
 
 
 
 

Høringsuttalelse om FoU-strategi for Trøndelag 
 
Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er viktig for all utvikling. Både offentlig og privat sektor må 
kontinuerlig jobbe for bedre og mer effektive løsninger, og nye produkter og tjenester som møter 
morgendagens behov. Region Namdal mener det er positivt at det utarbeides en FoU-strategi med 
ambisjoner om å øke FoU-aktivitet i hele Trøndelag. 
 
Hvor bevisste offentlig sektor og privat næringsliv er på mulighetene og gevinsten av FoU-arbeid i 
dag, varierer. Sannsynligvis er nærhet og kjennskap til forskningsmiljøene en av flere faktorer som 
har betydning. Ser en på antall søkere på virkemidler til FoU-arbeid, kommer områder som Namdalen 
dårlig ut, selv om det også her er potensial for gode FoU-prosjekter. Dette gjelder både offentlig og 
privat sektor.  
 
Det må derfor jobbes aktivt med å skape bedre relasjoner mellom regioner som Namdalen og 
relevante FoU-miljø. For Namdalen er Nord universitets campus i Namsos en viktig koblingsaktør. Vi 
har gode eksempler på at møter mellom bedriftsledere og representanter fra FoU-miljøene har 
resultert i nye utviklingsprosjekter.  
 
Vi er derfor fornøyde med at den første av fem valgte strategier nettopp går på mobilisering og 
kvalifisering. I aktivitetsplanen framgår mange gode tiltak, blant annet å koble bedrifter og 
kommuner med relevante forskningsmiljø. Her vil vi framheve betydningen av å ta med 
representanter fra FoU-miljøene ut til bedriftene som har potensial for slike prosjekt. Bedriftene 
utgjør en av flere gode arenaer for å skape relasjoner mellom bedriftsledere, kommuner og 
representanter fra FoU-miljøene (trippel helix). For en bedrift uten kjennskap til FoU-miljøene kan 
terskelen for å oppsøke slike miljø være større enn det er for kunnskapsleverandørene å oppsøke 
bedriftene. 
 
Det er også viktig å øke kjennskapen til tilgjengelige virkemidler, slik det fremgår av strategi 2.  
 
Bedre koordinering av ulike virkemidler er viktig, men det avgjørende er om informasjon om 
virkemidler når alle deler av Trøndelag godt nok. I det partnerskapet som etableres, bør en i tillegg til 
å ha representanter fra KS med, også ha med representanter fra ulike kommuner rundt om i 
Trøndelag. På denne måten sikrer en kunnskap om hele regionen inn i det strategiske partnerskapet. 
 
Næringskonsulentene i kommunene er også viktige aktører som kjenner næringslivet i sin kommune 
godt. Å sikre at disse har god kunnskap om virkemidlene er et viktig tiltak i tiltaksplanen som støttes. 
I tillegg bør næringskonsulentene ha god kunnskap om FoU-miljøene, og hva disse kan bidra med til 
bedriftene. Næringskonsulentene er ypperlige «mellomromsaktører». 
 
Region Namdal tror også det ligger et stort potensial for praksisnær FoU i regioner som Namdalen, og 
ønsker denne strategien velkommen. 
 
Studenter fra Trøndelags utdanningsinstitusjoner (og landet forøvrig) kan være en viktig ressurs for å 
få opp FoU-aktivitet også ute i distriktene. For studentene kan det også være spennende å få gjøre 
oppgaver som har praktisk verdi for noen. Slike oppgaver kan også være en viktig inngangsbillett til 



arbeidslivet etter endte studier. For kommunene kan dette også være en mulighet til å få 
markedsført sin kommune som et mulig framtidig bosted. Å koble studenter med relevante oppgaver 
i distriktene kan dermed være en vinn-vinn situasjon. Region Namdal støtter strategien. 
 
Strategi 5 går på koordinering og samspill. Som før nevnt, mener Region Namdal det er viktig å ta 
med representanter fra hele Trøndelag inn i partnerskapet. Det sikrer god kunnskap i de strategiske 
diskusjonene. I tiltaksplanen står det at fylkeskommunen skal samordne regionens strategiske 
partnerskap for FoU i et strategisk partnerskap for Trøndelag. Å videreutvikle «innovasjons-
infrastrukturen» er en stor oppgave mange er del i, og som det vil være naturlig at flere er ansvarlige 
for. Begrepet «innovasjonsstruktur» brukes også, men kunne med fordel vært definert tydeligere. Vi 
mener at både kommuner og f.eks. næringsforeninger vil være en naturlig del av en 
innovasjonsstruktur. 
 
Region Namdal mener dette utkastet er et godt grunnlag for en FoU-strategi som vil være et nyttig 
redskap i arbeidet med å øke FoU-aktiviteten i hele Trøndelag, også i Namdalen. 
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