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1. Innledning


Region Trøndelag Sør ble etablert 16. august 2017 av kommunene Røros, Holtålen, Melhus, 
Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal. Målet med regionsamarbeidet er, «gjennom samhandling 
og samarbeid mellom kommuner som tilhører regionen å bidra til økt innovasjon og utvikling i 
regionen som helhet».

«Et av hovedmålene for det nye Trøndelagfylket er at det skal være en region med livskraft, 
bærekraft og konkurransekraft. Arbeidet for å sikre en balansert utvikling i Trøndelag bygger 
på at det er en gjensidig avhengighet mellom Trondheim og distriktene. En god dynamikk 
mellom distriktene med sine ressurser, og byens kompetansemiljø og kultur- og næringsliv, 
kan gi både livskraftige distrikter og en attraktiv storby.» (Strategi for innovasjon og 
verdiskaping for Trøndelag, vedtatt 14.12.2017)

Trøndelag Sør er en spennende næringsregion med store vekstmuligheter. «Det grønne skiftet», 
som skal ta økonomien i en mer bærekraftig retning er i gang, og kommunene i regionen ønsker 
å være i forkant i denne utviklinga når det gjelder tilrettelegging for næringer som baserer seg på 
lokale ressurser som skog, vann, landbruks- og utmarksarealer. Regionen sør for Trondheim har 
store råstoffressurser innen tre, mineraler og mat. Dette er ressurser med stort potensiale for 
videre foredling. 

Regional verdiskapingsprogram for Trøndelag Sør legger opp til et bredt samarbeid mellom 
lokale utviklingsaktører, næringslivet, kunnskapsinstitusjoner, regionale utviklingsaktører, 
virkemiddelapparatet og kommunene. Programmet skal bidra til å koordinere innsatsen på 
områder der regionen ønsker/har mulighet til å ta en posisjon. Utgangspunktet  er de sterke 
næringsmiljøene regionen allerede har, og der regionene har særlige forutsetninger ofr å lykkes.

Trøndelag Sør skal være et attraktivt område for bosetting, arbeid og oppvekst. En 
videreutvikling av et felles bo- og arbeidsmarked vil bidra til å styrke regionenes identitet og øke 
innbyggernes trivsel og tilknytning. Her vil samspillet mellom de regionale tyngdepunktene med 
gode tilbud for innbyggerne i regionen, og attraktive tettsted og levende bygder være viktig. 

Trøndelag Sør er en sterk «mat-/landbruksregion» med stort produksjonsvolum og etablerte 
nettverk. Med utgangspunkt i tre, mineral og masseprodusert skreddersøm er det etablert 
industriaktører og -klynger med utviklingsambisjoner. Reiseliv og opplevelser har stort potensial i 
regionen. Trøndelag Sør er sentralt plassert tett på Trondheim, med nasjonale transportårer 
flyplass, veg og bane gjennom regionen. 

Trøndelag Sør har pekt på fire satsingsområder for regionen:

• Bioøkonomi

• Sirkulær økonomi
• Smarte samfunn

• Opplevelsesnæring.



2. Bakgrunn/prosess


Arbeidet med en felles strategi med tilhørende handlingsplan for Trøndelag Sør, ble igangsatt 
gjennom et forprosjekt ledet av Plankontoret. I forprosjektperioden drøftet styringsgruppa og det 
nystiftede organet Regionrådet Trøndelag Sør, hvilke områder regionsamarbeidet skal ha fokus 
på. Gjennom arbeidet ble det konkretisert hvilke felles utfordringer og satsningsområder en har i 
regionen, og pekt på mulig tiltak innenfor hvert av områdene. 

