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Høringsuttalelse fra IPR Trøndelag sørvest, Lakseregionen - Regional strategi for verdiskaping i 

Trøndelag 2022-2025 

 

Uttalelsen er behandlet i regionrådet 17. september 2021.  

 

IPR Trøndelag sørvest, lakseregionen har gått igjennom høringsutkast for Regional strategi for 

verdiskaping i Trøndelag 2022-2025. Vi har følgende merknader til utkastet.  

 

IPR Trøndelag sørvest støtter i hovedsak de prioriteringene og satsingsområdene 

Verdiskapingsstrategien peker på. Verdiskapingsstrategien gjenspeiler i store trekk vårt arbeid med 

Strategisk Næringsplan for regionen. Dette gir muligheter til økt verdiskaping. Det gir videre et bedre 

grunnlag for et forpliktende samarbeid når strategiene i stor grad er overlappende. Strategisk 

næringsplan for Trøndelag sørvest ferdigstilles høsten 2021.  

Strategien kunne vært tydeligere på ansvar for gjennomføring.  Det bør konkretiseres i større grad 

når fylkeskommunen kan og bør ta en hovedrolle. De interkommunale samarbeidene kan ta en 

større rolle i gjennomføringen, men det  forutsigbar finansiering basert på næringsfaglige kriterier. Vi 

oppfordrer til at fylkeskommunen prøver ut forskjellige metoder for forpliktende samarbeid med de 

interkommunale samarbeidene og andre regionale og lokale parter. IPR Trøndelag sørvest mener at 

Fylkeskommunen bør gjeninnføre ordningen med å tildele regionale utviklingsmidler til regionen.  

IPR Trøndelag sørvest  stiller seg bak forslaget om å gjøre opplevelser til et satsingsområde. Regionen 

kan tilby stor variasjon i opplevelser. Her bør strategien ha tydeligere mål knyttet til verdiskaping og 

arbeidsplasser, samtidig som det blir relatert til markedsføring og omdømmebygging.  Regionen har 

valgt å satse på reiseliv og vil legge til rette for omdømme og næringsutvikling i tråd med dette. 

Regionen vil også gå tungt inn i arbeidet med Trøndelag som gastronomisk europeisk matregion 

2022. Dette vil være et vindu til videre utvikling av opplevelser knyttet til mat og reiseliv i vår region.  

I Trøndelag sørvest må vi arbeide med koordinering og samhandling i tiden som kommer og vi støtter 

derfor  de strategiene som legges til grunn også på dette området.    

Trøndelag har komplette verdikjeder på matproduksjon. Dette området er sorterer under 

bioøkonomi  i høringsutkastet.  Trøndelag sørvest har de fleste produksjonene i regionene (sjømat, 

landbruk og reindrift). Regionen er derfor viktig når Trøndelag skal nå målet om ledende 

bioøkonomiregion i 2025.  Det sirkulære perspektivet er understreket som viktig for å nå målene.  IPR 

Trøndelag sørvest mener det må legges til rette for kunnskapsutvikling på tvers av regioner, 

forvaltningsnivå og mellom offentlig og privat sektor.  FOU miljøene spiller en sentral rolle i dette 

arbeidet. FOU miljøene må stimuleres til å ha søkelys på  næringslivet i hele fylket.   

Teknologi er et satsingsområde og i strategien pekes det på å synliggjøre teknologihovedstaden 

Trondheim. Dette er bra og vil kunne ha synergier til andre regionen.  Det er viktig å peke på at også 

andre deler av fylket har teknologitung industri, bla deler av prosessindustrien i Orkland og Heim.  
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Strategien med å synliggjøre regionens mangfold av testfasiliteter og demonstrasjonsanlegg støttes 

derfor.   

Offentlig sektor er et eget satsingsområde. Dette er positivt og IPR Trøndelag sørvest peker i denne 

sammenhengen bla. på kompetanse, plan og innkjøpsmakt som viktige parameter.  

IPR Trøndelag sørvest ønsker også å understreke infrastruktur som  vei, samferdsel til sjøs, fiber og 

elektrisitet som viktige parameter som vesentlige satsingsområder for å lykkes med næringsutvikling.   

Her har det offentlige en viktig rolle for å tilrettelegge for dialog og iverksette prosjekter.   
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