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NR 45/15
Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak:
Referatet godkjennes.
NR 46/15

Oppsummering av gjennomførte frokostmøter
Gøril Forbord, daglig leder i Technoport, ga Næringsrådet en oppsummering av
gjennomførte frokostmøter som har vært et samarbeid mellom Technoport,
Trondheimsregionen og Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Fra møtet:

Næringsråd 2.12.15

-

Det er gjennomført 3 frokostmøter med til sammen cirka 250 deltakere.
Tema har vært Internet of Things (IOT), Big Data og Velferdsteknologi.
Evalueringsskjema/brukerundersøkelse vil sendes ut til deltakerne.
Mange deltakere fra næringslivet, og også fra randkommunene.
Ønskelig med flere studenter og forskere deltakende på møtene.
Technoport er positiv til å fortsette med aktiviteten i 2016.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 47/15

Oppdatering på Technoport
Gøril Forbord, daglig leder i Technoport, ga Næringsrådet en oppdatering på aktiviteter
og planer videre fremover for Technoport.

Fra møtet:

Aktiviteter for 2015 er som følger:
o Technoport Conference: 430 deltagere, fra 10 nasjoner, 9 partner-events
med 400 deltagere.
o Technoport Playground: 12 000 besøkende, 36 arrangement, 4 dager, 25
arrangører
o Technoport Tech, Hugs and Rock’n Roll: 2 innovasjonsfester, 300 deltagere
o Technoport Share the problem workshop: 1 Workshop, 35 deltagere. Med
Trondheim Kommune og Troll Labs NTNU
o Det er laget en film om teknologihovedstaden (som ble vist i møtet). Den vil
gjøres tilgjengelig for alle etter hvert.
Innovasjon og entreprenørskap har vært fokus det siste året.
Mål for Technoport-samarbeidet er å styrke kultur for innovasjon,
kommersialisering og entreprenørskap.
For tiden jobbes det mot en oppskalering av Technoport, og det offentlige
(Trondheimsregionen, Trondheim kommune, STFK) er ønsket inn med en
større økonomisk forpliktelse enn i dag.
Organiseringen i oppskaleringen er tenkt bestående av strategiske eiere (2
MNOK/år), strategiske partnere (>0,5 MNOK/år), et profesjonelt styre og en
utvidet operativ enhet med to fokusområder: flaggskiparrangement og
møteplasser samt profilering og synliggjøring

-

-

-

-

Det er mulig med andre mål/aktiviteter i tillegg, for eksempel NCE Technoport:
En klynge for kommersialisering av teknologi med målrettet tiltak inn mot
næringsutvikling, nettverks- og kompetansebygging.

Vedtak:
Saken tas til orientering og sekretariatet lager sak til Næringsrådsmøtet 20/01 2016.
NR 48/15

Forsker i bedrift: årsrapportering 2015 og gjennomgang av total aktivitet
Sverre Konrad Nilsen, fra SINTEF, ga Næringsrådet en presentasjon av resultatene og
aktivitetene i FIB.

Fra møtet:

Næringsråd 2.12.15

-

Teamet i FiB består av;
o Carl Christian Røstad: Malvik og Stjørdal
o Ottar Bakås: Skaun og Orkdal
o Erik Gran: Leksvik og Rissa
o Terje Bakken/Markus Steen: Trondheim, Melhus, Klæbu og Midtre

-




Gauldal.
Utfordringene knyttet til tilgang på bedrifter i enkelte kommuner har løst seg.
Siden rapporteringen i august er det 18 nye bedrifter som de har tatt kontakt
med
Har totalt vært i kontakt med ett 60 talls bedrifter
Det er gjort besøk og vurderinger av 35-40 bedrifter
Det er igangsatt 14 kompetansemeglingsprosjekter som følge av FiB (8 nye
siden august 2015)
Det er utløst 9.3 millioner i midler fra Norges Forskningsråd og industri (8.1
mill NOK i august 2015)
Skjema med matriseoversikt vil bli ettersendt til Næringsrådet

Kan man i større grad tenke kobling av studenter til FIB? Er for eksempel
matteknologi fra HiST koblet til aktivitetene som omhandler mat?
Hva er forskjellen på FiB og kompetansemeglernes oppgaver?
 Kompetansemeglerne skal utvikle VRI-prosjekter. Det vil si forskbare
problemstillinger. FiB har fokus på bedriftenes interesser, uavhengig
om de er forskbare eller ikke. De guider/hjelper dem også ift
virkemiddelapparatet.

Vedtak:
Saken tas til orientering, og Næringsrådet vil få oversendt matrisen med oversikt
over bedrifter og kommunetilhørlighet.
NR 49/15

Folkefinans: nytt siden sist
Sverre Konrad Nilsen, fra Folkeinnvest AS1, ga Næringsrådet en presentasjon og
oppdatering av Folkeinnvest AS.

