2016) 

 

 

 

  

 
 
Det vil komme flere vedlegg i det endelige dokumentet. 

http://www.ntfk.no/Politikk/fylkesradet/Documents/Politisk%20plattform.pdf
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/plan/Documents/Regional%20planlegging/Regional%20planstrategi%20for%20Nord-Tr%C3%B8ndelag%202012-2016%20-%20Vedtatt%20i%20fylkestinget%20juni%202012.pdf
http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2011/FR/Vedlegg/FT%20mars%2011/FT15.02%20Vedlegg%20Marin%20Strategiplan%20Tr%C3%B8ndelag%202011-2014.pdf
http://www.ntfk.no/SiteCollectionDocuments/Reiselivsstrategi.pdf
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/naringsutvikling/Documents/Landbruksmelding_for_Tr%C3%B8ndelag_-_Endelig.pdf
http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2012/FT/Vedlegg%20juni%202012/Vedlegg%201%20Rapport%20-%20status%20og%20oppf%C3%B8lging%20av%20handlingsplan%20Tr%C3%B8ndersk%20landbruk.pdf
http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2012/FT/FT1266.htm
http://www.ntfk.no/SiteCollectionDocuments/Strategiplan%20web.pdf
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/plan/Documents/FoUstrategi.pdf
http://www.ntfk.no/SiteCollectionDocuments/Klima%20og%20energiplan.pdf
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNT/Landbruksavdelingen/Program/Regionalt%20Bygdeutvprg_2013-2017.pdf?epslanguage=nb
http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNT/Landbruksavdelingen/Program/Regionalt%20Bygdeutvprg_2013-2017.pdf?epslanguage=nb
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/internasjonaltarbeid/Documents/Internasjonal%20%20strategi%20%20for%20Tr%C3%B8ndelag%202013-2016.doc
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/folkehelse/Documents/Strategi%20for%20folkehelsearbeidet%20i%20Nord-Tr%C3%B8ndelag%202011-2014.pdf
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