• Tilgjengelig areal for bolig, hytte og næring
• Utnyttelse og foredling av naturressurser i regionen (Tre, mineraler etc)
• Infrastruktur som gjør regionen attraktiv (vei, nett)
• Tilgang på riktig kompetanse
• Omdømme og profilering av regionen
• Kommunenes næringsvennlighet

Tilgjengelig areal for bolig, hytte og næring 
• Kartlegging av situasjon

• Framskriving av behov og hvor dette skal dekkes
 Utnyttelse og foredling av naturressurser i regionen (Tre, mineraler, landbruk etc) 

• Kartlegging av ressurser, kompetanse og aktører

• Styrking og videreutvikling av nettverk/klynger

• Mobilisering av aktører/ideer - prosjektutvikling 

Næring Kompetanse Infrastruktur 
Areal

Infrastruktur 
Transport

Annet

Styringsgruppe 
ordførere

Prosjektleder/sekretariat

Arbeidsgruppe 
næring

Verdiskapingsprogram 
næring

Regionråd 
politisk-/adm. representanter

Kommunestyrene

Kommuneadministrasjonene

Bygg vei

Region Trøndelag Sør

? ? ?



Infrastruktur som gjør regionen attraktiv (vei, nett) 
• Oversikt på prioriterte områder og flaskehalser i regionen

  
Tilgang på riktig kompetanse 

• Samarbeid med vgs og andre utdanningsaktører basert på næringslivets behov

• Arbeid for å beholde og videreutvikle skole-/studietilbud

• Styrke kobling til kunnskaps- og utviklingsmiljø i Trondheim og landet forøvrig
  
Omdømme og profilering av regionen 

• Synliggjøre mulighetene i regionen

• Utvikle en felles kommunikasjonsplattform
  
Kommunenes næringsvennlighet 

• Kapasitet, kompetanse og kvalitet innen Plan, Byggesak, VA og Tekniske fag

Regionsamarbeid kan og bør omfatte alle disse ulike områdene, som omfatter politisk 
påvirkning, tilrettelegging og rammevilkår og utviklingsprosjekter i og med bedrifter. Det ble lagt 
til grunn at et «regionalt verdiskapingsprogram for næringsutvikling» ikke skulle favne for 
vidt, men være rettet mot konkrete tiltak innenfor området næring.

Regionrådet via Plankontoret henvendte seg til Næringsforeningen i Trondeheimsregionen avd. 
Melhus og Mindre Gauldal, Rørosregionen Næringshage AS, Nasjonalparken Næringshage AS, 
Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe for å kunne bygge regionsamarbeidet innen delområde 
næring, videre på eksisterende aktører og etablerte prosjekter/aktiviteter. Resultater fra 
diskusjonsmøter med hovedaktørene og presentasjon for prosjekteier danner grunnlag for 
beskrivelsene av organisering, mål og delmål i verdiskapingsprogrammet.

Verdiskapings-program

Næring

Mål

Styrke innovasjon og verdiskaping i 

Trøndelag Sør gjennom:

Å forene krefter 
innenfor 

satsingsområdene 
bioøkonomi, 

sirkulærøkonomi, 
opplevelsesnæring 
og smarte samfunn

Å benytte etablerte 
utviklingsmiljø og 

satsinger som 
drivkraft for utvikling 

og økt aktivitet 



3. Regionens ståsted




3.1.Folketallsutvikling




                                          Befolkningsutvikling (tall fra 
SSB)

Bakgrunnen for befolkningsutviklingen i Trøndelag Sør er delt. Alle kommunenhar hatt 
nettoinnflytting i perioden, mens Oppdal, Midtra Gauldal og Melhus også har hatt 
fødselsoverskudd. I hovedalternativet til befolkningsframskrivingen fram mot 2040 forventes 
det vekst i innbyggertallet i fem av kommunene som inngår i regionsamarbeidet. Samlet 
vekst er beregnet til 13,2% og veksten vil i all hovedsak komme i tettstedene. Imidlertid viser 
prognosene at en stor del av veksten vil komme blant befolkningen over 70 år. Regionen 
står med andre ord overfor en demografisk utfordring. Flere næringer i regionen har et 
potensiale for framtidig vekst, men kan samtidig stå overfor en stor utfordring når det gjelder 
mangel på arbeidskraft og kompetanse. 

