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NR 15/16 Godkjenning av referat fra forrige møte    

Vedlegg 1: Referat fra møtet 16.3.16 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
 

NR 16/16 Orienteringssaker: tall fra UE og reisestøtte til Maker Faire 

 
Sak:  I Næringsråd 20.1.2016 ble det lagt en bestilling til UE om å framskaffe en oversikt 

over hvilke skoler som samarbeider med organisasjonen. Dette for at den enkelte 
kommune og skoleeier, skal kunne jobbe for at flere av skolene deltar i de ulike 
programmene. Oversikten vil også bli presentert for rådmennene gjennom 
Rådmannsforum. For mer informasjon, se vedlegg 2: skoleoversikt framstilt av UE.  
 
I sak 27/15 vedtok Næringsrådet å øke regional oppslutting rundt arrangementet 
Maker Faire gjennom å bidra med reisestøtte med inntil 15 000kr per kommune til 
kommunene utenfor Trondheim. Midlene var øremerket transport for 
grunnskoleelevene. Tilbudet ble godt mottatt, og gjentas for 2016, hvor Trondheim 
Makers markedsfører tilbudet under samme forutsetninger som vedtatt 2015.  
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Vedlegg 2: Skoleoversikt UE 

 

Forslag til vedtak:  
 
Saken tas til orientering. 

NR 17/16  Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser: prosjektframlegg 

 

Sak:  Leverandørutviklingsprogrammet er en del av den offentlige satsningen på metodisk 
opplæring og tilnærming til anskaffelser i det offentlige for å sikre gode, økonomiske 
anskaffelser, og legge til rette for innovasjon gjennom anskaffelsene. Det offentlige bruker 
NOK 500 milliarder/år i offentlige anskaffelser, som er mer enn hva Innovasjon Norge og SIVA 
bruker til sammen på innovasjonsprosesser.  
 
Trondheimsregionen har tidlig pekt på dette som et område hvor vi ønsker å samarbeide med 
NHO for å bidra til å oppnå god effekt av programmet og metoden i region, og har tiltak på 
dette i gjeldende handlingsplan. Vi har tidligere gjennomført en workshop hvor kommunene, 
med flere offentlige aktører i regionen, ble invitert. Vi ønsker nå å få enda mer trykk og effekt 
av metoden i våre kommuner, og har i samarbeid utformet et prosjektforslag med Hilde 
Sætertrø fra NHO og Nasjonalt program for leverandørutvikling.  Prosjektet har som mål at 
innovative offentlige anskaffelser strategiforankres i Trondheimsregionen som et verktøy for 
og nå mål i strategisk næringsplan og for og nå mål i egne kommuner. Innovative løsninger i 
anskaffelsesprosesser skal bidra til å oppnå strategien kommersialisering av teknologi og til 
bedre og mer effektiv tjenesteyting. Tanken er at etter endt prosjektperiode skal alle 
kommunene ha kompetanse til å gjennomføre innovative offentlige anskaffelser innenfor 
helse/omsorg, kommunalteknikk og bygg og IKT- anskaffelser. Prosjektet ble presentert i 
Rådmannsforum 30.3.2016, og skal opp i Regionrådet 17.6.2016 for endelig vedtak.  
 
Etter presentasjonen i Rådmannsforum kom det fram at for flere av kommunene var 
metoden ukjent, og det var behov for forankring i egen organisasjon. Prosjektleder for SNP og 
Hilde Sætertrø har i etterkant av dette invitert seg selv til kommunene for 1:1 møter hvor 
programmet, metodikken og fordelene gås gjennom med de relevante aktørene i kommunen. 
Det er gjennomført et slikt møte i Melhus, og Malvik og Klæbu står for tur. Det jobbes opp 
mot de resterende kommunene for å få innpass. Dette for å sikre at beslutningen rundt et 
eventuelt prosjekt fattes på rett grunnlag. Vedlagt følger prosjektbeskrivelsen.  
 
For mer informasjon om Innovative offentlige anskaffelser: 
http://www.anskaffelser.no/innovasjon .  
For mer informasjon om leverandørutviklingsprogrammet:  
http://leverandorutvikling.no/. 
 

