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INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 27.5.2015 
Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse:  Dato 22.5.2015  
 

Sted: NiT, Dronningens gate 12 

Tidsrom: 27.5.2015, kl 12.00 – 16.00 Det vil bli servert lunsj ved møtestart. 

Innkalt: Jon Hoem fra Trondheim kommune, Sissel Arctander fra Asplan Viak og Marius 
Thorvaldsen fra Work Work.   

Næringsråd:  Berit Rian, Merethe Storødegård, Torstein Mørseth, Johan Hustad, Helge Klungland, 
Tore Nilssen, Odd Inge Mjøen, Roy Jevard og Vigdis Bolås. 

Sekretariat:  Morten Wolden, Bård Eidet, Aage Schei og Karen Espelund. 
Prosjektleder: Astrid Haugslett 
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NR 22/15 Godkjenning av referat fra forrige møte    

Vedlegg 1: Referat fra møtet 25.3.15 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
 

NR 23/15 Trondheimsregionen 2040 

Sak:  Jon Hoem, rådgiver i Trondheim kommune, vil presentere funnene fra kartleggingen: 
Trondheimsregionen 2040, kommunens areal- og investeringsbehov 2014-2014. Se 
vedlegg 2 for mer informasjon. 

 
Forslag til vedtak:  

 
Saken tas til orientering. 
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NR 24/15 Årsrapport Ungt Entreprenørskap 

Sak: Daglig leder i Trondheimsregionen, Bård Eidet, gir en kort orientering om årsrapporten 
fra UE. For mer informasjon, se vedlegg 3. 
 

Forslag til vedtak:  
  

Saken tas til orientering. 
 

NR 25/15 Årsberetning DIGS 

Sak:  Daglig leder i Trondheimsregionen, Bård Eidet, gir en kort orientering om 
årsberetningen fra DIGS. For mer informasjon, se vedlegg 4.  

 
Forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 

 

NR 26/15 Kartlegging av private planprosesser i Trondheimsregionen 

Sak: Sissel Arctander, fra Asplan Viak, vil presentere resultatene fra evalueringen av 
private planprosesser i Trondheimsregionen. For mer informasjon, se vedlegg 5.  

  Forslag til vedtak:  

 

        Saken tas til orientering. 

 

NR 27/15 Maker Faire 

Sak:  
 
 

For å øke regional oppslutting rundt arrangementet Maker Faire 28-29.august 2015, 
ønsker Trondheimsregionen å bidra med reisestøtte med inntil 15 000kr til 
kommunene utenfor Trondheim. Midlene er øremerket transport for 
grunnskoleelevene, og det er ønskelig at midlene utløser minimum tilsvarende beløp 
fra den enkelte kommune. Kommunene vil selv være ansvarlig for å innhente tilbud 
på transport, og fordele midlene internt. Trondheimsregionen har innhentet pris fra 
to leverandører i regionen, og et beløp på 15 000 kr vil dekke fra 2-4 busser per 
kommune avhengig av avstand fra Trondheim og antall bompasseringer.       
 
Maker Faire Trondheim ble arrangert for første gang i fjor på Trondheim torg, og 
hadde 10 000 besøkende fordelt på to dager. Arrangementet har som mål å senke 
terskelen for interaksjon mellom publikum, teknologi, skapertrang, kreativitet og 
oppfinnsomhet.  Det er et familiearrangement med oppfinnelser, kreativitet, ideer, og 
en feiring av gjør-det-selv bevegelsen.  Maker Faire i Trondheim rapporteres å være 
et meget bra konsept som skaper entusiasme og fokus på teknologi, forskning og 
skaperaktivitet (ref. Melhus kommune som sendte elever på messen i fjor).  For mer 
informasjon om Maker Faire i Trondheim, se 
http://www.trondheimmakerfaire.no/om-oss/  

http://www.trondheimmakerfaire.no/om-oss/
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Forslag til vedtak:  

 
Trondheimsregionen bidrar med inntil NOK 15 000,- per kommune utenfor Trondheim, 
totalt NOK 135 000,- til å dekke transportutgifter knyttet til deltakelse på Maker Faire. 
Utbetaling forutsetter at kommunen bidrar med minimum tilsvarende beløp til reise for 
grunnskoleelevene.  

 

NR 28/15 Tall fra NTNU 

 

Sak:  Sekretariatet har bestilt tall fra NTNU for å følge opp tidsserien som ligger til grunn for 
hovedmålet i strategisk næringsplan. Disse har vi mottatt, men på grunn av endringer 
knyttet til statistikken fra SSB er det foretatt endringer i beregningsopplegget. Tallene 
ble ikke direkte sammenlignbar over tid, men vi har mottatt en ”ny” tidsserie med 
revidert beregningsopplegg. Det betyr at differansen mellom andel av BNP og andel 
av befolkningen, som utgjorde NOK 17 milliarder i 2010, utgjorde NOK 24 milliarder 
med revidert metode. Beregnet for 2013 er differansen på NOK 11 milliarder, noe 
som går i riktig retning uavhengig av hvilket utgangspunkt man legger til grunn. Slik 
sekretariatet ser det, så vil det være opp til NAT å vurdere hvordan nytt 
beregningsopplegg påvirker tidligere og framtidig mål for Strategisk Næringsplan. For 
mer informasjon, se vedlegg 6.  
 

Forslag til vedtak:  
 

Saken tas til orientering.  
 

NR 29/15 Handlingsplan 2015-2016  

Sak:  Sekretariatet har laget et utkast til ny handlingsplan for 2015-2016. Enkelte 
uavsluttede tiltak fra foregående handlingsplan er videreført, i tillegg er enkelte tiltak 
tatt ut etter vurdering, mens nye aktiviteter er inkludert. Handlingsplanen skal være 
et dynamisk dokument, og er mer å anse som et administrativt verktøy. Det har 
endret form fra ren tabell til et tekstdokument, som kan om ønskelig, publiseres og 
leses av andre. Deler av næringsstaben i Trondheim kommune har vært invitert til å 
komme med innspill til handlingsplanen. For mer informasjon, se vedlegg 7. 
 

Forslag til vedtak:  
 

Saken tas til orientering.  
 

NR 30/15 Work Work 
Marius Thorvaldsen vil gi Næringsrådet en orientering om arbeidet med det nye 
coworking konseptet, Work Work, som er under etablering i Munkegata.   

Sak:  Work Work er et konsept som ønsker å lage et coworking-space for spillutviklere og 
andre gründere i regionen. 
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Forslag til vedtak:  
 

Saken tas til orientering.  
 
 

NR 31/15 Oppdatering/status på tiltak.  
Prosjektleder Astrid Haugslett vil gi Næringsrådet en oppdatering på tiltak.  

 
Forslag til vedtak:  

 
Saken tas til orientering 
 

NR 32/15 Restanseliste 2014 – Gjennomgang  

 

Sak: Gjennomgang av åpne saker omtalt i Næringsråd 2014-2015.  
 

Forslag til vedtak:  
 

Saken legges frem til diskusjon, og vedtak vil følge diskusjonen.   
 

NR 33/15 Eventuelt  

 

 

 

 

 
 


