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Arkivnr.   Saksnr.  2020/1573-1 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Regionrådet i Trøndelag sør 14/20 09.06.202

0 
Saksbehandler: Mari Løvli Yri 

Verdiskapingsprogrammet: prosjekter for region Trøndelag Sør 

 
 
Dokumenter i saken: 
1 S Verdiskapingsprogrammet: prosjekter for region Trøndelag 

Sør 
 

 
 
 
 

 

Saksopplysninger 
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd (tidl. Regionrådet Trøndelag Sør) ble opprettet i 
2017 med mål om å stimulere til økt næringsutvikling og bosetting i region Trøndelag Sør. 
Rådets næringsutviklingsarbeid er følgelig en hjørnestein i rådets aktivitet. I samarbeid med 
Innovasjon Norge og Trøndelag fylkeskommune utviklet rådet en struktur for næringsarbeidet 
hvor Nasjonalparken Næringshage, Rørosregionen Næringshage og Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen (avd. Midtre Gauldal og Melhus) utgjør rådets arbeidsgruppe for 
næringsutvikling. Arbeidsgruppa gjennomførte et forprosjekt i 2017/2018 som kartlegger 
næringslivets behov og regionens naturlige fortrinn. Forprosjektet la grunnlaget for 
Verdiskapingsprogrammet, en strategi- og handlingsplan for næringsutvikling i region Trøndelag 
Sør. Verdiskapingsprogrammet definerer satsningsområder, fremdriftsplan, ansvarsfordeling og 
finansiering av næringsutviklingsarbeidet. Verdiskapingsprogrammet delfinansieres av 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd og ble vedtatt på rådsmøte 20.november 2019. 
Innretningen for rådets næringsutviklingsarbeid er ment å sikre at rådet investerer i 
gjennomarbeidede prosjekt med utgangpunkt i regionens naturlige fortrinn. Videre er 
innretningen ment å utvikle prosjekt med regional overbygning som gir effekter for hele 
regionen. 
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Arbeidsgruppa for næringsutvikling har i løpet av vårhalvåret 2020 kommet i mål med å utvikle 
prosjekter i tilknytning til Verdiskapingsprogrammet. I dokumentet «Tiltak for Trøndelag Sør» 
beskrives prosjekter rettet mot lokalmatsatsing, reiselivsnæring, bærekraftig fritid og 
rekruttering. 
 
 

Vurdering 
Prosjektene som presenteres i dokumentet «Tiltak for Trøndelag Sør» er et resultat av rådets og 
arbeidsgruppas grundige arbeid for å få i stand et næringsutviklingsarbeid med regional 
overbygning og kraft. Prosjektene som presenteres tar utgangpunkt i definerte satsingsområder 
og har en tydelig regional profil. Videre fremstår prosjektene som gjennomarbeidede med 
aktiviteter som vil stimulere til utvikling innenfor valgte satsningsområder. 
 
Saksbehandling 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd bes vurdere de ulike prosjektene og gi innspill til 
hvilke av disse rådet bør støtte med tilskudd før sommeren 2020. Rådet anbefales å foreløpig å 
peke mot om å bevilge støtte til 1-2 av prosjektene som presenteres i dokumentet «Tiltak for 
Trøndelag Sør». Det kan fremstå som for ambisiøst å enes om å anbefale støtte til samtlige 
prosjekt i porteføljen på ett eneste rådsmøte. Rådet m/styre kan senere vedta støtte til ytterligere 
prosjekter beskrevet i dokumentet. Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd bør vedta 
støtte til prosjekter på bakgrunn av rådets anbefaling før sommerferien 2020. Vedtak av støtte til 
prosjektene bør vedtas i senere styremøte for å sikre riktig behandling av søknad om tilsagn. Det 
vurderes likevel som viktig at rådet med samtlige representanter får anledning til å vurdere 
prosjektene og gi en anbefaling om hvilke prosjekt som bør bevilges tilskudd. Dette vil bidra til å 
sikre god forankring i rådet og deltakerkommunene. 

Rådgivers innstilling 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd peker ut 1-2 prosjekt som bør bevilges tilskudd i 
forkant av sommerferien 2020. Rådets styre behandler søknad og fatter vedtak kort tid etter 
rådsmøte 9.juni. 
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Forslag for møte 9. juni 2020 fra Verdiskapingsprogrammet (VSP) 
 
Lokalmatsatsing i Trøndelag S 
 
I forbindelse med endringer av Trøndersk Matfestival i regi av Oi! Trøndersk Mat og Drikke har vi 
hatt dialog med destinasjonsselskaper og lokalmat-nettverk for å bidra til aktiviteter i sommer. 
 