3.2.Bo- og arbeidsmarked


Boligmassen i Trøndelag har økt med 14,7% siden 
2007. I Trøndelag Sør har Oppdal, Røros og Melhus 
hatt en nettovekst i boligmasse på mer enn 10%. 
Veksten i boligmasse henger i stor grad sammen med 
befolkningsvekst, men også med lokal fortetting og 
flytting til tettsted/kommunesentrum i de ulike 
kommunene.


Trøndelag Sør har en betydelig grad av pendling. Tar 
en utgangspunkt i pendlerstrøm i akser som teller mer 
enn 100 personer er koblingen til Trondheim sentral. 
Dette tyder på at regionen samlet sett har et betydelig 



potensial samlet som bo- og arbeidsmarked. En forutsetning vil være en forbedring/videreutvikling 
av kollektivtilbudet.


Trenden er at folk som har muligheten til det, flytter dit de ønsker å bo og tar med seg arbeidet 
sitt. Regionen bør legge til rette for å tiltrekke seg flere innbyggere på denne måten gjennom å 
bidra til utvikling av moderne konsepter for boligbygging som kan brukes i de enkelte 
kommunene. Det er ønskelig at konseptene får en grønn profil og at en tar utgangspunkt i lokale 
fortrinn, som for eksempel kort veg til både rekreasjonsområder og sentrumsfunksjoner. 

Nyere forskning viser at bare et fåtall, 5-10% av arbeidsstokken nasjonalt, har mer enn 45-60 
minutter i reisetid en vei mellom hjem og arbeidssted. I Trøndelag Sør kan svært mange pendle 
innenfor et slikt tidsintervall. Med moderne digital infrastruktur vil også andelen som kan være 
ansatt/tilknyttet arbeidsgiver i lengre avstand fra bosted, med hjemmekontor eller tilgang til 
kontorfellesskap på hjemstedet øke.

3.3.Sysselsetting


Antall sysselsatte i Trøndelag Sør har økt i perioden fra 2008 og fram til i dag. Dette skyldes en 
sterk vekst i sysselsettingen i Midtre Gauldal og Melhus. De øvrige kommunene i regionen har hatt 
en netto nedgang i antall sysselsatte. Noe som først og fremst skyldes at primærnæringene og 
industrien har mistet mange arbeidsplasser i perioden. Når det gjelder Oppdal og Røros som har 
hatt befolkningsvekst og nedgang i arbeidsplasser kan pendling og «telecommuting» være en del 
av forklaringen. Sysselsettingsutviklingen er fordelt på etablering av nye bedrifter og vekst/
utvikling i eksisterende bedrifter.


Arbeidsledigheten i regionen er svært lav, på 1,5% i 2018. Den ligger under den samlede 
arbeidsledigheten for Trøndelag som ligger på 2,2% som igjen ligger under snittet for landet. 
Regionen samlet har en større andel av befolkningen arbeid enn snittet for landet. Lav 
arbeidsledighet er i seg selv positivt, men kan også utføre en utfordring i forhold til nyetablering 
og rekruttering av kompetanse og arbeidskraft.


Med fortsatt vekst i næringslivet og lav arbeidsledighet vil det være behov for flere arbeidstakere  
med riktig kompetanse i næringslivet og i arbeidslivet forøvrig.


4. Regionens næringsliv


4.1.Kort oversikt


Landbruket er en betydelig næring i Trøndelag Sør. Det er tradisjonelt landbruk, med husdyrhold 
og produksjon av korn, potet og andre produkter og en betydelig næringsmiddelindustri som til 
sammen omfatter mange sysselsatte. Regionen har også mange bedrifter og flere klynger som 
satser på foredling og salg av lokal mat. Potensialet innenfor dette området stort.

