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HØRINGSINNSPILL TIL TRØNDELAGSPLANEN (REF 201803415-9) 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) vil takke for muligheten til å komme 
med innspill til Trøndelagsplanen. 

 
Vi er ca. 1750 medlemsbedrifter med tilsammen 50.000 ansatte. Gjennom 
Næringsalliansen for Trøndelag samarbeider vi godt med øvrige næringsforeninger 
for å få til vekst og utvikling i hele Trøndelag. 
 
Trøndelagsplanen er full av gode intensjoner for fremtidig utvikling av Trøndelag som 
øvrig fylkeskommunalt planverk skal konkretisere, og underliggende 
handlingsprogram skal bidra til å innfri. Planen er forbilledlig kort, men møter dermed 
den utfordring at den på flere områder blir vel generell. I så måte er det litt vanskelig 
å komme med veldig konkrete innspill til flere av områdene i planen. Mer konkrete 
innspill vil være adskillig lettere å komme med for de underordnede strategier, planer 
og handlingsprogram. 
 
NiT forventer at når en ønsker å videreutvikle samhandlingen mellom Trondheim, 
storbyregionen og fylket, og at dette også involverer næringslivet. Og da med reell 
involvering av næringslivet. Næringslivet har mye å bidra med når planer utformes. 
Vi ønsker oss tettere involvering av regionalt og lokalt næringsliv, NIT inkludert, i 
utforming av planer og handlingsprogram som vil påvirke næringslivet. 
 
Våre medlemmer er svært opptatt av tilgang til relevant kompetanse. For dem er 
dette avgjørende for å styrke egen konkuranseevne. Her spiller videregående skole 
og de høyere utdanningsinstitusjonene i Trøndelag en viktig rolle. Behovet for faglig 
påfyll underveis i arbeidslivet er økende. Tett dialog mellom videregående skole og 
nærings- og arbeidsliv er viktig for å kunne tilby gode utdanninger som næringslivet 
etterspør. Det er positivt at dette er tatt inn i planen. 
 
Ut av planen kan vi lese at fylket ønsker en tydelig satsing på næringer som støtter 
opp under det grønne skiftet, og Trøndelags verdiskaping basert på våre 
naturressurser. Vi har et felles mål om at vi i 2025 skal ha 1000 teknologibedrifter 
med 20.000 ansatte i Trondheimsregionen. Vi skulle gjerne sett at dette også var en 
del av planen og at teknologi ikke kun er koblet opp mot forsvaret og verdikjedene 
jord, skog og hav. Eksempelvis har vi mange industrivirksomheter og 
hjørnesteinsbedrifter spredd over hele Trøndelag som bidrar betydelig til regionens 
verdiskaping, som ikke vil kjenne seg igjen i denne planen. 
 
Verdikjeden i blå sektor er i betydelig vekst. Det støttes at fylket vil legge innsats i å 
bidra til videre utvikling av denne sektoren. 
 
Trøndelag er et stort fylke som er avhengig av gode kommunikasjoner for å bindes 
sammen til en enhet med gode bo- og arbeidsmarkedsregioner. Samordnet areal- og 
transportplanlegging er viktig for å få til dette. Vi ønsker oss bedre infrastruktur og et 
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bedre transporttilbud på denne infrastrukturen. Det er viktig at planen gir tydelige 
signal om viktigheten av dette. 
 
Ordet «balansert» brukes flere steder i forslaget. For oss er det ikke helt åpenbart 
hva en legger i dette. Bruk av ordet kan tolkes som om fylket fremdeles mener det er 
et underliggende motsetningsforhold mellom by og land, og er mest opptatt av 
utvikling av næringer utenfor storbyregionen. NiT ønsker at hele Trøndelag skal ha 
mulighet til videre utvikling, også de næringer som trives best i storbyregionen. Store 
deler av Trøndelags næringsliv konkurrerer på nasjonale og internasjonale arenaer, 
ikke ut i fra naturgitte fortrinn, men ut i fra egenutviklet kompetanse, eller evne til å 
gjøre en ide om til god butikk. Det internasjonale konkurranseaspektet bør 
tydeliggjøres i planen slik at det legger føringer videre for hvordan Trøndelag skal 
legge til rette for at vårt næringsliv kan hevde seg i denne konkurransen.  
 
NiT deltar i koordineringsgruppen for gjennomføring av strategi for innovasjon og 
verdiskaping. NiT har en forventing om at vi inviteres til deltagelse, og bidrar da 
gjerne, i arbeidet med øvrige regionale planer og strategier med påfølgende 
handlingsprogram som er viktige for videre næringsutvikling i vårt kjære Trøndelag.    
 
 
Med vennlig hilsen 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
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