 
Vedlegg 3: Prosjektforslag IOA 
 
Forslag til vedtak:  

  
Saken tas til orientering, og Næringsrådet er positiv til forslaget og ønsker at 

Regionrådet fatter et positivt vedtak til prosjektet. 
 

http://www.anskaffelser.no/innovasjon
http://leverandorutvikling.no/
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NR 18/16 Omdømmebarometeret; mulighet for ny bestilling 

 

Sak:  
 
 

Trondheimsregionen har tidligere deltatt i et felles Omdømmebarometer utarbeidet 
av Ordkraft. Det ble utgitt av Hovedorganisasjonen VIRKE i samarbeid med de 
regionale partnerne. Omdømmebarometeret innebar nasjonale og regionale målinger 
av steders attraktivitet og omdømme. Siste utgivelse ble publisert 2014, og i ettertid 
har flere av de regionale partnerne valgt og ikke å delta undersøkelsen.  
Trondheimsregionen har erfart, gjennom prosessen med rullering av strategisk 
næringsplan (SNP), at det er et behov for slike målinger. Det er et viktig måleapparat 
for flere av målene i SNP, og også relevant for flere aktører i Trondheimsregionen.  
 
Sekretariatet er derfor i dialog med Ordskifte, og har fått signaler på at en nedskalert 
omdømmemåling er gjennomførbar, innenfor NOK 200 000,-. I all hovedsak koker det 

ned til antall respondenter og antall spørsmål. Ordskifte skal komme tilbake til oss 
med spørsmålsbatteriet og priser knyttet til ulikt antall spørsmål og antall 
respondenter. Sekretariatet ønsker å ha mulighet til å bruke inntil NOK 300 000,- på 
Omdømmebarometeret nå i 2016, og å ha en intensjon om gjennomføring hvert 
andre år for å evaluere oss selv, men også ”bench marke” Trondheimsregionen opp 
mot andre storbyregioner. Ved positiv innstilling bes Næringsrådet å tenke gjennom 
om det er spørsmål i tidligere undersøkelse som ikke oppleves som like relevant, og 
om det er nye spørsmål som bør inkluderes? Vedlagt følger Omdømmebarometeret 
fra 2013.  
 

Vedlegg 4: Omdømmebarometeret 2013 
 
 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet er positiv til gjennomføring av Omdømmebarometeret, og innvilger inntil 
NOK 300 000,- til tiltaket nå i 2016, med en planlagt frekvens på gjennomføring hvert 
andre år forutsatt opplevd nytte av gjennomføringen og disponible midler til rådighet.   

 

NR 19/16  Internasjonalisering – støtte til oppstartsbedrifter 

 

Sak:  Internasjonalisering er et område som vi for liten grad har jobbet med, og kanskje det 
området det er lettest å se at de andre storbyene har kommet lengre enn oss. Delmål 
4.7 i SNP handler om internasjonalisering: Næringslivet i regionen skal ha en sterk 
internasjonal forankring både på eksport og etableringssiden.  

Gjennom KS har sitt storbysamarbeid det vært diskutert et tettere samarbeid om 
internasjonalisering. Stavanger tar et spesielt ansvar for deltakelse på oljemessa i 
Houston, Bergen for deltakelsen på sjømatmessa i Brussel, og det har vært diskutert 
om Trondheim/Trondheimsregionen skal ta et nasjonalt ansvar for deltakelsen på 
innovasjons- og musikkfestivalen Northside i New York (www.northsidefestival.com). 
Den er på mange måter en voksende lillesøster til South By Southwest, men med 
færre av trengselsproblemene og en vesentlig billigere deltakelse.  

http://www.northsidefestival.com/
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Det drar en norsk delegasjon, med utspring fra KS samarbeidet, til årets festival 
mellom 8.—12. juni, med deltakelse både fra Trondheim kommune og 
Trondheimsregionen for å vurdere om dette er noe vi skal involvere oss sterkere i. I 
tillegg jobbes det med å ta med noen oppstartsbedrifter fra Trondheimsregionen, for 
å se hvordan det fungerer for dem og om det kan bidra til en tidlig 
internasjonalisering. Bedriftene vil denne gangen plukkes ut i en dialog med 
inkubatorene DIGS, Workwork og NTNU Accel, men for senere år kan det være 
aktuelt å plukke ut bedrifter gjennom en konkurranse. Dette innebærer økonomiske 
utlegg for bedriftene som kan være vanskelig for oppstartsbedrifter å finne rom for. 
Det jobbes med flere forskjellige løsninger, men for å sikre at manglende økonomi 
gjør at bedriftene ikke kan delta foreslås det at Næringsrådet setter av midler til 
eventuell dekning av utgiftene. Det er ikke snakk om utgiftsdekning fullt ut, men i 
størrelsesorden 10-15 000 pr bedrift, for inntil tre bedrifter. 

 

Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet er positiv til at Trondheimsregionen involverer seg sterkere i 
internasjonalisering av næringslivet, og setter av inntil kr 50 000,- til dekning av 
oppstartsbedrifters deltakelse på Northside-arrangementet. 