Den langsiktige målsetningen for VSP er at Trøndelag S skal kunne ta en posisjon og bidra i Europeisk 
gastronomiregion (EG) 2022. 
 
Basert på dette foreslår VSP at regionen bevilger kr 40.000 pr kommune fra regionalt næringsfond 
og at en av de regionale møteplassene i VSP innrettes mot å få «verdikjede lokalmat» til å enes om 
en plan for EG 2022. 
 
Det forutsettes 50 % egenfinansiering og at det arrangeres minimum 3 lokalmat-arrangement i 
regionen. Det oppfordres til å tenke helhetlig slik at produsenter og butikker får en effekt av 
arrangementene i hele sesongen. Videre oppfordres det til å koble seg på Oi! og Matriket Midt. 
Arbeidsgruppa i VSP får i oppgave å mobilisere minimum 3 lokalmatarrangement som blir mottaker 
av støtten og som forplikter seg til deltakelse på regionalt møte. 
 
Rørosregion NH får ansvar for å gjennomføre regionalt møte som del av VSP. Alle bidrar med 
mobilisering gjennom verdiskapingsprogrammet. 
 
Matproduksjon står for en vesentlig andel av verdiskapingen (produksjon og sysselsetting) i 
regionen. Satsingen på lokalmat er i tråd med kommunenes, regionens og fylkes strategi. Vi vurderer 
lokalmatarrangementene som er viktig bidrag i å profilere og selge produkter i sommer, samt 
tilrettelegge for mer langsiktig samarbeid. 
 
Forslag til vedtak: Regionen støtter lokalmatnæringen med kr 240.000. Tilskuddet tas over regionalt 
næringsfond. 
 
Bærekraftig Fritid 
 
Reiselivet står ovenfor store utfordringer, kommune og fylkeskommune har gått inn og støttet 
bedrifter og destinasjonsselskap for å gjøre tiltak for sommeren. Videre ser vi at regionens hytter blir 
enda viktigere for rekreasjon og aktiviteter. Prosjektet «Bærekraftig fritid» skal bidra til at regionen 
og Trøndelag skal ta en nasjonal posisjon innenfor bærekraftig utvikling. Det er inngått samarbeid 
med NTNU, og det er ønskelig at alle kommunene i regionen knytter seg til prosjektet. 
 
Verdiskapingsprogrammet foreslår derfor at regionen bevilger kr 40.000 pr kommune fra regionalt 
næringsfond og at en av de regionale møteplassene i VSP innrettes mot en konferanse for Midt-
Norge/Jämtland i samarbeid med NTNU der «hyttekommuner» inviteres. Det forutsettes 50 % 
egenfinansiering og at støtten er pr kommune som ønsker å delta. 
 
Som del av prosjektet har Trøndelag fylkeskommune kommet med innspill til å få til et interreg-
samarbeid med miljøer i Funäsdalen og Åre-fjellen. Å avklare dette tas inn som del av prosjektet. 
 
Hytteierne har sterk tilknytning til regionen og hytta blir mer og mer en del av hjemmet. Dette har vi 
spesielt sett i forbindelse med Covid-19. Hyttenæringen en av de viktigste årsakene til den store 
bygg og anleggsvirksomheten i regionen. I tillegg er hyttenæringen svært utfordrende fordi bidrar i 
vesentlig grad til nedbygging av natur og kan gi små distriktskommuner ulike utfordringer. Det å ta 
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vare på våre fordeler som hytteregion og samtidig oppretteholde den økonomiske aktiviteten og 
ringvirkningene for handel og reiseliv vil bli svært viktig i tiden fremover. Bruk av kompetanse vil 
derfor være en forutsetning for å kunne håndtere disse utfordringene og mulighetene. Det er stor 
interesse nasjonalt for utviklingen og det er stort potensial for nyskaping og nyetableringer. 
 
Nasjonalparken NH får ansvar for å koble på de andre kommune og gjennomføre en konferanse 
sammen med NTNU. Alle bidrar med mobilisering gjennom verdiskapingsprogrammet. 
 
Forslag til vedtak: Regionen støtter bærekraftig fritid med kr 240.000. Tilskuddet tas over regionalt 
næringsfond. 
 
