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Sted: NiT, Dronningens gate 12 
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NR 45/15 Godkjenning av referat fra forrige møte    

Vedlegg 1: Referat fra møtet 19.8.15 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
 

NR 46/15 Oppsummering av frokostmøtene 

 
Sak:  Gøril Forbord, daglig leder i Technoport, vil gi Næringsrådet en oppsummering av 

frokostmøtene 
 

Forslag til vedtak:  
 
Saken tas til orientering. 

 



 

Næringsråd 2.12.15 
 

NR 47/15 Oppdatering på Technoport  

 

Sak: Gøril Forbord, daglig leder i Technoport, vil gi Næringsrådet en oppdatering på 
aktivitetene og planene for Technoport. 

 
Forslag til vedtak:  

  
Saken tas til orientering. 

 

NR 48/15 Forsker i bedrift: årsrapportering 2015 og aktivitetsgjennomgang av prosjektet 

 

Sak:  
 
 

Sverre Konrad Nilsen fra SINTEF vil gi Næringsrådet oversikt over aktiviteter i FiB, hvilke 
bedrifter, kommuner, bransjer som har hatt aktivitet. SINTEF vil i tillegg gi et sammendrag av 
resultatene så langt og potensialet til pågående saker.  

 
Forslag til vedtak:  

 
Saken tas til orientering.  

 

NR 49/15 Folkefinans 

 

Sak: Sverre Konrad Nilsen, fra Folkefinans, vil gi en oppdatering om utviklingen av 
prosjektet. Vedlagt følger notat etterspurt fra siste fremlegg i Næringsråd 19/08 2015. 
 

Vedlegg 2: Notat Folkefinans 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Saken tas til orientering. 

 

NR 50/15 TrondheimTech: videreutvikling og oppgradering 

 

Sak: TrondheimTech har vært operativt i cirka 18 måneder, og har fått gode 
tilbakemeldinger fra sine brukere, både hva gjelder dekking av behov og relevans. 
Per dags dato produserer de to podcaster, er aktiv på sosiale medier, skriver 
nyhetssaker og drifter eget nettsted. Frem til nå har arbeidet i all hovedsak vært 
basert på frivillighet. Det er et ønske om, og et behov for å løfte TrondheimTech til 
neste nivå, med økt aktivitet, kvalitet og oppgradering av eksisterende tekniske 
løsninger. Dette innebærer følgende momenter:  

 Opprette styre: Et styre er under opprettelse, hvor det per dags dato er fått 

på plass tre personer med solid kompetanse innen journalistikk. Disse skal 

bidra som strategisk ressurs både for dagens stab og planlagt 

studentarbeidsgruppe.  

 Studentteam: Det skal rekrutteres en studentorganisasjon med et team av 
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frivillige studenter som på sikt skal overta den daglige driften av de digitale 

plattformene, produsere mer journalistikk og gjøre markedsarbeid. Dette for 

å øke volumet, men også sikre rekruttering av journalistspirer med interesse 

og kunnskap innen teknologi og entreprenørskap. 

 Oppgradering av podcaststudio: Det samarbeides med ZEDGE med å 

oppgradere et rom i kjelleren på DIGS slik at man får et velfungerende 

podcaststudio. Studioet vil også kunne brukes til opplæring og veiledning av 

andre som ønsker å lage podcaster.  

 Opprustning av digitale flater: Det er behov for tekniske og grafiske 

oppgraderinger av nettsidene. 

 Distribusjonsavtale: TrondheimTech er i dialog med Adresseavisen for å få 

nyhetspodcasten inn i tilbudsporteføljen til Adresseavisa. På sikt vil dette 

generere annonseinntekter.  

Næringsrådet ga TrondheimTech NOK 100 000,- i oppstartsstøtte i 2014. Planlagt 
oppgradering og vedlikehold er estimert til totalt NOK 200 000,-.  
 
