
 

 

    Steinkjer/Trondheim, 23. september 2021 

Høringsuttalelse fra KS Trøndelag vedrørende: Verdiskapingsstrategien regional strategi for 

verdiskaping i Trøndelag 2022-2025 

KS har fått verdiskapingsstrategien på høring, med høringsfrist 22. september. Strategien erstatter 

Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag og FoU-strategi for Trøndelag i perioden 2016-

2020. For å se saksframlegg og høringsutkast, se her 

Høringsuttalelsen fra KS Trøndelag, er politisk behandlet i fylkesstyret, 22. september 2021. 

Strategien opererer med fem strategiske områder: 

1. Kompetanse, 2. Forskning, utvikling og innovasjon, 3. Omstilling til bærekraft, 4. Attraktivitet 

og 5. Samhandling, 

og fire satsingsområder: 

1. Bioøkonomi, 2. Opplevelser, 3. Teknologi, 4. Offentlig sektor. 

KS har vært godt inkludert i arbeidet med høringsutkastet og støtter de skisserte fem strategiske 

områdene og de fire satsingsområdene. Innledningen viser til at verdiskaping og vekst skal skje i hele 

Trøndelag. Dette mener vi er en forutsetning for å lykkes og er fornøyd med at dette kommuniseres 

såpass tydelig. 

Når det gjelder strategien så har KS et innspill som går på at en kan være 

konsekvent/gjennomgående i bruken av arbeids- og næringsliv og offentlig sektor, i strategien. KS 

mener at dette er mere dekkende, enn f.eks. bare næringsliv, eller bare bedrifter. Vi eksemplifiserer 

dette ved å vise til deler at teksten: I prioriteringene under det strategiske området – Kompetanse – 

det kompetente Trøndelag: I kulepunkt 2 knyttet til rekruttering og vekstkraft, bør en skrive: Øke 

kunnskapen om trøndersk arbeids- og næringsliv hos elever og studenter. I kulepunkt under kan det 

stå: Tilrettelegge for lærlinger, praksisplasser og hospitering i bedrift/offentlig sektor. I prioriteringen 

Arbeidsplassen som læringsarena, kulepunkt 1: Motivere og mobilisere til kompetansetiltak i 

bedrifter/offentlig sektor. Kulepunkt 2: Stimulere til å utvikle fleksible og spissede opplæringstilbud i 

bedrifter/offentlig sektor. I prioriteringen Omstilling og nyskaping, kulepunkt 1: Motivere 

bedrifter/offentlig sektor til å kartlegge framtidig kompetansebehov. NB: Understreking betyr: 

Ønsket inn i strategien. 

Under det strategiske området – Forskning, utvikling og innovasjon, prioriterte område 1 – 

Mobilisere til forskning og innovasjon, kulepunkt 1: Bidra til at flere bedrifter og kommuner benytter 

forskning i sitt utviklingsarbeid. Her er KS av den oppfatning at dette gjelder hele offentlig sektor, 

ikke bare kommunene, slik at det kan stå offentlig sektor. Deretter er vi av den oppfatning at det bør 

stå forskning og innovasjon, altså at innovasjon kommer inn sammen med forskning. 

Vi ser fram til å ta i bruk strategien, med tilhørende handlingsprogram, når dette blir ferdigstilt. 

Med vennlig hilsen KS Trøndelag 

Annikken Kjær Haraldsen, regiondirektør 

Marit Moe, spesialrådgiver 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/planer-og-strategier/horing-regional-strategi-for-verdiskaping-i-trondelag-2022-2025/

