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Trøndelag Sør 

 
 
Dokumenter i saken: 
1 S SAK 2020-10 Verdiskapingsprogrammet tilskudd til prosjekter for region 

Trøndelag Sør 
 

 
 
 
 

Sammendrag 

 

Saksopplysninger 
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd behandlet sak 2020-08 Verdiskpaingsprogrammet: 
prosjekter for region Trøndelag Sør. Prosjektene som ble presentert for rådet er utviklet av rådets 
arbeidsgruppe for næringutvikling og ble lagt frem for rådet av arbeidsgruppas leder, Erik Flå 
v/Nasjonalparken Næringshage. Deltasjerte prosjektbesikveler av hvert enkelte prosjekt ble gjort 
tilgjengelig for rådet i dokumentet «Tiltak for Trøndelag Sør», dokumentet finnes også som 
vedlegg til dette saksfremlegget. I sakens innstilling ble rådet bedt om å peke ut 1-2 prosjekt som 
bør bevilges tilskudd over rådet næringsfond i forkant av sommeren. I rådets vedtak i saken heter 
det at: 
 
 «Rådet ønsker å bevilge tilskudd til lokalmatsatsing før sommeren, styret i Trøndelag Sør fatter 
endelig vedtak om tilskudd i styremøte. Rådets styre bes også fatte vedtak om tilskudd til andre 
prosjekter i porteføljen «Tiltak for Trøndelag Sør» dersom dette ansees som ønskelig»   
     (Rådsmøte i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 9.juni 2020) 
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I etterkant av rådsmøte 9.juni har arbeidsgruppa for næringsutvikling arbeidet med å innpasse 
innspill fra rådet. Videre har leder i rådet vært i dialog med Erik Flå, dette har resultert i endinger 
i finansieringsplan og prioritering inn i prosjektene. Disse ble beskrevet for rådgiver i Trøndelag 
Sør-Interkommunalt politisk råd per epost 15.juni: 
 
Forslaget med tiltak fra verdiskapingsprogrammet: 
 
Støtte til lokalmat som presentert i regionrådet. 
 
Hyttekonferanse med NTNU: redusere til 25.000 pr hyttekommune 
 
Regionkart til reiselivet/lokalmat koordinert omdisponere og redusere 
 - datainnsamling/digitale kartmuligheter 100.000 
 - ny: samarbeidsarena for reiseliv om bruk av kartmuligheter/digitalisering 100.000 
 - reduksjon: trykking av kart for sommeren 50.000 
 
Forslaget om rekrutteringsdag som presentert. 
 
Støtte: 
240.000 - lokalmat/aktivitet og samarbeid 
150.000 - hyttenæring/kompetanse 
250.000 - regionalt reiseliv/digitalisering 
50.000 - rekrutteringsdag 
 
Sum 690.000 
   (Epost fra Erik Flå, leder i rådets arbeidsgruppe for næringsutvikling 15.juni 2020) 
 
 

Vurdering 
Forholdet til overordnede mål og strategier 
 
Prosjektene som ble presentert for rådet på rådsmøte 9.juni er et resultat av en grundig forarbeid 
og bevisst strategi for å utvikle prosjekter med tydelig regional overbygning og langsiktige 
effekter for regionen. Prosjektene tar utgangpunkt i regionens naturlige fortrinn og vedtatte 
satsingsområder. Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd anbefales å bevilge støtte til 
samtlige prosjekter.  
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Per i dag har Trøndelag Sør rundt 1,2 millioner kr i disponible midler i sitt Næringsfond. Etter 
dialog med leder i rådet har arbeidsgruppa for næringsutvikling kommet frem til en revidert 
finansieringsplan. Vedtak om støtte til samtlige prosjekter i arbeidsgruppa portefølje innebærer 
nå en overføring fra rådets næringsfond tilsvarende kr 690 000,-. Opprinnelig finansieringsplan 
beregnet Trøndelag Sørs tilskudd til kr. 830 000,-. 
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Rådgivers innstilling 
Styret i Trøndelag Sør bevilger tilskudd over rådets næringsfond til prosjektene lokalmatsatsing, 
hyttenæring, regionalt reiseliv og rekrutteringsdag. 
 
 
Budsjettendring: 

År / Konto / Art Ram.omr. / 
Ansvar 

Tjeneste / Funksj. Prosjekt Beløp (Kr) 

2020/Næringfond Næringsfond 
Trøndelag 

Sør 

Næringsutvikling i 
regi av 

Verdiskapingsprogram 

Lokalmatsatsing/aktivitet 
og samarbeid 

240000,- 

2020/Næringsfond Næringsfond 
Trøndelag 

Sør 

Næringsutvikling i 
regi av 

Verdiskapingsprogram 

Hyttenæring/kompetanse 150000,- 

2020/Næringsfond Næringsfond 
Trøndelag 

Sør 

Næringsutvikling i 
regi av 

Verdiskapingsprogram 

Regionalt 
reiseliv/digitalisering 

250000,- 

2020/Næringsfond Næringsfond 
Trøndelag 

Sør 

Næringsutvikling i 
regi av 

Verdiskapingsprogram 

Rekrutteringsdag 50000,- 

   SUM 690000,- 
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