Regionen har også en betydelig industri basert naturressurser. Skog utgjør en stor ressurs, 
som har potensiale for for mer verdiskaping med tanke på videreforedling - både til tradisjonelle 
treprodukter, «nye» bruksområder og energi. Mineralressurser, skifer og granitt, danner 
grunnlag for foredlingsbedrifter som produserer bygningsmaterialer som er ettertraktet både i 
inn- og utland samt produkter for bygg- og anleggsindustrien.



Bygg/anleggsnæringen er en annen sentral næring i regionen, med høy aktivitet og mange 
sysselsatte. Prosjekter og aktivitet spenner fra bygging av flere hundre fritidsboliger pr år til stor 
nasjonale vegprosjekter.


Trøndelag Sør er rik på natur og kultur, med blant annet Verdensarvstedet Røros og 
vikingegravfeltet på Vang og en variert, vakker og tilgjengelig natur. En natur som har skapt 
grunnlaget for største hytteregionen i Midt-Norge. 


Handels og sevicenæringene utgjør en stor og viktig del av næringslivet, med viktige servicetilbud 
til øvrig næringsliv, befolkningen og fritidsinnbyggere. Røros og Oppdal er blant 5 kommuner i 
Trøndelag med en handelsomsetning pr innbygger på mer enn 100.000 kr.


4.2.Regionens fortrinn


Natur

Infrastruktur

Bredde i næringsliv

Innovasjonsmiljø - klynger

Nærhet til Trondheim - kompetanse

Kapitalmiljø

Større prosjekter

I løpet av de neste ti årene vil E6 sør for Trondheim bli utbygd til en standard som gjør 
reisetiden til Trondheim kortere fra vår region. Det er også vedtatt av berørte kommuner og 
Sør-Trøndelag fylkeskommune å utrede en forsert utbedring av fylkesveg 30 gjennom 
innføring av bompenger. Parallelt med arbeid med ny E6 arbeides det også for bedre 
togtilbud på strekningen, samt elektrifisering av Rørosbanen. Region Trøndelag Sør knytter 
Midt-Norge til Vestlandet og Østlandet både på vei og bane. Vi tror den pågående utviklingen 
av infrastrukturen vil medvirke til at vår region blir mer attraktiv for næringsaktører og folk 
som ønsker å etablere seg. Ny og bedre infrastruktur kan være en utløsende faktor for å 
lykkes med større verdiskaping i vår region.

5. Overordnet strategi (NB: utformes basert på dokumentasjon fra forprosjekt og innspill i 
arbeidsgruppen)

5.1.Utgangspunkt i lokale fortrinn

5.2.Økt foredling

5.3.Infrastruktur

5.4.Kompetanse

5.5.Areal

5.6.Omdømmebygging og profilering

5.7.Næringsvennlighet




6. Felles plattform næringsutvikling

Den regionale verdiskapingsplanen skal være overordnet og strategisk, og planen skal bidra til å 
samle krefter i de samarbeidende kommunene og næringslivet på tvers av kommunegrensene. 
Planen legger til grunn at økt felleskapstenking gir Trøndelag Sør bedre muligheter til å lykkes 
med sine felles målsetninger.

Planen utarbeides for en 4-årsperiode, og benyttes som en felles plattform for næringsutvikling i 
regionen. Den får status som regional temaplan, det vil si at det ikke er en tradisjonell plan etter 
Plan- og bygningsloven. 

Verdiskapingsplanen erstatter ikke kommunale planer, men setter prosjekter og tiltak inn i en 
større sammenheng som vil gi enda mer slagkraft opp mot større miljøer/byer/regioner. Planen 
skal ikke dekke rene kommunespesifikke temaer. 

6.1.Organisering


Verdiskapingsplan for næring er organisert som et delområde under regionsamarbeidet i 
Trøndelag Sør. Den operative oppfølging av planen er lagt til «arbeidsgruppe næring». I 
arbeidsgruppen deltar:

Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd Melhus

Næringsforeningen i Trondheimsregionen avd Midtre Gauldal

Rørosregionen Næringshage AS

Nasjonalparken Næringshage AS

Trøndelag fylkeskommune avd Plan og næring

Innovasjon Norge Trøndelag 

Prosjektleder/koordinator Trøndelag Sør


Regionrådet vedtar årlig rammer og budsjett. Arbeidsgruppen presenterer prosjekter og tiltak for 
regionrådet løpende.




