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NR 1/16 Godkjenning av referat fra forrige møte    

Vedlegg 1: Referat fra møtet 2.12.15 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
 

NR 2/16 Ungt entreprenørskap: aktivitet 2015 og planer for 2016 

 
Sak:  Frank Nordbeck, daglig leder i Ungt Entreprenørskap, vil gi Næringsrådet en 

oppsummering av gjennomført aktivitet i 2015 og planer for 2016. Som kjent har 
Trondheimsregionen en samarbeidsavtale med UE i 3 år av gangen, og den 
inneværende perioden går ut i 2016, det vil si at det må tas stilling til forlengelse i løpet 
av året.  

 
Forslag til vedtak:  

 
Saken tas til orientering. 

NR 3/16 Technoport  

 

Sak: Foreningen Technoport jobber for å styrke Trondheimsregionen som 
teknologihovedstad.  Med utgangspunkt i teknologimiljøene i Trondheim og Trøndelag 
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skal Technoport bidra til synliggjøring, utvikling og kommersialisering av teknologi i et 
nasjonalt og internasjonalt perspektiv gjennom ulike aktiviteter og arrangement. Mål 
for Technoport-samarbeidet er å styrke kultur for innovasjon, kommersialisering og 
entreprenørskap. Det jobbes med en oppskalering av Technoport, og det offentlige er 
ønsket inn med en større økonomisk forpliktelse enn i dag. Foreningens mål og 
ambisjoner faller godt sammen med strategidokumentet til Trondheimsregionen, 
herunder både delemål 1, 2, 5 og 6 i Strategisk næringsplan. Saken er diskutert flere 
ganger i næringsrådet, og med planer om nedskalert medlemsavgift og planene for 
videreutvikling som ligger til grunn, bør Næringsrådet, etter sekretariatets mening, 
støtte opp under initiativet ved å gå inn som medlem.  

 
Forslag til vedtak:  

  
Trondheimsregionen blir medlem i Technoport med en årlig medlemsavgift på NOK 500 

000,- med intensjon om 10 års varighet. Medlemskapet vil måtte ta 
forbehold om årlig budsjett i Trondheimsregionen.  

 

NR 4/16 Klynger og klyngeinitiativ i Trondheimsregionen 

 

Sak:  
 
 

Styrking av regionale næringsklynger er en sentral del av norsk næringspolitikk. 
Begrunnelsen er kort og forenklet at bedrifter i sterke industrielle klynger har bedre 
utviklingsmuligheter enn enkeltstående bedrifter, og vil ofte være selvforsterkende.  
Dermed vil det å styrke de regionale klyngene som identifiseres være viktige 
næringspolitiske tiltak. Regionalt har uttellingen til de nasjonale klyngeprogrammene 
som kjent vært svak i de siste tildelingene, og det har vakt en erkjennelse i det 
næringspolitiske støtteapparatet om at vi bør være mer proaktiv og støttende i disse 
prosessene enn det man har vært en periode. Næringsmiljøene har i stor grad vært 
overlatt til selv å ta ansvaret for prosessene.  
 
Trondheimsregionen har hatt en dialog med Innovasjon Norge (IN) om hvordan vi i 
fellesskap kan legge til rette for bedre søknader. Det har til dels vært for lite ressurser 
til å kjøre gode prosesser for å samle miljøene rundt en søknad, og for liten dialog 
med aktuelle miljøer. For å bøte på dette har vi kommet fram til en enighet med IN 
om at vi i fellesskap finansierer søknader om støtte til utarbeidelse av søknader, og at 
IN vurderer kvaliteten både i søknaden og klyngen, og gir en anbefaling om 
støtte/ikke støtte som vi slutter oss til. Per i dag eksisterer det en søknad fra 
AkvaARENA på NOK 250 000,- som, hvis IN anbefaler å støtte søknaden, vil gi en utgift 
på NOK 152 000,- for Trondheimsregionen. Hvor mange andre søknader som kan 
komme er vanskelig å anslå, men det er vanskelig å se for seg at det blir flere enn 4, 
det vil si det at maksimum vil behov for sette av NOK kr 500 000,- til dette.  
 
Et slikt tiltak vil være viktig for å nå hovedmålet om å styrke verdiskapingen i 
Trondheimsregionen slik at den tilsvarer vår andel av BNP. Der er også relevant for 
hovedmål 1 og 5. Det vil styrke Trondheimsregionen som en aktør innen 
næringsutviklingsfeltet og omdømmet innen sentrale næringsklynger. 
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Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet slutter seg til samarbeidet med Innovasjon Norge om støtte til utvikling 
av regionale næringsklynger slik det er skissert i saken, og setter av inntil kr 500 000,- 
til tiltaket.  

 

NR 5/16 Strategisk næringsplan: innspill og diskusjon 

 

Sak: Rullering av Strategisk næringsplan er i gang, og det er viktig at Næringsrådet er med i 
prosessen og kommer med sine innspill. Det åpnes for diskusjon og innspill til ny 
strategisk næringsplan. 
 

Forslag til vedtak: 
 
 Eventuelle vedtak vil følge innspill og diskusjonen rundt Strategisk næringsplan. 

 

NR 6/16 Statusoppdatering og restanseliste fra 2015 

 

Forslag til vedtak:  

 
Saken legges frem til diskusjon, og vedtak følger diskusjonen.  

NR 7/16  Eventuelt  

 

Sak:   
 
Forslag til vedtak:  
 

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

 