 
Reiseliv og opplevelser 
Regionen bør tilrettelegge for utvikling og omstilling innen reiselivet. Gjennom mobiliseringsarbeidet 
har vi fått følgende innspill og tiltak som kan få regionale effekter. Regionen har ulik grad av 
organisert reiseliv og det kreves en ekstra innsats på å finne samarbeidsformer regionalt. Det er også 
stor forskjell på de mest profesjonelle aktørene og de minste aktørene. 
 
Regionkart 
Det er flere lokale initiativ rundt kart, mens regionen kan tilrettelegge for økt besøk i hele regionen 
ved å se på regionen under ett. En del opplevelser når heller ikke frem hverken nasjonalt eller lokalt 
på dagens fellesplattformer. Gjennom å samle aktører og presentere disse i et kartverk og på en 
«åpen» plattform kan vi skape nye muligheter for både enkeltaktører og destinasjoner. I første 
omgang vil vi få på plass en digital plattform som aktører eller destinasjoner kan ta i bruk i sin 
markedsføring. Som del av arbeidet brukes dette opp mot opplevelsesnæring og lokalmat for å 
mobilisere til mer samarbeid. 
 
Arbeidsgruppa har stor tro på at en slik plattform kan bidra allerede i sommersesongen 2020 og 
være et verktøy både for enkeltaktører og destinasjonsselskap på sikt. 
 
Felles grafisk profil for trykt materiell (NIT tar ansvar for å koordinere) 
Inntil 200.000 i støtte for å utarbeide trykte kart i hver kommune med felles struktur. 50 % støtte. 
Det oppfordres til å lage felles kart og henvise utover kommunegrensene. 
Inntil 100.000 til innsamling og digital presentasjon av data i 2 år (Koordineres av NNH). 
 
Egeninnsats fra bedriftene som leverer informasjon om sine produkter og tjenester vil være et 
vesentlig bidrag i tiltaket. Det vil være behov for innkjøp av tjenester i forbindelse med trykking, 
grafisk profil, mm. 
 
Forslag til vedtak: Regionen støtter regionkart med kr 300.000, inntil 75 %. Tilskuddet tas over 
regionalt næringsfond. 
 
Andre initativ det jobbes med innen opplevesnæring (til orientering) 

- Kurs og konferanse 
- Stisykling 
- Fiske 

 

8



 
 
Kompetanse og rekruttering 
 
Regionen er blitt utfordret av Trøndelag fylkeskommune med å komme med innspill til en 
kompetansepilot. Dette passer godt inn i verdiskapingsprogrammet og arbeidsgruppa vil 
bidra sammen med rådgiver som er valgt som sekretær for regionalt kompetanseforum. 
 
Arbeidsgruppa har i lang tid arbeidet med rekrutteringsarbeid for bedrifter og regionen har 
en befolkningsutvikling som tilsier at arbeidskraft kanskje blir den største utfordringen de 
neste tiårene. Å starte opp et arbeid for å finne bedre, mer effektive og på sikt skape mer 
attraktive arbeidsplasser er svært viktig for regionen. 
 
Verdiskapingsprogrammet foreslår der å bevilge 50.000 til å støtte en rekrutteringsdag 21. 
oktober som en regional møteplass. Det er spesielt for å få transportert elever til 
arrangementet og dekning av konferanseområde. Deltagende bedrifter bidrar med 
egeninnsats i tiltaket. 
 
Næringsforeningen i Trondheimsregion får ansvar for å koble på andre aktører og 
gjennomføre regional møteplass/arrangement for økt rekruttering. Alle bidrar med 
mobilisering gjennom verdiskapingsprogrammet. 
 
Forslag til vedtak: Regionen støtter regionalt kompetanseforum med kr 50.000, inntil 50 %. 
Tilskuddet tas over regionalt næringsfond. 
 
Det arbeides videre med å utvide og utvikle rektutteringsarbeidet og det er innledet samarbeid med 
blant annet NTNU.

