REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 25.3.2015
Saksbehandler: Astrid Haugslett
Sted:

NiT, Dronningensgate 12

Tidsrom:

25.3.2015, kl. 12.00 – 1600

Referanse: Dato: 26.3.205

Tilstede:

Berit Rian, Torstein Mørseth, Tore Nilssen, Odd Inge Mjøen, Bård Eidet, Helge
Klungland, Vigdis Bolås, Gunn Inger Løvseth og Astrid Haugslett.
Fraværende: Merethe Storødegård, Johan Hustad, Aage Schei, Karen Espelund og Morten Wolden.
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Rullering av Strategisk Næringsplan
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Informasjonssak; Samarbeid med Midt-Sverige
Restanseliste 2014
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NR 09/15

Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak:
Referatet godkjennes.
NR 10/15

Masterpresentasjonen av Trondheimsregionen
Hans Kringstad, informasjonsrådgiver i Trondheimsregionen, hadde en gjennomgang
av masterpresentasjonen av Trondheimsregionen.

Fra møtet:

-

Næringsråd 21.1.15

Alle kan plukke og bruke de elementene de ønsker.
Ønskelig med en kortversjon av presentasjonen.
Ønskelig at Næringsrådet kommer med konkrete innspill til
suksesshistorier verdt å formidle.
Gjerne flere historier og større bredde.

-

Innspill:
o Orkel som bedrift, medisinsk teknologi, ultralyd og kikkhullskirurgi
som forskningsområder, og det å ha også NINA i bakhodet mtp
forskningsmiljø.
o Sette eksemplene i en samfunnsmessig kontekst.
o Bør ha større bredde i forskningseksemplene fra NTNU/SINTEF –
hvordan er de valgt ut?
o Ta kontakt med forskningsmiljøene og be dem liste opp sine topp
2-3 suksesshistorier.
o Utfordre politikere og kommunene til å komme med tilsvarende.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 11/15

Profilering av Trondheimsregionen: status og fremdrift
Daglig leder i Trondheimsregionen, Bård Eidet, ga Næringsrådet en oppdatering på
arbeidet med profilering, og informerte om planene fremover.

Fra møtet:

-

Det planlegges 10-15 filmer i første omgang, med norsk og engelsk tale.
Ønskelig med filmer fra alle kommunene.
Ønskelig at filmenes innhold settes i en større sammenheng.
Vise at Trondheimsregionen er en tett og flott bo- og
arbeidsmarkedsregionen (korte avstander/god kommunikasjon, etc).
Filmene legges blant annet ut på teknologihovedstaden.no

Vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 12/15

Impello: digital ”Gründerguide”
Daglig leder i Trondheimsregionen, Bård Eidet, ga Næringsrådet en presentasjon av
Beta-versjonen for nettsiden som utarbeides i samarbeid med Impello, Innovasjon
Norge og Trondheim Tech.

Fra møtet:

-

STFK betaler for domenenavnet til nyskapningsguiden, og dette bør
kanskje overføres til den nye nettsiden.

-

Det bør tenkes ut et navn for siden/tjenesten.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Næringsråd 21.1.15

NR 13/15

Samarbeid med Technoport; Tech List og frokostmøter
Leder for Næringsrådet, Berit Rian, ga Næringsrådet en orientering om samarbeidet
med Technoport i forhold til planlagte frokostmøter mellom bransjespesifikk akademia
og næringsliv.

Fra møtet:

-

Ønskelig at noen av de planlagte møtene legges til andre kommuner enn
Trondheim.
Vi må være oppmerksom på at det finnes flere arrangementer som
tangerer dette, og ha en tydelig agenda.
Bård Eidet informerte om at det jobbes med et bilag om
Trondheimsregionen i Dagens Næringsliv og Adresseavisen i juni.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 14/15

Samarbeid med NTNU Bridge: studenter i bedrift
Prosjektleder for Strategisk Næringsplan, Astrid Haugslett, ga Næringsrådet en
orientering om tenkt samarbeid med NTNU Bridge.

Fra møtet:

-

Bra tiltak.
Oppjustering ved behov er uproblematisk.
Hensiktsmessig med egen informasjon til kommunene også.

Vedtak:
Trondheimsregionen bidrar med NOK 50 000,- til oppstart av en pilot, etter mal
skissert av NTNU Bridge. Prosjektleder tar kontakt med HiST for å høre om
de er interessert i en tilsvarende ordning, samt sjekker ut muligheten for om
NTNU Bridge eventuelt kan forvalte dette også for HiST sine studenter
dersom HiST ikke har anledning til dette. Det vil da følge mer midler med
opprinnelig sum.

NR 15/15

Forsker i bedrift: status og behov
Sverre-Konrad Nilsen fra SINTEF ga en oppdatering på FiB og veien videre.

