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NR 22/15

Godkjenning av referat fra forrige møte

Vedtak:
Referatet godkjennes.
NR 23/15

Trondheimsregionen 2040
Jon Hoem, rådgiver i Trondheim kommune, presenterte funnene fra kartleggingen:
Trondheimsregionen 2040, kommunenes areal- og investeringsbehov 2014-2014.

Fra møtet:

-

-

Næringsråd 27.5.15

Dette arbeidet er en oppfølging av Trondheim 2030, og skal være et
redskap for kommunenes planarbeid og gi rom for kunnskapsoverføring
mellom kommunene.
Kommunenes Investeringsbehov er på 17,5 mrd kroner over 26 år, det
utgjør 673 mill kroner per år og 1,8 millioner kroner per dag.
Arealbehovet er på ca. 1.000 dekar.
Inkluderes Trondheim, så er det investeringsbehov for 54 milliarder
kroner frem mot 2040.

-

-

-

Samlet sett så er det litt defensive beregninger, selv om noen priser kan
være postulert for høyt. Det er for eksempel stor prisvariasjon på tomter.
Rehabilitering bygg er inkludert, med årlig avskrivning på 2 % og levetid på
50 år.
Demografien er av stor betydning, da andelen eldre vil øke betraktelig fra
20202040.
Per dags dato er det stor variasjon mellom kommunene hvordan deres
eldre (> 80 år) er plassert. En ny sykehjemsplass er estimert til 4,4
millioner kroner per beboer, mens en plass i omsorgsbolig er estimert til
2,9 millioner kroner.
Det er behov for 19 sykehjem à 40 plasser, som utgjør cirka 4 mrd kroner,
samt 1,5 mrd kroner til rehabilitering.
Det er behov for 436 omsorgsboligplasser, som utgjør cirka 1,5 mrd, samt
0,8 mrd kroner til rehabilitering.
Kommunene må selv vurdere arealreserver, tilgjengelige investeringsrammer, evt. standardhevinger og tilbud til videregående skoler.
Innspill:
o Stjørdal har høyere andel av sine eldre i omsorgsboliger, disse er
billigere å bygge, men er de billigere å drifte?
o Dette er et viktig dokument i forhold til å starte planleggingen
allerede nå, benchmarke seg mot andre kommuner og få
kunnskaps- og erfaringsoverføring.
o Viktig dokument for politiske prosesser og bestemmelser.

Vedtak:
Saken tas til orientering.
NR 24/15

Årsrapport Ungt Entreprenørskap
Daglig leder i TRR, Bård Eidet, ga en kort orientering om årsrapporten fra UE.

Fra møtet:

-

-

-

Næringsråd 27.5.15

Trondheimsregionen (TRR) har 2-års avtale som følger skoleåret. Den
utgjør cirka 1,1 millioner kroner/år. TRR bidrar med rundt 750 000 kroner,
og kommunene resten.
Det har vært mye utskiftninger og endringer hos UE, som har påvirket
kontinuiteten.
Ny daglig leder, Frank Norbeck, var på plass 4. mai 2015 og TRR planlegger
å kalle inn til møte for prosjektgruppen til UE etter sommerferien.
Det har vært jevnt over god aktivitet i 2014, men UE må jobbe
kontinuerlig opp mot skolene og den enkelte rektor.
Mange vil inn til skolene, og det har vist seg å være utfordrende enkelte
plasser.
Ønskelig at kommunene lager sak i forhold til årsmeldingen for å få økt
fokus og trykk rundt UE.
Innspill:
o Opplever kommunene i TRR å få igjen mer enn de andre
kommunene med de ekstra pengene som skytes inn? Vi har 1
årsverk som bare skal jobbe med TRR, og vi må se fordelene med
særavtalen.

o Vi får nok mye igjen, men det er opp til kommunene å sette dette
inn i system, og inn i entreprenørskaps- og
innovasjonstankegangen i kommunene. Uten integrering i
helhetstenkningen, så blir dette noe som står på yttersiden.
o Trondheim kommune var i ferd med å gå ut av avtalen med UE pga
kutt generelt - da ble samarbeidsavtalen gjennom TRR en måte å
sikre deltakelse på.
o Kommunene må ta tak i dette internt.
o TRR må bli tydelige bestillere og sette krav.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 25/15

Årsberetning DIGS
Daglig leder i TRR, Bård Eidet, ga en kort orientering om årsberetningen fra DIGS.