 

NR 20/16 Organisering av Næringsrådet og næringsutviklingsarbeidet framover 

 

Sak:  
 
 

Næringsrådet ble opprettet som en konsekvens av prosessen rundt utarbeidelsen av 
Strategisk næringsplan. En triple helix-modell ble lagt til grunn, med tre deltakere 
hver fra henholdsvis FoU, offentlig sektor og næringsliv. I praksis representanter fra 
rektoratet fra NTNU og HiST, en representant fra ledelsen på SINTEF, og 
fylkesrådmannen pluss to rådmenn, og lederne i Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen, NHO og Stjørdal Næringsforum. I tillegg har et utvidet 
sekretariat møtt i Næringsrådet. 
For samspillet mellom Næringsrådet og Regionrådet gjelder de følgende 
retningslinjer, revidert i 2013: 
 
1. Næringsrådet utarbeider forslag til to-årige handlingsplaner for gjennomføring av 
tiltak i samsvar med mål og strategier i vedtatt regional strategisk næringsplan. 
Forslaget skal bygge på prosess med innhenting av innspill fra kommunene, 
næringslivet og FoU-miljøene.  
 
2. Handlingsplanen legges fram for Trondheimsregionen-regionrådet via 
rådmannsforum. 
 
3. Ressursmessige rammer for arbeidet fastsettes av Trondheimsregionen-
regionrådet i vedtak av utviklingsplanen. Her kan en nærmere spesifisering av 
prioriterte strategier/prosjekt samt delrammer angis. Bruk av Trondheimsregionens 
næringsfond skal avklares og rapporteres til Trondheimsregionen-regionrådet. 
 
4. Løpende bearbeiding og samordning av handlingsplanen ivaretas gjennom at 
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rådmennene i næringsrådet og observatører fra henholdsvis næringslivet og FoU-
miljøene rapporterer begge veier og at det rapporteres regelmessig om 
handlingsplanen i Trondheimsregionen-regionrådet. 
 
Med rullering av SNP er det naturlig å gå gjennom organiseringen av næringsarbeidet 
på nytt. Prosessen så langt har gitt flere innspill på hva som fungerer bra og mindre 
bra, og kan oppsummeres slik: 
 

- Det er for dårlig forankring av SNP ute i kommunene. 

- Regionrådet diskuterer for lite næringssaker. 

- Næringsrådets rolle og sammensetning må diskuteres på nytt. 

 
Det er imidlertid stor enighet om at vi trenger en felles strategisk næringsplan for 
Trondheimsregionen. Det er et viktig utgangspunkt å ta med seg, basert på at 
regionen henger så tett sammen at det er meningsløst og ikke tenke utover 
kommunegrensene i næringsutviklingssammenheng. Da blir utfordringen å se 
hvordan vi organiserer arbeidet slik at vi får en større felles kraft enn det vi har fått til 
fram til nå. 
 
Forankring ute i kommunene 
 
Selv om det finnes unntak så er det generelle bildet at SNP er for dårlig forankret ute i 
kommunene. Forankring er ikke en oppgave man blir ferdig med, det er et daglig 
arbeid som må gjøres for å opprettholde og styrke legitimiteten og tilliten vi er 
avhengig av. Men det er noen grep som vi kan innføre som legger forholdene bedre til 
rette for et bedre og mer forpliktende samarbeid om gjennomføring av en felles 
Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen: 
 
- Samle formannskapene med jevne mellomrom med tema næringsutvikling. 

- Spre de gode eksemplene fra de kommunene som har jobbet konkret og 

konstruktivt med SNP, ut fra sine egne forutsetninger. 

- Gi næringsapparatet i kommunene en tydeligere felles bestilling på å utvikle 

tiltak og prosjekter innen de forskjellige målene og strategiene. 

 
 
Regionrådets rolle i næringssaker 
 
Det er allmenn enighet om at Regionrådet må ha en sterkere kobling til næringssaker 
enn det har hatt de siste årene. Noe kan gjøres gjennom faste saker i et tydeligere 
årshjul: 
 

- Toårige handlingsplaner vedtas av Regionrådet i desember. 

- Årsrapportering på næringsfeltet i Regionrådet i februar. 

 
I tillegg bør det være tydeligere retningslinjer for hvilke næringssaker som må 
besluttes i Regionrådet. Den enkleste måten å regulere det på er gjennom å sette 
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noen beløpsgrenser for hvilke saker som skal/kan besluttes henholdsvis 
administrativt, i Næringsrådet og i Regionrådet. Det foreslås de følgende 
beløpsgrensene: 
 
Administrativ behandling:  
Saker inntil kr 200 000,- kan avgjøres administrativt når det ligger tydelig innenfor 
Trondheimsregionens ansvarsområde og det er viktig med rask avgjørelse. 
Næringsrådet:  
Saker inntil kr 500 000,- kan avgjøres i Næringsrådet. 
Regionrådet:  
Alle saker over kr 500 000,- skal besluttes i Regionrådet. I tillegg må saker som 
innebærer strategiske valg/nye satsingsområder opp til beslutning i Regionrådet. 
 