9



   

 
 
 

Saksframlegg 
 

 
Arkivnr.   Saksnr.  2020/1574-1 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Regionrådet i Trøndelag sør 15/20 09.06.202

0 
Saksbehandler: Mari Løvli Yri 

Årsrapport næringsfond 2019 

 
 
Dokumenter i saken: 
1 S Årsrapport næringsfond 2019  

 

 

 

Saksopplysninger 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har mottatt støtte fra Trøndelag fylkeskommune til 
regional utvikling pålydende kr 1 200 000,- for 2018 og 2019. I tilsagnsbrev fra Trøndelag 
fylkeskommune lyder det at rådet plikter å levere årsrapport som redegjør for bruk av midlene.  
Trøndelag fylkeskommune, betinger utbetaling av restmidler fra 2019 pålydende kr 300 000,- på 
at rådet leverer en årsrapport som redegjør for bruk av midlene. Leder i rådets arbeidsgruppe for 
næringsutvikling har forfattet en årsrapport for 2019. Rådet må vedta rapporten før den kan 
oversendes Trøndelag fylkeskommune. (se vedlegg) 

Vurdering 
Forholdet til overordnede mål og strategier 
 
Rådets næringsfond består av regionale utviklingsmidler utstedt av Trøndelag fylkeskommune. 
Rådets arbeidsgruppe for næringsutvikling har i løpet av vårhalvåret 2020 utviklet prosjekter 
tilknyttet Verdiskapingsprogrammet for Trøndelag Sør (2019-2022). Arbeidsgruppa vil i 
rådsmøte utfordre rådet til å vurdere prosjektene og peke mot prosjekter av interesse. Disse vil 
senere behandles av rådets styre som vil vedta å bevilge tilsagn til prosjektet over rådets 
næringsfond.  
Det er ønskelig at rådet vedtar årsrapport for bruk av næringsfond 2019, overføring av utestående 
midler til regional utvikling vil gi rådet mer disponible midler i næringsfond (se vedlegg). Dette 
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vil gi rådet m/styre økt handlingsrom når det tar stilling til å bevilge tilskudd til prosjekter i 
tilknytning til Verdiskapingsprogrammet. 
 
 

Rådgivers innstilling 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtar årsrapport. 
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Saksframlegg 
 

 
Arkivnr.   Saksnr.  2020/1498-1 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Regionrådet i Trøndelag sør 16/20 09.06.202

0 
Saksbehandler: Mari Løvli Yri 

Forvaltning av rådets næringsfond 

 
 
Dokumenter i saken: 
1 S Forvaltning av rådets næringsfond  

 
 
 
 

Sammendrag 

 

Saksopplysninger 
 
Midlene i rådets næringsfond er tilsagnsmidler myntet på regional utvikling utstedt av Trøndelag 
fylkeskommune i 2018 og 2019. Fra og med 2020 gjøres fylkeskommunens regionale 
utviklingsmidler søkbare, hittil har rådet mottatt kr 200 000,- per kommune, per kalenderår. 
Trøndelag fylkeskommune har imidlertid signalisert at Verdiskapingsprogrammet kan innvilges 
ytterligere støtte ved behov.   
 
Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har etterlyst en gjennomgang av vedtak som 
legger føringer for forvaltning av rådets næringsfond. Per i dag forvaltes rådets næringsfond ut i 
fra vedtak fattet på rådsmøte 4.10.2018 og 6.12.2018:  
 
Vedtak i SAK 2018-04 Næringfond,  regionrådsmøte 04.10.2018 
 
Regionrådets vedtak 
1.  Regionalt næringsfond lyses ut på kommunenes hjemmesider. To søknadsfrister i løpet av 

et år. 
2. Midlene overføres til regionrådet, som rapporterer gjennom www.regionalforvaltning.no 
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3. Arbeidsgruppa (unntatt arbeidsgrupperepresentantene fra TLFK) uttaler seg om 
prioritering og fordeling av midler. Sekretariatet lager en tilrådning til regionrådet som 
gjør vedtak om prioritering og fordeling. 
• Prosjekter som samsvarer med regionrådets satsingsområder skal prioriteres: 
opplevelsesnæring, bioøkonomi, sirkulærøkonomi og smarte samfunn. 
• Arbeidsgruppa skal vekte prosjektene ut fra følgende kriterier: 

- Gode synergieffekter for hele regionen 
  - Øke kompetansen i regionen 

- Muligheter for økt rekruttering i regionen 
- Muligheter for erfaringsutveksling innenfor regionen 

4. Midlene skal forvaltes i samsvarer med retningslinjene i tilsagnsbrevet fra Trøndelag 
fylkeskommune 

 
Rådet behandlet senere sak om forvaltning av rådets næringsfond på rådsmøte 06.12.2018. På 
dette møtet fattet rådets følgende vedtak om endringer i forvaltning av næringsfond: 
 
Vedtak i SAK 2018-06 Næringsfondsmidlene, regionrådsmøte 6.12.2018 
 
Regionrådets behandling av saken og vedtak:  
Enstemmig vedtak: 
Vedtak i sak 2018-04, Bruk av regionalt næringsfond 2018, endres på følgende måte: 
• Punkt 1 tas ut 
Punkt 3, andre setning, endres til følgende: Næringshagene og næringsforeninga lager en 

tilrådning til regionrådet som gjør vedtak om prioritering og fordeling. 
 
