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Prioriterte regionale/lokale næringspolitiske 

saker 2014 

Økonomisk vital og miljømessig god sentrumsutvikling  

 

• Næringslivet skal bli hensyntatt i lokale saker om sentrumsutvikling 

• Sikre utviklingsmuligheter/nytt næringsareal i sentrum 

• Ha særskilt fokus på midtbyen i Trondheim 

• Sikre god tilgjengelighet og erstatning av bortfalte 

parkeringsplasser 

• Få iverksatt tiltak foreslått i Sentrumsprosjektet for Trondheim 

• BID-prosjekt for Midtbyen 

• Etablering av senter for bygningsvern og revitalisering av 

bryggene i Trondheim 

• Videre utvikling av Midtbyen Management AS 

 



Prioriterte regionale/lokale næringspolitiske 

saker 2014 

Nok tilgjengelig næringsareal 

 

• Sikre nok attraktivt og bebyggbart næringsareal i et 30 års 

perspektiv 

• Hva er reelt areal av det som er lagt ut? 

• Hvor fort forsvinner det? 

• Vi må ha næringsarealer i sentrum 

• Sikre nok tilgjengelig næringsareal tett på fremtidig 

logistikknutepunkt 

• Tiltrekke seg aktører som vil sitte tett på 

• Delta aktivt i arbeidet med melding om langsiktig byvekst og 

jordvern (i regi av Trondheim kommune) – herunder etablering av 

«grønn strek» 

• Utarbeide en overordnet byplan i regi av Fagråd Eiendom 

 

 



Prioriterte regionale/lokale næringspolitiske 

saker 2014 

Mer næringsfremmende politikere (og administrasjoner) 

 

• Følge opp at bystyret/kommunestyrer drar på jevnlige bedriftsbesøk 

• Invitere Formannskapet i Trondheim til møter med ledere fra 

olje/gass bransjen og handelsnæringen i løpet av høsten (andre 

bransjer senere) 

• Invitere politikere til NiTs medlemsmøter 

• Invitere politikere på besøk hos våre medlemsbedrifter 

• Kartlegging av politikere med næringslivsbakgrunn 

• Holde innlegg om næringslivet i møter med politiske partier; spesiell 

fokus på ungdomspartiene 



Prioriterte nasjonale næringspolitiske 

saker 2014 

Regional forvaltning av deler av statens finansielle formue 

i unoterte aksjer 

 

• Stortingsmelding 19. om Forvaltningen av Statens pensjonsfond  

som kom nylig sier lite om dette 

• Utredning om investeringsmandat i unoterte aksjer må vedtas 

igangsatt 

 

• Det handler om å øke avkastningen på våre felles investeringer, 

gjennom å gi nytt investeringsmandat, og mulighet til miljøer som 

har vist gode resultater på investering i unoterte aksjer/fond i fond i 

de største byene i Norge (Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo) 

• Dette er ikke distriktspolitikk 

 



Prioriterte nasjonale næringspolitiske 

saker 2014 

Gode rammevilkår for FoU/utdanningsinstitusjonene 

  

• Samlet, bynær campus for NTNU 

• Realisering av Ocean Space Center 

• Nytt helse-/sosialfagsbygg for HiST på Øya 

• Flere studentboliger 

 

• NiT er «heiagjeng» 

• Ta opp sakene i alle møter med politikere 

• Delta aktivt i Strategisk samarbeidsforum for kunnskapsbyen 

• Når FoU miljøene har bestemt seg for hva de selv ønsker, må vi 

trykke på 



Prioriterte nasjonale næringspolitiske 

saker 2014 

Gode samferdselsløsninger for regionen 

 

• Endelig plassering av nytt logistikknutepunkt vedtatt i kommuner og 

fylkestinget 

• Avklare finansiering og byggestart av nytt logistikknutepunkt 

• Enhetlig veiutbygging av E6 gjennom Trøndelag, inklusive nødvendig 

finansiering i tråd med prioriteringene i Vegforum Trøndelag 

• Trønderbanen til Melhus 

• Dobbeltspor på jernbane til Stjørdal 

• Bidra til videre utvikling av havn på Orkanger i tråd med vedtak om 

logistikknutepunkt 

• Etablering av flere direkteruter til utlandet i tråd med Luftfartsforum 

TRDs prioriteringer 



Andre viktige næringspolitiske saker p.t. 

(eksempler) 

• Revidering av arealplaner og sentrumsplaner  

• Mindre detaljerte reguleringsplaner knyttet til handel og næring 

• Utvide skjenketiden fra kl. 02.00 til kl. 03.00 

• Avvikle avgift på leie av gategrunn 

• Etablering av Mathall og Litteraturhus 

• Nye Leüthenhaven og revitalisering av Ravnkloa 

• Øke de årlige bevilgningene til Visit Trondheim  

• Mer effektiv behandling av bygge-/reguleringssaker 

• Oppfylle planen for styrking av realfag i Trondheimsskolen  

• Entreprenørskapstilbud i skolen 

• Få plass executive MBA i kommersialisering av teknologi (evt. 

kortere MBA-programmer) ved Handelshøyskolen i Trondheim 

 



Andre viktige næringspolitiske saker p.t. 

(eksempler) 

• Etablere nytt toplans “Kvenildkryss”, ny veiløsning for Fossegrenda 

fra Sluppen-krysset, god løsning for Innherredsveien, ny Elgeseter 

gate og ny veiløsning Flakk – Ila 

• Elektrifisering av Meråker- og Trønderbanen 

• Kraftsituasjonen i regionen (nye overføringslinjer, utbygging av ny 

fornybar energi - vindkraft) 

• Bedre rammevilkår ifht. elsertifikatmarkedet  

• Senke de kommunale kostnadene for utbyggere som er først ute 

med å regulere et nytt område 

• Etablering av et Innovasjonssenter i Trondheim (initiativ fra SIVA) 

• Aktiv deltagelse i gjennomføringen av Strategisk næringsplan for 

Trondheimsregionen 

• Og mere til…. 

 
 

 