6.2.Prosess og forankring


Den regionale strategien identifiserer hvorfor det bør iverksettes tiltak, og hvilke tiltak som bør 
gjennomføres på et overordnet, regionalt nivå. Tiltakene er forankret i næringsliv, kommuner og 
med regionale utviklingsaktører. 

Dette danner grunnlaget for en regional verdiskapingsplan - en handlingsdel, der det identifiseres 
hvem som har ansvar for gjennomføring og hvordan tiltakene skal gjennomføres. Dette arbeidet er 
gjennomført av regionrådet/kommunene i fellesskap med de regionale utviklingsaktørene. 

Relevante tiltak fra planen operasjonaliseres og implementeres i den enkelte kommunenes 
handlingsplaner og målstyringssystem, for å sikre gjennomføring. 

6.3.Fra plan til handling


Den regionale verdiskapingsplanen skal være overordnet og strategisk, og bidra til å samle krefter 
i de samarbeidende kommuner og næringslivet på tvers av kommunegrensene. Planen legger til 
grunn at økt felleskapstenkning og målrettet mobilisering gir Trøndelag Sør bedre muligheter til å 
lykkes med sin felles målsetting om økt innovasjon og verdiskaping.


Kritiske suksessfaktorer for å nå målene er at alle aktørene som i fellesskap eier planen trekker i 
samme retning framover, og at planen operasjonaliseres og tiltakene implementeres. 

Utfordringene, mulighetene og målene som ligger til grunn for tiltakene i planen er identifisert på 
regionalt nivå. For å sikre oppnåelse av mål må planen operasjonaliseres både på regionalt nivå 
og i den enkelte kommune. 

Dette er særlig viktig da regionrådet ikke har formell myndighet. For å sikre eierskap har det i 
planprosessen vært lagt sterk vekt på behov og muligheter med forankring i regionens 
næringsliv og regionale utviklingsaktører. Når det gjelder forankring i de 6 kommunene er dette 
en løpende prosess. God informasjon til politisk og administrativ ledelse i kommunene, om 
arbeidsprosess, prosjekter og aktiviteter vil bli prioritert. Det legges opp til bruk av digitale flater 
og fysiske møter/orienteringer i den enkelte kommune.



7. Verdiskapingsprogram næring


Et regionalt handlingsprogram for verdiskaping for Trøndelag Sør legger opp til et bredt samarbeid 
mellom kommunene, næringslivet, kunnskapsinstitusjonene, regionale utviklingsaktører, andre 
organisasjoner og virkemiddelapparatet. Det vil være disse aktørene i fellesskap som realiserer 
målene i programmet.

Programmet skal bidra til å koordinere innsatsen på områder der regionen ønsker å ta en posisjon. 
Utgangspunktet er de sterke næringsmiljøene regionen allerede har, eller der regionen har særlige 
forutsetninger for å lykkes.

Trøndelag Sør har mottatt regionale utviklingsmidler fra Trøndelag Fylkeskommune i 2018 og 2019 
knyttet til regionssamarbeidet - totalt 2,4 mill kr. Ordningen med regionale utviklingsmidler til 
regionene forventes videreført.

Målet med «Verdiskapingsprogram næring» er å etablere en prosess og arena for utvikling 
av regionale prosjekter innenfor satsingsområdene: bioøkonomi, sirkulærøkonomi, smarte 
samfunn og opplevelsesnæring.