Rådets vedtak vedrørende forvaltning av næringsfond fra 2018 stipulerer altså at midlene i 
rådets næringsfond ikke er søkbare. Videre følger det det av vedtakene at midlene i 
næringsfondet forbeholdes tildelt prosjekter etter arbeidsgruppa tilrådning. I praksis vil dette si at 
midler i rådets næringsfond i dag er forbehold prosjekter tilknyttet Verdiskapingsprogrammet 
utviklet av arbeidsgruppa for næringsutvikling. 
 
 
Bakgrunn for gjennomgang av eksisterende vedtak  
 
I senere tid har leder i rådet ønsket en gjennom av rådets vedtak for forvaltning av rådets 
næringsfond. Dette har bakgrunn i at rådets styre fra tid til annen har mottatt søknader og innspill 
til prosjekt som av ulike årsaker ikke kan innpasses som en del av Verdiskapingsprogrammets 
portefølje. Det er sannsynlig at rådet fremover vil ha interesse av gi tilskudd til prosjekter som 
støtter opp under regional utvikling som ikke er knyttet til næringsutvikling direkte. Eksempel 
kan være prosjekt tilknyttet kompetanseutvikling og samferdsel. 
 
Rådets næringsfond består av utviklingsmidler tildelt av Trøndelag fylkeskommune. Ut i fra 
kriterier for tildeling av utviklingsmidler beskrevet i tilsagnsbrev fra 2018 og 2019, fremgår det 
at rådet er ansvarlig for bruken av midlene. Tilsagnsbrevet presiserer at rådet forplikter seg til å 
disponere midlene i samsvar med retningslinjer i tilsagnsbrevet. Så lenge dette kravet er ivaretatt 
står rådet fritt til å gjøre endringer i bestemmelser knyttet til forvaltning av midlene. 
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Vurdering 
 
 
Forslag om endring av vedtak knyttet til forvaltning av rådets næringsfond har blitt drøftet med 
medlemmer i rådets arbeidsgruppe for næringsutvikling, Trøndelag fylkeskommune. Rådets 
kommunedirektørutvalg(KDU) behandlet SAK 2020-08 Forvaltning av næringsfond 14.mai. Her 
tok utvalget stilling til følgende forslag til vedtekstendring:  
 
«Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd kan vedta å sette av en del av fondet til prosjekter 
som ikke er tilknyttet verdiskapingsprogrammet. Der rådet vurderer investering i prosjekter som 
ikke er tilknyttet verdiskapingsprogrammet benyttes arbeidsgruppa for næringsutvikling 
rutinemessig som faglig råd. Dette vil si at rutinemessig rådet rådfører seg med arbeidsgruppa 
før 
investering i prosjekter uten tilknytning til verdiskapingsprogrammet.» 
 
KDU ga følgende anbefaling til endring av rådets vedtak for forvaltning av rådets næringsfond:  
 
 
 
Saksprotokoll 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 
Utvalget vedtok følgende anbefaling vedrørende endringer i rådets retningslinjer for forvaltning 
av rådets næringsfond: 
Kommunedirektørutvalget(KDU) ser ikke at det er hensiktsmessig å avsette en bestemt andel av 
rådets næringsfond til å disponere på prosjekter som går utenom Verdiskapingsprogrammet. 
Verdiskapingsprogrammet er et strategi- og plandokument for næringsutvikling som tar 
utgangpunkt i rådets vedtatte satsningsområder. Verdiskapingsprogrammet med 
satsningsområder er et resultat av et forprosjekt gjennomført av rådet med samarbeidspartnere i 
rådets arbeidsgruppe for næringsutvikling i 2017/2018. KDU anser at midlene i næringsfondet i 
størst mulig grad bør tilfalle prosjekter knyttet til vedtatte satsningsområder i 
Verdiskapingsprogrammet. KDU viser til at erfaring fra kommunalt hold tilsier at arbeid med 
næringsutvikling har størst sjanse for å lykkes i den grad prosjekter prioriteres i tråd med 
vedtatte retningslinjer/satsningsområder. Erfaringsmessig vil en slik tilnærming bidra til robust 
og virkningsfullt næringsutviklingsarbeid. KDU mener likevel retningslinjer for forvaltning av 
næringsfondet bør være fleksibel i den grad at rådet m/styre kan vurdere å gi tilsagn over 
næringsfond til prosjekter utenom Verdiskapingsprogrammet (ad-hoc prosjekter).  
 
