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Vi må legge til rette for vekst og utvikling av næringslivet i hele Trøndelag- bekymringsmelding vedr. 

fordeling av midler til innovasjon og utvikling  

 
Innovasjonsselskapene i Trøndelag, næringshager og inkubatorer, er sentrale aktører i 
fylkeskommunens næringsarbeid. I forbindelse med utlysning av nytt næringshageprogram og nytt 
inkubasjonsprogram 2023-2032 har totalt 10 innovasjonsselskaper søkt om opptak i Trøndelag, med 
en totalramme på kr 43 900 000. Saken omhandler Trøndelag fylkeskommunes innstilling til Siva om 
opptak av innovasjonsselskaper i Trøndelag til ny programperiode 2023-2032.  

Trøndelag sørvest, Lakseregionen består av kommunene Skaun, Orkland, Heim, Aure, Hitra, Frøya, 

Rennebu, Rindal, Ørland og Surnadal. Det interkommunale samarbeidet i Trøndelag sørvest, 

Lakseregionen er organisert gjennom regionrådet. Regionrådet består av regionens ordførere som 

utøver stemmerett, og administrativ ledelse i kommunene med møte og talerett. Regionrådet har tett 

dialog med nasjonale og regionale myndigheter, organisasjoner og næringslivet.  

Regionrådet mener at man må satse mer på små- og mellomstore bedrifter og gründere i vår region. 
Norge ligger bak når det gjelder skalering av industribedrifter og å skape flere gode eksportselskaper. 
Trøndelag sørvest, Lakseregionen har et stort potensial for å bidra til å løse dette oppdraget også i 
framtiden. Utvikling av attraktive og innovative distriktsarbeidsplasser må til, og vi ønsker at vår region 
skal bli enda bedre på dette. Dette trenger vi mer støtte fra Trøndelag fylkeskommune og SIVA for å få 
til.  
 
Små – og mellomstore bedrifter utgjør en betydelig andel av norske virksomheter og norske 
arbeidsplasser. Det er i SMBene vi ser at mange smarte løsninger og ideer oppstår, men ofte har 
bedriftene lite kapasitet til å satse på innovasjon. Vi er i en tid der klima, energi og råvaretilgang utgjør 
betydelige risikofaktorer som regionens bedrifter må håndtere. Da er det godt å ha profesjonelle og 
kompetente innovasjonsmiljøer med på laget.   
 
Med næringshageprogrammet har Norge mulighet til å utvikle en landsdekkende infrastruktur for å 
sikre vekstkraft i alle landets distriktskommuner. I SIVAs faglige innstilling til Trøndelag fylkeskommune 
kommer de fleste kommuner i vår region svært dårlig ut av det.  
 
De etablerte Innovasjonsmiljøene i Trøndelag sørvest-Lakseregionen har vært solide bidragsytere til 
vekst i regionens små og mellomstore bedrifter.  
 



 

 

Regionen har prosessindustri i verdensklassen og en rik industrihistorie. I regionen finner vi bedrifter 

som bla Equinor, Wacker Chemicals Norway AS, Elkem Thamshamn og Washington Mills. Regionen har 

oppdrettskommuner og ei oppdrettsnæring som står for en stor del av eksporten fra landsdelen. 

SalMar, Lerøy, Mowi, og Måsøval er eksempler på dette. Hitramat er Nord-Europas ledende 

krabbeeksportør, og en viktig drivkraft for trøndersk kystfiske. Norsk Kylling har etablert seg i 

regionen, og er et eksempel på foredlingsindustri. Innen maritime næringer, herunder verft og 

rederier som har mange servicefartøy for havbruksnæringen, er det et stort behov for å utvikle nye 

fartøy der fornybare energikilder blir viktige, f.eks. hos. Frøy. Alle disse selskapene representerer store 

industrielle vekstmotorer, som også har store bærekraftsutfordringer som skal løses. Til dette trengs 

det innovasjonskraft og nye løsninger i hele verdikjeder og sektorer. Det er store industrielle 

vekstmuligheter i havnæringene, og kommunene ønsker sterkt å tilrettelegge for å bidra i denne 

verdiskapingen. Innovasjonsselskapene har som formål å styrke små og mellomstore lokale 

distriktsbedrifter og gjøre disse leveringsdyktige som underleverandører til de store.  At vi har en god 

og bred underskog av små og mellomstore bedrifter, er avgjørende både for valg av etableringssted og 

ikke minst forutsigbarhet for leveranser til den løpende drift. 

Regionen er ledende i landsdelen når det gjelder matproduksjon, både fra blå og grønn sektor. 
Etablering av «spinn offs» av eksisterende primærnæringer og det å ta vare på, å videreutvikle 
eksisterende næringer er viktig for Trøndelag.  I regionen ser vi eksempel på samarbeid mellom blå og 
grønn sektor, for eksempel ved etablering av Svanem Biogass AS, hvor Thams Innovasjon har spilt en 
ikke ubetydelig rolle over lang tid.  Det ligger til rette for flere slike etableringer i tiden som kommer, 
og innovasjonsmiljøer i regionen har opparbeidet seg kompetanse som kan benyttes utover egen 
region.   
 
Regionen har sentral beliggenhet i nærhet til FoU miljøer i Trondheim og på Nordmøre.  På en annen 

side er flere av regionens kommuner typiske distriktskommuner, hvor nyetableringer spiller en sentral 

rolle for å opprettholde sysselsetting og befolkningsvekst.  Regionens fortrinn og beliggenhet gjør den 

attraktiv for etablering av nasjonal og internasjonal næringsvirksomhet. 

I årets opptaksrunde i næringshageprogrammet ble regionens innovasjonsselskaper tildelt svært lite 
midler. Dette i en tid der omstillingsbehovet i alle våre sektorer er helt avgjørende for framtidas 
distriktsarbeidsplasser. Et stramt statsbudsjett har også bidratt til større usikkerhet i 
leverandørkjedene til energi- og havbruksselskapene. Lokalt ser vi at usikkerheten vokser og sprer seg 
til flere sektorer. Regionens innovasjonsmiljøer får et tilskudd på 7,4 % av den samlede tilskuddspotten 
som fordeles i Trøndelag.  I motsetning ser vi at innovasjonsmiljøer som ligger på aksen Trondheim - 
Steinkjer får 40% av midlene samlet sett.  
 
Det som er vedtatt i hovedutvalg næring i november 2022, står ikke i forhold til de utfordringene og 
muligheter som finnes i næringslivet akkurat nå. Vi oversender derfor en bekymringsmelding for å 
sette søkelys på fordeling av midlene i Trøndelag.  
 
Uttalelsen støttes av Næringsalliansen i Trøndelag sørvest, Lakseregionen  
 

Med vennlig hilsen  

Kristin Strømskag, leder 

Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, Lakseregionen  

 

 



 

 

 


