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NR 34/15 Godkjenning av referat fra forrige møte    

Vedlegg 1: Referat fra møtet 27.5.15 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
 

NR 35/15 Presentasjon av NTNU Accel 

 
Sak:  Nils Ole Krogstad, daglig leder i NTNU Accel, vil gi Næringsrådet en presentasjon av 

NTNU Accel. 
 

Forslag til vedtak:  
 
Saken tas til orientering. 
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NR 36/15 Forsker i bedrift: gjennomgang av rapporteringsskjema  

 

Sak: I Næringsråd 25.3.2015 ble det vedtatt å videreføre FiB innenfor en ramme på NOK 
500 000,-. SINTEF skulle utforme en prosjektplan inneholdende et målbart 
rapporteringsskjema, som skulle godkjennes av sekretariatet og leder for 
Næringsrådet. Rapportering fra SINTEF vil skje ved slutten av året hvor 
rapporteringsskjemaet vil gi Næringsrådet en god og lettfattelig oversikt over 
aktiviteter, bedrifter, kommuner, bransjer med mer. SINTEF vil i tillegg, under 
årsrapporteringen, gi et sammendrag av resultatene, og potensialet til pågående saker. 

 
Vedlegg 2 og 3: Rapporteringsskjema og dokumentasjonsskjema FiB 

 
Forslag til vedtak:  

  
Saken tas til orientering. 

 

NR 37/15 Innovative offentlige anskaffelser: hvordan kan kommunene ta en posisjon? 

 

Sak:  
 
 

Leverandørutviklingsprogrammet er et nasjonalt program med NHO, KS og Difi som 
programansvarlige. Programmet har som mål å styrke innovative offentlige 
anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å modernisere stat og kommune, 
samtidig som næringslivet stimuleres til innovasjon og produktutvikling. Sett i lys av at 
kommunene i TRR er en stor innkjøper av varer og tjenester, og at investeringsbehov 
frem mot 2040, knyttet til nybygg og rehabilitering av offentlige bygg alene er 
estimert til nær 58 milliarder kroner, så er det hensiktsmessig å drøfte nærmere 
hvordan kommunene og næringslivet kan ha samspill for å sikre innovasjon gjennom 
offentlige anskaffelser.  
 
Hilde Sætertrø, fra NHO Trønderlag, er regional og nasjonal pådriver og fasilitator for 
programmet, og vil gi næringsrådet en innledning og innspill til videre diskusjon. 

 
Forslag til vedtak:  

 
Saken tas til orientering.  

 

NR 38/15 Work-Work 

 

Sak: I sak 30/15 ble Næringsrådet presentert for konseptet Work-Work, et planlagt 
samlingssted/coworking space for spillnæringen i Trondheimsregionen. Prosjektet er 
planlagt med pub og hackerspace i kjeller og første etasje, og coworking og 
kontorløsninger i 2. og 3.etasje. De ønsker å være et skjæringspunkt mellom 
hardware og software, med plass for både teknologi og kunst/kultur. Det står et godt 
team bak prosjektet, med bred erfaring fra oppstartsprosesser. I tillegg er forskjellige 
bransjeorganisasjoner godt koblet til.  
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Prosjektet er relevant for flere av hovedmålene i Strategisk næringsplan: 
1. Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på 
forsknings- og utviklingsmiljøene og forskningsinstitusjonene. 
4. Trondheimsregionen skal være det området der det er lettest å starte og utvikle en 
bedrift.  
 
Prosjektet har ganske store likheter med DIGS, men med en mer avgrenset målgruppe 
og noen tilleggselementer, som gjør at det vil virke utfyllende heller enn 
konkurrerende. Etter vårt syn vil prosjektet ytterligere styrke nyskapingsaktivitetene i 
Trondheimsregionen og gi nye muligheter innen en spillbransje som regionen burde 
ha gode forutsetninger for å lykkes i. Det som kan være aktuelt å støtte er utvikling av 
coworking og kontorløsninger i andre og tredje etasje. Der er det stipulert et 
finansieringsbehov på 1,3 mill. Det innstilles på at Næringsrådet støtter Work-Work 
med kr 150 000,- både i 2015 og 2016.  
 

  Forslag til vedtak:  

        Work-Work innvilges en årlig støtte på NOK 150 000,- i årene 2015-2016. 

 

NR 39/15 Strategisk Næringsplan: gjennomgang av rulleringsprosess 

 

Sak: NAT har fått i oppdrag å rullere Strategisk Næringsplan (SNP) for 
Trondheimsregionen (TRR). Christian Haugen fra NiT vil gi Næringsrådet en 
orientering om prosessen og milepælene i tenkt strategi frem mot ny SNP. 