KDU gir sin tilslutning til at rådets arbeidsgruppe for næringsutvikling bør konsulteres som 
faglig råd i tilfeller hvor rådet vurderer å investere i ad-hoc prosjekter. Etter vurdering i 
arbeidsgruppa for næringsutvikling bør det utarbeides en sak om ad-hoc prosjektet for KDU. 
KDU vil i denne sammenheng også fungere som faglig råd. Rådgiver i Trøndelag Sør-
Interkommunalt politisk råd gis ansvaret for å utarbeide saksfremlegg for rådet m/styre med 
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utgangpunkt i anbefalinger gitt av arbeidsgruppa for næringsutvikling og KDU. Utvalget 
foreslår følgende saksbehandling i tilfeller hvor rådet vurderer å investere i ad-hoc prosjekt:  
 
1.) Rådgiver utarbeider et saksfremlegg for arbeidsgruppa med opplysninger om prosjektet 
rådet ønsker å investere i. 
2.) Arbeidsgruppa for næringsutvikling gjør en faglig vurdering av prosjektet.  
3.) Rådgiver utarbeider et saksfremlegg for KDU med utgangpunkt i rådets og 
arbeidsgruppas vurdering. 
4.) KDU behandler sak som ad-hoc prosjekt og gir en faglig vurdering. 
5.) Rådgiver utarbeider en sak for rådet/styret med utgangpunkt i vurderingen fra 
arbeidsgruppa og KDU. 
Retningslinjer som fastslår at arbeidsgruppe for næringsutvikling og KDU konsulteres som 
faglige råd i forkant av investeringsbeslutning vil bidra til å gi rådet et godt faglig fundament å 
bygge beslutningen på. 
 
På bakgrunn av KDUs anbefaling utarbeides to forslag til vedtak som legger føringer for 
forvaltning av rådets næringsfond: 

 Næringsfondsmidlene bør i størst mulig grad forbeholdes prosjekter knyttet til vedtatte 
statsningsområder. 

 I tilfeller hvor rådet v/styret ønsker å gi tilskudd til prosjekter som ikke kan innpasses som en del 
av Verdiskapingsprogrammet skal rådet konsultere arbeidsgruppa for næringsutvikling som faglig 
råd. Arbeidsgruppa for næringsutvikling gjør en faglig vurdering av prosjektet. Rådgiver 
utarbeider et saksfremlegg for kommunedirektørutvalget med utgangpunkt i rådets og 
arbeidsgruppas vurdering av det aktuelle prosjektet. Kommunedirektørutvalget behandler saken 
og gjør en faglig vurdering av prosjektet. Rådgiver utarbeider et saksfremlegg for styret med 
utgangpunkt i vurderingene som kommer frem av arbeidsgruppa og KDUs vurdering. 
 

 
 
 

Rådgivers innstilling 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd vedtar følgende tillegg til nåværende vedtak som 
regulerer rådets forvaltning av næringsfond.  

 Næringsfondsmidlene bør i størst mulig grad forbeholdes prosjekter knyttet til vedtatte 
statsningsområder. 

 I tilfeller hvor rådet v/styret ønsker å gi tilskudd til prosjekter som ikke kan innpasses som en del 
av Verdiskapingsprogrammet skal rådet konsultere arbeidsgruppa for næringsutvikling som 
faglig råd. Arbeidsgruppa for næringsutvikling gjør en faglig vurdering av prosjektet. Rådgiver 
utarbeider et saksfremlegg for kommunedirektørutvalget med utgangpunkt i rådets og 
arbeidsgruppas vurdering av det aktuelle prosjektet. Kommunedirektørutvalget behandler saken 
og gjør en faglig vurdering av prosjektet. Rådgiver utarbeider et saksfremlegg for styret med 
utgangpunkt i vurderingene som kommer frem av arbeidsgruppa og KDUs vurdering. 
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