Saksopplysning: Tore Nilssen har meldt seg inhabil, og fratrådte i behandlingen av denne saken.
Fra møtet:

-

-

Dette skal være en enkel måte å få opp kapital i en svært tidlig fase.
Små summer, og maksimalt opp til 1 mill Euro ift å unngå konsesjonsplikt.
Tar utgangspunkt i Trondheimsregionen, men kan utvides på sikt.
Pilot er estimert til NOK 600-650 000,- og oppstart cirka NOK 600 000,-. Sistnevnte vil
finansieres opp av selskapet selv. Kapitalbehovet er på NOK 470 000,-, og de mangler per
dags dato NOK 250 000,-.
Eierne er Erik Haugane, Sverre Konrad Nilsen og SpareBank 1 SMN Invest.

Vedtak:
Næringsrådet kan ikke støtte tiltaket økonomisk, men er positive til Folkeinvest AS.

1 Folkefinans har skiftet navn til Folkeinnvest AS siden møtet i august.
Næringsråd 2.12.15

NR 50/15

TrondheimTech: videreutvikling og oppgradering

Vedtak:
Næringsrådet kan ikke støtte TrondheimTech, og sekretariatet bes å innhente
informasjon knyttet til avtaler mellom Trondheimsregionen og STFK og
mulighetsrommet for å opprette en søknadspott i 2016.

NR 51/15

Presentasjon av fagråd for kommersialisering av teknologi
Leder for fagråd kommersialisering av teknologi, Herbjørn Skjervold, ga Næringsrådet
en gjennomgang og presentasjon av fagrådet samt fokusområder.

Fra møtet:

-

Fagrådets mandat og rolle: Være pådriver i eksisterende og initiativtaker til nye
prosesser og aktiviteter for å styrke:
o Infrastruktur for kommersialisering av teknologi
o Omdømmet som innovasjons- og kommersialiseringsby
o Innovasjons- og kommersialiseringskompetansen
o Øke tilgangen på risikokapital



Det er utfordrende å få bedrifter til å vokse, og der er vi ikke gode nok i
regionen. Inntrykket er at man selger enkeltbedrifter, men liten kobling av
bedrifter (det å slå bedrifter sammen og få mer vekst).
Vi er gode på å starte bedrifter, men ikke på ”scaling up”, og det er behov for
tiltak på ”soft landing”.



Vedtak:
Saken tas til orientering.
NR 52/15

Strategisk næringsplan
Prosjektleder for rullering av Strategisk Næringsplan (SNP), Christian Haugen, ga
Næringsrådet en orientering på status og framdrift.

Fra møtet:

-

-

-

-

Næringsråd 2.12.15

Sammensetningen i Næringsrådet må diskuteres, jamfør sammenslåingen av
NTNU og HiST, men også ifht. andre parter som kanskje bør inn, som for
eksempel Innovasjon Norge.
Er forankringen mellom Regionrådet og Næringsrådet godt nok? Skal
regionrådet inn å beslutte ift store beløp/saker, eller skal Næringsrådet
posisjoneres som operativt styre?
Næringsrådet kan ikke håndtere alt som står i SNP, og det er viktig å
prioritere de områdene der vi kan få resultater/gjøre noe. Sett opp
prioriterte områder og jobb med disse.
Neste møte i Næringsalliansen for Trondheimsregionen er 11/01, og da kan
disse problemstillingene adresseres. Videre kan vi i neste Næringsrådsmøte
diskutere de punktene er tatt opp i saksfremlegget.

Vedtak:
Saken tas til orientering, og Næringsrådsmøtet 21/01 2016 vil ha SNP på
dagsordenen.
NR 53/15

Utviklingsplan for Trondheimsregionen 2016-2019
Daglig leder for Trondheimsregionen, Bård Eidet, ga Næringsrådet en gjennomgang av
utkast til utviklingsplan for Trondheimsregionen 2016-2019.

Vedtak:
Næringsrådet tar utviklingsplanen til orientering.
NR 54/15

Møteplan 2016

Fra møtet:

-

Foreslåtte møtedatoer:
o 21/01 kl.1200-1600
o 16/03 kl.1200-1600
o 25/05 kl.1200-1600
o 24/08 kl.1200-1600
o 12/10 kl.1300-1600
o 23/11 kl.1200-1600

-

Det oppleves krevende med møter på 4 timer, og det foreslås å ha møter à 3
timer fra 1200-1500.

Vedtak:
Møteplan godkjennes og framtidige møter har varighet på 3 timer, fra kl. 1200-1500.

NR 55/15

Statusoppdatering og restanseliste 2015
Prosjektleder, Astrid Haugslett, ga en orientering om status på tiltak og restanselisten.

Fra møtet:

-

Det er ingen saker på restanselisten.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

NR 56/15

Eventuelt
-

Fra møtet:

Det er ønskelig at godkjenning av dagsorden skjer ved starten av møtet, før gjester
ankommer møtet.

Vedtak:
Innspillet tas til etterfølgelse, og gjester inviteres inn tidligst kl.1230.
Næringsråd 2.12.15