Fra møtet:

-

DIGS har hatt en positiv utvikling i 2014. Dette er en engasjert gjeng som
har skaffet seg en posisjon og positiv omtale ganske kjapt.
Når det gjelder næringseffekt så må man ha et langtidsperspektiv.
Det er cirka 50 oppstartsbedrifter og 80 ansatte knytet til DIGS.
Dette er en kreativ plass, med mobilisering fra grasrota.

Vedtak:
Saken tas til orientering.
NR 26/15

Kartlegging av private planprosesser i Trondheimsregionen
Sissel Arctander, fra Asplan Viak, presenterte resultatene fra evalueringen av private
planprosesser i Trondheimsregionen.

Fra møtet:

-

-

Ønskelig at det lages en pressemelding umiddelbart etter
Regionrådsmøtet 19/06 2015, og vi må ha med resultatene fra Stavanger i
denne.
Dette gir et godt faktagrunnlag og må gjennomgås av plankontorene.
Ser at det er samsvar mellom kommunenes og utbyggernes svar ift hva
som fungerer og ikke fungerer, selv om kommunene vurderer ting som litt
bedre enn hva utbyggerne gjør.

Vedtak:
Saken tas til orientering og TRR vil lage en pressemelding klar til publisering
umiddelbart etter Regionrådsmøtet 19/06.

Næringsråd 27.5.15

NR 27/15

Maker Faire
Daglig leder i TRR, Bård Eidet, la fram sak til om å gi reisestøtte på inntil NOK 15 000,per kommune utenfor Trondheim for å øke den regionale oppslutningen rundt
arrangementet Maker Faire 28. - 29. august 2015.

Fra møtet:

-

Maker Faire er et positivt arrangement for byen, og for hele regionen.
Viktig å støtte opp rundt arrangementer som dette.

Vedtak:
Trondheimsregionen dekker faktisk kostnad med inntil 50 %, med øvre tak på NOK 15
000,- per kommune utenfor Trondheim. Pengene er øremerket transportutgifter
knyttet til skoleelevers deltakelse på Maker Faire. Samlet sum vil maksimalt kunne
utgjøre NOK 135 000,-.
NR 28/15

Tall fra NTNU
Prosjektleder, Astrid Haugslett, ga en orientering om tallene innkjøpt fra NTNU
vedrørende TRR’s andel av befolkningen sett opp mot andelen av BNP.

Fra møtet:

-

-

Endringene i beregningsopplegget har gitt en ny tidsserie, da det ikke ble
sammenlignbart med tidligere tidsserie. Uavhengig av dette så ser man at
dette går rette veien.
Tallene, og den nye tidsserien, vil bli tatt med i arbeidet med rulleringen av
SNP.

Vedtak:
Saken tas til orientering.
NR 29/15

Handlingsplan 2015-2016
Prosjektleder, Astrid Haugslett, ga en orientering og kort presentasjon av utkastet til ny
handlingsplan for 2015-2016.

Fra møtet:

-

Det er positivt med en omstrukturering av dokumentet, og lett å forholde
seg til innholdet.
Positivt med indikatorer.
Handlingsplanen bør legges ut og kunne brukes av flere i ulike
sammenhenger/ved ulike behov.
Ønskelig med innspill til indikatorer på tiltakene.

Vedtak:
Saken tas til orientering og Næringsrådet oppfordres til å komme med
innspill til indikatorer på tiltak og aktiviteter.

Næringsråd 27.5.15

NR 30/15

Work Work
Marius Thorvaldsen ga Næringsrådet en orientering om arbeidet med det nye
coworking konseptet, Work Work, som er under etablering i Munkegata.

Fra møtet:

-

Ønsker å lage et samlingssted for spillere, spillutviklere og byen.
Spillmakerlauget vil være støttende organisasjon.
Work Work skal være skjæringspunkt mellom hardware og software,
kombinert med teknologi og kunst.
Har behov for NOK 1,3 millioner for å utvikle 2. og 3. etasje, mens
kjelleren og 1. etasje er under kontroll finansieringsmessig.
TRR er ikke søkerinstans, men har bidratt til DIGS, og må ta en diskusjon
rundt eventuell støtte. TRR er opptatt av koblingen mellom næringsliv,
FoU og akademia, og dette kan sees i sammenheng med det.