Sekretariatet mener at aktiviteten i TrondheimTech er strategisk relevant for 
Trondheimsregionen og i Strategisk næringsplan. I stor grad under delmål 4: 
Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle og 
starte en bedrift, delmål 5: Trondheimsregionen skal ha 20 000 ansatte og 1000 
bedrifter innen kommersialisering av teknologi innen 2025 og delmål 6: 
Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge. 
Herunder strategiene 1.1, 1.7, 4.8, 6.4 6.7.  

 
Vedlegg 3: Beskrivelse og budsjett knyttet til videreutvikling og oppgradering TrondheimTech. 
 

 

Forslag til vedtak:  

 
TrondheimTech innvilges støtte til videreutvikling på NOK 100 000,- i 2015. 

 

NR 51/15 Fagråd for kommersialisering av teknologi  

 

Sak:  Opprettelse av eget fagråd for kommersialisering av teknologi er et av tiltakene 
knytte til delmål 5: Trondheimsregionen skal ha 20 000 ansatte og 1000 bedrifter 
innen kommersialisering av teknologi innen 2025. Fagrådet ble etablert av NiT våren 
2015, og fagrådet leder, Herbjørn Skjervold, vil gi Næringsrådet en presentasjon av 
fagrådet. 

 
Forslag til vedtak:  
 

Saken tas til orientering.  
 
 



 

Næringsråd 2.12.15 
 

NR 52/15 Strategisk næringsplan 

 

Sak: Regionrådet har gitt Næringsalliansen i Trondheimsregionen ansvaret for 
rulleringsprosessen. Kommunene vil bli koblet på både gjennom at det vil bli etterspurt 
en selvangivelse fra den enkelte kommune om hva de har gjort i gjennomføringen av 
næringsplanen, gjennom workshops/innspillsmøter og gjennom den planlagte 
samlingen for formannskapene i februar/mars. Næringsrådet bør også diskutere saken 
underveis i rulleringen, for å gi løpende innspill. 
 
På de fleste måter var både prosessen rundt utarbeidelsen av SNP og selve planen en 
suksesshistorie. Gjennom den grundige prosessen, og det at Næringsalliansen hadde 
ansvaret, ble legitimiteten i næringslivet høyere enn om det offentlige hadde hatt 
ansvaret. Men samsvaret har nok ikke vært godt nok mellom ambisjonsnivå og ikke 
minst ambisjonsbredde, opp mot tilgjengelige ressurser. 35 strategier er omfattende å 
følge opp, og flere av strategiene er adressert eksterne aktører. Derfor er det viktig å ta 
den grunnleggende diskusjonen om avgrensning: Hva skal ikke være med? 
 
Det har vært startet en diskusjon om interessepolitiske/næringspolitiske saker fortsatt 
skal være med i SNP. Med det menes blant annet samferdselssaker, arealpolitikk og 
næringslivets krav til kommunene. Det finnes ingen fasit her, men det er nok mest 
fornuftig at SNP etter rullering spisses mot næringsutviklingstema, mens det mer 
interessepolitiske håndteres av næringsforeningene på andre arenaer, som de også 
gjør i dag.  
 
Næringsutvikling er i seg selv et bredt tema, som det trengs avgrensing innen. Ut fra 
det som har vært arbeidsområder og prioritet fram til nå vil nok følgende fortsatt være 
viktige tema: 

 

 Innovasjon/gründerskap 

 Klynger 

 Kommersialisering av teknologi 

 Attraktiv region/profilering/styrking av teknologihovedstaden 

 Kobling forskere/studenter ut mot næringslivet 
 

Tiden er også moden til å diskutere muligheten for en felles førstelinjetjeneste for 
etablerere. Per i dag er det mange ulike løsninger i kommunene, og verken synergi 
eller kvalitetsheving med felles løsninger har vært utredet. 
 
Oppgavefordelingen mellom Regionrådet og Næringsrådet må også diskuteres, det 
samme med sammensetning av Næringsrådet. Næringsrådet har fungert godt som et 
nærmest operativt styre for næringsarbeidet, men Regionrådet har i for stor grad 
mistet kontakten med næringsarbeidet. Hvordan det skal løses må utredes nærmere. 
Løsningen ligger neppe i å legge de operative beslutningene til Regionrådet, men 
kanskje de største og prinsipielt viktigste bør inn i Regionrådet. 
 