Gjennom å:

• Forsterke etablerte prosjekter, ved å utvide med flere bedrifter i større del av regionen, 
utvikle og gjennomføre ekstra aktiviteter eller tilføre ny/mer kompetanse

• Utvikle nye prosjekter, gjennom tilrettelegging av møteplasser og utvikling av 
innovasjonsmetodikk og -prosesser

• Styrke det regionale innovasjonssystemet, gjennom kompetanseutvikling og ressurser 
til aktiv mobilisering og tidligfase prosjektutvikling

Resultat: Verdiskapingsprogrammet skal få frem regionale prosjekter og kobles mot 
kompetanse, nettverk og kapital) (eksempelvis Arena, Distriktforsk og private investorer) og som  
kan støttes av regionale utviklingsmidler og tilførte midler fra kommunene i Trøndelag Sør.

Effekter: Prosjektene skal bidra til økt konkurransekraft og attraktivitet i regionen. Attraktivitet på 

tre måter: for bosetting, bedrifter og besøk.

Verdiskapingsprogrammet følges opp gjennom prosjektleder utpekt av arbeidsgruppen. 

Prosjektleder utpekes for 2-3 år for å sikre kontinuitet i arbeidet. Funksjonen rulleres mellom 

næringshagen (tidligere vedtak).

Prosjektleders oppgaver

• Innkalle/styre arbeidsgruppemøter 



• Planlegge aktiviteter sammen med miljø 

• Tilrettelegging av Kompetanseforum/nettverk 

• Kommunikasjon i samarbeid med sekretariat for regionrådet 

◦ Regionråd/prosjektleder - epost 

◦ Kommunene (administrasjon, kommunestyre) - nyhetsbrev 

◦ Ekstern/statisk - nettsted  

◦ Kompetansenettverk - epost 

◦ Prosjekter/bedrifter/andre - epost 

◦ Mobiliseringsressurs - egen digital plattform 

• Ta imot prosjektskisser og legge frem i arbeidsgruppemøter 

• Ta imot prosjektsøknader og legge frem i regionråd  

Etablering av «Arena for verdiskaping Trøndelag Sør»

• Danner grunnlag og struktur for arbeidet gjennom hele prosjektperioden  

• Mobiliseringsressurs jobber med bedrifter opp mot de ulike satsingsområdene (RNH, 
NNH, NiT) 

• Etablering av at kompetansenettverk (RNH, NiT, NNH, TFK, IN, andre) 

• Utvikling av møteplasser, f.eks konferanse, temadag.

• Næringskonferanser i hele regionen: Bred formidling av regionalt arbeid - levere innhold/
tema til eksisterende eller ekstra dag til eksisterende konferanser fordi her samles 
allerede mange folk og vi klarer da å ta konferansene til et nytt nivå. 

• Aktiv bruk av digitale verktøy som kommunikasjon og delingskanal for prosjektet

Utvikle og gjennomføre Temadag - en møteplass basert på følgende struktur:

• Knyttet til konkret satsingsområde i verdiskapingstrategi i region Trøndelag Sør 

• bruk av mobiliseringsressurs for rekruttering av deltakere (bedrifter) 

• bruk av kompetansenettverk - eksterne fagressurser innen VMA, kapital-  og 
kunnskapsmiljø 



• gjennomføring av prosess for identifisering og konkretisering av prosjektidéer med mål 
om: 

◦ Forsterke/utvide eksisterende prosjekter 

◦ Arbeide frem nye prosjekter 

• presentere videre mulighet og prosess for prosjektutvikling - eksempelvis finansiering, 
kompetanse, nettverk/klynge. Grunnlag for tydelig kommunikasjon mot bedrifter 

• årshjul for temadager med en rød tråd gjennom prosjektperioden som del av «arena for 
programmet»  

• temadager følger programmets utviklingsprosess. (Idé - skisse - søknad) 

• Eksempel: 

◦ Temadag mat 

◦ Temadag sirkulærøkonomi  

◦ Temadag reiseliv 

◦ Temadag digitalisering  

◦ Temadag bioøkonomi  

Prosjektutviklingsprosess (forslag)

• Idé - skisse - søknad
• Søknader vurderes av arbeidsgruppe for regionråd
• Forslag til saksfremlegg tas som vedtak i regionråd  