Vedtak:
Saken tas til orientering, og daglig leder i TRR vil lage sak til Næringsrådet 19/08
2015 vedrørende mulig støtte.
NR 31/15

Oppdatering/status på tiltak.
Prosjektleder, Astrid Haugslett, ga Næringsrådet en oppdatering på tiltak.

Fra møtet:

-

-

Det er planlagt 3 innovasjonsfrokoster i samarbeid med Technoport og
NiT. Datoer: 28/08, 24/09 og 15/10.
Trondheimsregionen samarbeider med NHO og nasjonalt program for
innovasjon i offentlige anskaffelser om å arrangere en workshop for
ansatte i kommunene som dette er relevant for. Herunder rådmenn,
innkjøpsansvarlige, økonomisjefer og fagansvarlige på områdene bygg,
IKT, helse og kommunal teknikk. Dato er satt til 23/09 2015.
Prosjektleder har startet med å samle inn informasjon om
førstelinjeservice og FoU-kontakter i kommunene.
SUA kom ikke med i revidert statsbudsjett, men det er håp om at det
kommer med i hovedbudsjettet.
Rullering av SNP er satt til NAT, som har startet prosessen og avholdt
møte. De vil også foreta sammenligningen mellom Leuven og TRR.
Luftfartsforum: ny rute til Barcelona kommer i juni, og antall avganger til
Amsterdam er tilbake på ønsket frekvens.
Visit Trondheim (VT) og Trøndelag Reiseliv (TR) sine daglige ledere har
skiftet jobber, og det jobbes med å finne ny daglig leder til VT. Det er blitt
konstituert ny daglig leder i TR. Konsulentselskapet MENON har, på vegne
av NTFK og STFK, sett på fordeler/ulemper med å slå disse to sammen.
Her anbefales det sammenslåing, men det er utfordringer knyttet til
ulikhetene i organisasjonsmodellene. I følge årlig møte for reiselivet,
ønsket 80 % av representantene fra næringslivet en sammenslåing.

Vedtak:
Saken tas til orientering
Næringsråd 27.5.15

NR 32/15

Restanseliste 2014-2015 – Gjennomgang
Prosjektleder Astrid Haugslett ga Næringsrådet en oppdatering i forhold til
restanselisten.

Vedtak:
Saken tas til orientering.
NR 33/15

Eventuelt
Bård Eidet informerte om at TRR er blitt invitert av STFK til deltakelse i et forslag til et
interreg. prosjekt i «Baltic Sea region», hvor Norge også deltar. Prosjektet har tittelen:
BSR Stars S3 (Stimulating Smart Specialization Ecosystem through Engaging SMEs in
Open Innovation Processes). Prosjektet har som målsetting å stimulere SMB bedrifter
til vekst gjennom økt innovasjonskapasitet vha «åpen innovasjon». Prosjektdeltakere
er: Finland (Baltic Institute, Tampere region), Danmark (Nordisk Ministerråd, Baltic
Development forum, Business Link Greater Copenhagen), Sverige (Tilväxtverket, Skåne
region, Lund universitet), Litauen (agency for science, Innovation and technology,
Vilnius Gediminas Technical University) og Polen (polish ministry of economy). Fra
Norsk side har STFK signalisert at de ønsker å være deltaker. IN ønsker å være
«associated partner» i samarbeid med STFK, og NTNU er også interessert i å delta. I lys
av at Trondheimsregionen har fokusområde ”kommersialisering av teknologi”, så kan
dette være en naturlig samarbeidsmulighet. Trondheimsregionen må dekke egne
timekostnader, men eventuelle reiseutgifter kan dekkes gjennom prosjektet.
Belastningen knyttet til deltakelse i møter/seminarer med mer er estimert til cirka 2
uker pr år i 2-3 år. Prosjektet er evaluert og er invitert til å sende inn en endelig
søknad.

Næringsråd 27.5.15