Næringsrådet er i dag satt sammen i en triple-helix modell, med tre representanter fra 
FoU (prorektor nyskaping NTNU, rektor HiST og direktør SINTEF), det offentlige (tre 
rådmenn), og tre fra næringslivet (ledere NHO og Næringsforeningene i 
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Trondheimsregionen /Stjørdal). På grunn av sammenslåingen mellom HiST, NTNU med 
flere, vil rektor ved HiST være uaktuell deltaker fra årsskiftet, men hele modellen må 
diskuteres. 
 
Daglig leder for Trondheimsregionen, Bård Eidet, vil innlede diskusjonen. 
 

 

Forslag til vedtak:  
 

Saken legges fram for diskusjon. 
 

NR 53/15  Utviklingsplan for Trondheimsregionen 2016-2019 

 
Sak: Vedlagt er et ennå ikke ferdigstilt utkast til Utviklingsplan 2016 for arbeidet i 

Trondheimsregionen. Det økonomiske utgangspunktet er at et mindreforbruk 
gjennom flere år gjør at det er handlingsrom for økt aktivitet. Derfor legges det opp 
til et budsjett som ligger en god del høyere enn de årlige inntektene. Dette er en 
situasjon vi vil ha de nærmeste par årene. Når fondsmidlene kommer ned på det 
nivået de bør ligge må ambisjonsnivået og dermed de årlige tilskuddene diskuteres. 
De kommunale bidragene har ikke vært justert siden 2010. 
 
Den viktigste nye satsingen innen næringsutvikling er oppfølging av vedtaket om 
kommersialisering av teknologi som nytt hovedsatsingsområde, der det er lagt fram 
en foreløpig tiltaksplan. I 2016 vil det også bli jobbet med å berede grunnen for et 
tettere og mer forpliktende samarbeid med både Trondheim kommune og de andre 
kommunene på næringsutviklingsarbeidet, og en styrking av det internasjonale 
arbeidet. Det legges opp til en rullering av SNP i 2016. 
 
Oppfølging av IKAP2 og politisk forankring med nye politikere er en viktig oppgave i 
2016. Samarbeid med NiT om utvikling av næringsareal skal styrkes. Et prosjekt om 
styrking av jernbanen sin rolle i kollektivsystemet er startet opp i 2015 og vil bli 
videreført i 2016. 
 
Innen profileringsarbeidet fortsettes det med å lage presentasjoner av 
suksesshistorier fra Trondheimsregionen. Dersom Technoport får en tydeligere rolle 
i profileringsarbeidet må det avklares om vi skal gå inn som en partner. 
 

 
Vedlegg 4: Utkast til utviklingsplan for Trondheimsregionen 2016-2019 
 
Forslag til vedtak:  
 

Innspill i møtet legges til grunn for den endelige utformingen av Utviklingsplan 2016. 
 

NR 54/15  Møteplan 2016 

 
Sak: Møtedato i Næringsrådet er satt ut fra helhetlig møteplan for Trondheimsregionen 

som inkluderer både Rådmannsforum, Arbeidsutvalget og Regionrådet i tilleg til 
Næringsrådet. Følgende møteplan gjelder for Næringsrådet i 2016:  
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Onsdag 20.01: 1200-1600 
Onsdag 16.03: 1200-1600 
Onsdag 25.05: 1200-1600 
Onsdag 24.08: 1200-1600 
Onsdag 12.10: 1200-1600 
Onsdag 23.12: 1200-1600 
 

 
Forslag til vedtak:  
 

Saken tas til orientering 
 

NR 55/15  Statusoppdatering og restanseliste 2015 – Gjennomgang 

 
Sak: Prosjektleder for Strategisk Næringsplan, Astrid Haugslett, vil gi en oppdatering på status, 

samt ha en gjennomgang av åpne saker omtalt i Næringsråd 2015. 

 
Forslag til vedtak:  
 

Saken legges frem for diskusjon. 
 

NR 56/15  Eventuelt  

 

Sak:   
 
Forslag til vedtak:  
 

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

 