 
Forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 

NR 40/15 FoU-kontakt og førstelinjetjeneste i kommunene  

 

Sak:  Fra restanselisten fra 2014 var det ønsket en sjekk av FoU-kontakter og praksis 
knyttet til førstelinjetjeneste. Kommunene har meldt tilbake til Trondheimsregionen 
på spørsmål om FoU-kontakt og førstelinjetjeneste. De har mottatt samme spørsmål, 
men svarer ulikt i omfang og form. Vedlagt følger en oppsummering av 
informasjonen. En generell tilbakemelding fra en av kommunene er blant annet at det 
er flere regionale utviklingsplaner, mange innovasjonsselskaper og aktører.  Det stilles 
spørsmål ved om det brukes mye ressurser sett opp mot resultatene, og at strukturen 
i dette kan være noe man kan samarbeide om i Trondheimsregionen. De eksterne 
aktørene leverer det de skal levere, men i forhold til de store linjene og ansvar i 
forhold til regional næringsutvikling, så har de ikke noe mandat. Det er mer i retning 
av oppdrag for oppdrag, uten at det nødvendigvis sees i sammenheng med en større 
felles plan og utvikling.  
 
Dersom det er ønskelig med en gjennomgang og analyse av de ulike metodene og 
aktørene som kommunene nytter seg av, så kan det være hensiktsmessig å sette 
dette oppdraget ut til en ekstern aktør. En slik analyse vil kunne avdekke mulige 
samarbeidsområder, ”best practice”, hva som kan regnes som styrker og svakheter 
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sett i sammenheng med den enkelte kommunens størrelse og behov og hvorvidt det 
er hensiktsmessig å se Trondheimsregionen som et felles innsatsområde med felles 
struktur for førstelinjetjeneste. 
 

 
Vedlegg 4: Oversikt over FoU-kontakter og førstelinjetjeneste i kommunene 
 
Forslag til vedtak:  
 

Saken tas til orientering.  
 

NR 41/15 Statusoppdatering 

 

Sak:  Oppdatering på status i tiltak og prosesser. 
 

Forslag til vedtak:  
 

Saken tas til orientering. 
 

NR 42/15  Folkefinans 

 
Sak:  Folkefinans ønsker å gjøre det enkelt for etablerere og oppstartsbedrifter å få 

tilgang på kapital på et tidlig tidspunkt gjennom crowdfunding. Såkalt 
tidligfasefinansiering. Crowdfunding bidrar til demokratisering av 
tidligfasefinansiering, gjennom å gjøre det enklere for mange å gå inn med penger til 
oppstartsbedrifter. Det er for dårlig tilgang på tidligfasefinansiering i dag, og det er 
et område som er relevant for flere av hovedmålene i Strategisk Næringsplan for 
Trondheimsregionen:  
1. Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på 
forsknings- og utviklingsmiljøene og forskningsinstitusjonene. 
4. Trondheimsregionen skal være det området der det er lettest å starte og utvikle 
en bedrift. 
 
Folkefinans vil etablere en portal som ønsker å ta seg av alt for den som ønsker å 
etablere investere/sponse nyoppstartede bedrifter. I første omgang vil det rette seg 
inn mot Trondheimsregionen og gå inn i avtaler med NTNU og SINTEF TTO, men 
etter hvert er det et mål å utvide geografien gjennom samarbeid med TTO’ene i 
Tromsø, Bergen, Stavanger og Oslo. Kapitalbehovet til oppstartsfasen er anslått til 
NOK 600-750 000,-. Deretter garanterer styringsgruppen for Folkefinans for 
ytterligere NOK 650 000,-, samt egeninnsats til etablering, i tillegg til innkomne 
midler gjennom crowdfounding. Folkefinans vil ikke be om støtte til etablering eller 
drift, men til oppstartsfasen.   
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Lignende prosjekt har vært presentert for Næringsrådet tidligere, ref. Sak 34/14 
vedrørende Trondheim Start-up Børs. Dette prosjektet ønsket forprosjektmidler. 
Forprosjektet skulle omhandle:  
- Mål og interessentanalyse 

- Avdekke organisatoriske, legale og strukturelle hensyn prosjektet må ta  

- Teknisk prosjektplan 

- Ressurs, tid og kostnadsanalyse 

- Organisatoriske avgjørelser 

- Driftsfinansiering (not-for-profit) 

- Eier og kontrollstrukturer 
 

Forprosjektet ble av Næringsrådet vurdert som prematurt knyttet til de juridiske 
utfordringene, og at henvendelsen var interessant, men for tidlig i 
prosjektutførelsen for at Næringsrådet kunne gi støtte til dette. Folkefinans har 
kommet flere steg videre, og utreder de juridiske sidene ved prosjektet. 
 

Styringsgruppen for Folkefinans-prosjektet består av Erik Haugane, Sverre Konrad 
Nilsen, Tommy Dalen, Herbjørn Skjervold, Cecilie Hammond Spark, Arnstein Hellem 
og Reidar Stokke. Sverre Konrad Nilsen vil gi Næringsrådet en presentasjon av 
prosjektet. 

 
Forslag til vedtak:  
 

Saken legges frem for diskusjon. 
 

NR 43/15  Restanseliste 2014/2015 – 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 44/15 Eventuelt  

 
  

 