Vurderingskriterier for prosjektskisser/-ideer:

Prosjektskisse:
Prosjektskisse sendes inn via www.regionalforvaltning.no
Det skal framkomme klart definerte mål, aktiviteter, resultat og effekt i skissen

Prosjektvarighet:
Det kan som hovedregel gis prosjektstøtte for kun 1 år

Støtteandel:
Det kan som hovedregel gis prosjektstøtte på inntil 50%
Egeninnsats kan inngå som medfinansiering i prosjektet etter særskilt vurdering

Vurderingskriterier- momentliste
• Bidra til å oppfylle hovedmålet i handlingsprogrammet: Ta ut potensialet for vekst i Trøndelag 

Sør - tydelig bedriftsfokus

http://www.regionalforvaltning.no


• Prosjektet/aktiviteter dekker flere kommuner (kan utvides til) og/eller er relevant for hele 
regionen - en større satsing

• Prosjekter og tiltak som støttes skal inneholde oppgaver/aktiviteter som er begrenset i tid, som 
har fokus på oppstart, initiering, utprøving, fornyelse, samarbeid, videreutvikling og utvidelse. 
Prosjektets oppgaver skal komme i tillegg til ordinær drift.

• Premisser og effekter som omtales i søknaden må kun etterprøves.
• Sammenheng mellom prosjektet og de resultat og effekter en mener det vil skape.
• Kvalitet og gjennomføringsevne vil bli vektlagt.
• Annen kapital/midler i prosjektet.
• Bruk av kompetansemiljø/kunnskapsmiljø/studenter

Krav til tildeling
• Prosjektet skal inneholde alle informasjon som skal tilfør å vurdere den opp mot kriterier og 

satsingsområder
• Tydelig på forventet resultat og effekter i prosjektperioden og i etterkant, og hvordan disse skal 

vurderes
• Prosjektet skal rapporteres i tråd med de krav som stilles i tildelingsbrevet.

Rapportering
Det skal rapporteres på aktivitet, resultat og effekt av prosjektet før sluttbehandling.
Det skal legges fram prosjektregnskap med etterprøvbar dokumentasjon på utgifter og tidsbruk.
Revisorbekreftelse skal inneholde informasjon om hvordan støtten er brukt: I henhold til 
prosjektbeskrivelse, Hva Støtten er brukt , Omfang og innhold i egeninnsats

8. Budsjett


Kostnads og finansieringsbudsjett pr år, eks. Finansieringstøtte fra reg. næringsfond.

Verdiskapingsprogram - 
“arbeidsdel”*

Arbeidsgruppe Arbeidsprosess Totalt

Prosjektleder** 200.000 (400 t) 50.000 (100 t) 250000

Mobiliseringsressurs*** 300.000 (100 t pr 
kommune)

300000

Konferanser 150000 150000

Kompetanseheving 100000

Lokaler, mat, reise 30000



* Verdiskapingsprogrammet er delt i to: Arbeids-gruppe/-prosess og prosjekter (egen finansiering 

når prosjektene er godkjent.)

** Timesats er satt til 500 kr/t.

*** Skal dekke alle kostnader i mobiliseringsressurs, reise, kompetanseheving osv. 100.000 

tilsvarer 200 t à 500 kr/t i hvert miljø.

**** Deltakelse i arbeidsgruppemøter dekkes gjennom finansiering av mobiliseringsressurs eller i 

egen virksomhet (andre).

Materiell 20000

Kommunikasjonsverktøy 10000 10000

Arbeidsgruppemøter**** 40000 40000

Utvikling av arena 200000 200000

Kompetanseheving, 
studietur

100000

Lokaler, mat, reise 50000

Materiell 50000

Sum 250000 600000 850000

Finansiering

Regionråd 250.000 (Arbeidsgruppe)

Trøndelag fylkeskommune 300000

Næringsfond Trøndelag Sør 300000

Kommunene/1. linje? ?

Sum 850000