Fra møtet:

-

-

Næringsråd 21.1.15

FiB har hatt kontakt med litt over 60 bedrifter, og besøkt samt hatt
vurdering av ca 35-40 av disse.
Det har blitt 8 kompetansemeglingsprosjekter som følge av FiB, og som
har utløst NOK 8,1 millioner i tillegg til prosjekter som er gått videre som
studentoppgaver og til Innovasjon Norge.
FiB er å anse som trinnet før kompetansemegling, og det reelle
førstetrinnet i forskningstrappen.
VRI vil kunne svare og forklare mønsteret på kompetansemeglingsprosjektene i NTFK og STFK.
For eksempel Orkel startet som kompetansemeglingsprosjekt og har gått
videre med BIA prosjekt til NOK 30-50 millioner, og derfor er det viktig å
skjønne trinnene i forskningstrappen og komme i gang med bedriftene.

-

-

Næringsrådet må bli tydelige på hva de ønsker med FiB, og hvordan dette
skal måles.
TRR må ha materiale som kan rapporteres videre til regionrådet.
Kompetansemegling er en ting, men FiB kan også lede til andre ting.
Næringsrådet ønsker at SINTEF utarbeider en kort rapport som
oppsummerer de store tallene, og 5-8 suksesshistorier. Viktig å få frem
tydelig hva vi har oppnådd, hva vi skal måles på, og hva som er veien
fremover. Må fremlegge en målbar prosjektplan.
Kan sekretariatet og leder for Næringsrådet få fullmakt til å godkjenne
rapporteringsforslag fra SINTEF?

Vedtak:
FiB videreføres innenfor en ramme på NOK 500 000,-. SINTEF utformer en målbar
prosjektplan som godkjennes av sekretariatet og leder for
Næringsrådet.

NR 16/15

Rullering av Strategisk Næringsplan
Christian Haugen, fra NiT, la frem et forslag fra NAT omhandlende rullering av
Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen, inkludert en sammenstilling med
Leuven.

Fra møtet:

-

-

I strategiprosesser kan minste felles multiplum være til hinder for
konkretisering og spissing av strategidokumentet. Det kan skape
forventninger til andre, som igjen ikke innfries, og som kan skape
gnisninger.
Bruk empirien som metode etter evalueringen. Hvor har det vært
aktivitet, hva er nytt og bør tas med, og hvor har det ikke skjedd noe. I så
tilfelle, hvorfor har det ikke skjedd noe, og døde punkter bør fjernes fra
strategidokumentet, dersom det er områder som TRR ikke jobber
med/har ansvar for.

Vedtak:
Rullering av Strategisk Næringsplan utføres som skissert av NAT, og innenfor en ramme
på NOK 600 000,-. Rulleringen skal være ferdig innen våren 2016.
Vedtaket forutsetter at Regionrådet fatter vedtak om rullering som
foreslått. Sammenligningen med Leuven vil også måtte avventes
Regionrådet 17/04 2015 grunnet mulig søknad til KMD om midler fra
Utviklingsprogram for byregioner.

Næringsråd 21.1.15

NR 17/15

Studenter til Thamsriket
Prosjektleder for Strategisk Næringsplan, Astrid Haugslett, ga Næringsrådet en
orientering om forespørselen fra Næringshagen i Orkdal.
-

Tiltaket favner mer om Orkdalsregionen enn Trondheimsregionen.
TRR er ikke en søkerorganisasjon, og prosjektet har, slik det er skissert,
liten samhandling med andre kommuner i TRR og begrenset
overføringsverdi.

Vedtak:
Næringsrådet er positiv til tiltaket, men kan ikke støtte tiltaket basert på at det bør
være både overføringsverdi og samarbeid mellom flere av kommunene i
TRR. Tiltaket ansees å høre i større grad hjemme hos Orkdalsregionen
enn i Trondheimsregionen.
NR 18/15

Samarbeid med Midt-Sverige
Leder for Næringsrådet, Berit Rian, ga Næringsrådet en orientering om samarbeidet
med Midt-Sverige, et forprosjekt (Interreg) benevnt ”Business International”.

Fra møtet:

-

Positivt at NiT ser muligheten for et samarbeid.
Mangler noen midler ift krav om medfinansiering, men dette må kunne
løses.
Flere samarbeidsprosjekter mellom Trondheim og Sverige, blant annet
Connect Trondheim har et prosjekt på venture/vekst, og Trondheim og
Østersund har et på SMB-bedrifter.

Vedtak:
Saken tas til orientering
NR 19/15

Restanseliste 2014 – Gjennomgang
Næringsrådet hadde en gjennomgang av restanselisten.

Vedtak:
Saken tas til orientering.
NR 20/15

Statusoppdatering
Prosjektleder for Strategisk Næringsplan, Astrid Haugslett, ga Næringsrådet en
statusoppdatering på prosjekter og prosesser relevant for Strategisk Næringsplan.

Vedtak:
Saken tas til orientering.
NR 21/15

Eventuelt

Fra møtet:

-

-

Næringsråd 21.1.15

Det skal etableres et statseid veiselskap med hovedkontor fra 01/01 2016.
Dette kontoret skal forvalte i overkant av NOK 100 milliarder. Burde TRR
posisjonere seg i forhold til dette og ha en aksjonsgruppe?
HiST får et bygg på 14000m2 på Kalvskinnet hvor lærerutdanningen vil
flytte.