Det er viktig å understreke at beløpsgrensene administrativt og for Næringsrådet er 
knyttet til ordet kan og ikke skal. Det betyr at i saker som kan være kontroversiell 
eller innebærer nye satsingsområder så må det vurderes om saken skal lenge opp i 
hierarkiet for beslutning, selv om beløpsgrensen tilsier at den kan avgjøres 
administrativt eller i Næringsrådet. 
 
Sammensetning og oppgave for Næringsrådet 
 
Det første spørsmålet er om Næringsrådet skal beholdes som konstruksjon. Er det et 
nødvendig organ, eller kan Rådmannsforum og Regionrådet like gjerne ivareta roller 
Næringsrådet har? Begge deler kan nok fungere, men ved å legge ned Næringsrådet 
så vil den sterke koblingen til næringsliv og FoU være betraktelig dårligere.  
Næringsrådet fungerer godt som organ for gjensidig informasjon og avstemming av 
prioriteringer mellom partene, i tillegg til den besluttende rolle det har. Av den grunn 
bør Næringsrådet fortsatt eksistere. 
 
Sammensetningen av Næringsrådet bør imidlertid endres. Triple helix modellen bør 
fortsatt legges til grunn, men det er ingen grunn til å fortsette med en modell der det 
skal være tre representanter fra hver.  Fra FoU har sammenslåingen av NTNU og HiST 
allerede lagt grunnen for at det blir en færre representant. NTNU blir fortsatt en 
særdeles viktig aktør å ha med i Næringsrådet, de spiller en svært sentral rolle i 
næringsutviklingsarbeidet i regionen, og det å avstemme det med de andre aktørene 
er en viktig rolle å beholde i Næringsrådet. SINTEF har en mer uklar rolle innen 
næringsutviklingsarbeidet, de er både en samfunnsaktør, en viktig premissgiver, en 
driver av viktige prosjekter, og en kommersiell aktør i feltet. De har hele tiden gitt et 
viktig bidrag inn i diskusjonene i Næringsrådet, også ut fra en sterk personlig 
kompetanse og erfaring.  
 
Fra det offentlige sitter i dag to rådmenn og fylkesrådmannen. Fylkeskommunen har 
som kjent gått fra å være en deltaker i Trondheimsregionen til å være observatør, og 
sånn sett er det naturlig å diskutere også deres rolle inn i Næringsrådet. Det er ikke 
vanskelig å argumentere for at den nye rollen gjør det naturlig at fylkesrådmannen 
trekker seg ut av Næringsrådet, men på den annen side vil fylkeskommunen, uansett 
rolle, i Regionrådet være en viktig medspiller i næringsutviklingsarbeidet, og det vil 
det være viktig å ta vare på gjennom fortsatt deltakelse i Næringsrådet.  
 



 

Næringsråd 25.5.2016 
 

Gitt problemet med forankring av SNP ute i kommunene må det diskuteres om ikke 
kommunenes deltakelse i Næringsrådet bør være enda sterkere. På den annen side 
kan ikke alle kommunene være med, så forankringen må løses på andre måter enn 
deltakelse i Næringsrådet. Men det bør diskuteres om ikke den kommunale 
representasjonen bør økes til tre rådmenn.  
 
Fra næringslivets side bør Næringsforeningen i Trondheimsregionen sin deltakelse og 
lederrolle være udiskutabel. Som ansvarlig for både utarbeidelsen av SNP, 
rulleringsprosessen og som representant for næringslivet i seks av ti kommuner i 
Trondheimsregionen bør de fortsatt sitte i førersetet. Når det gjelder NHO og Stjørdal 
Næringsforum bør det diskuteres om det skal være to eller tre representanter for 
næringslivet, og hva som er den beste representasjonen. 
 
Av mulige nye deltakere i Næringsrådet bør Innovasjon Norge inviteres inn. Som den 
klart største og viktigste virkemiddelaktøren så vil deres deltakelse helt klart løfte 
Næringsrådets kompetanse og tyngde. 
 
Næringsrådet har fra starten av hatt en tydelig policy om at det var den øverste 
administrative ansvarlige i de respektive institusjonene som skulle sitte i 
Næringsrådet – og at det ikke skulle være mulig å sende vara. Prinsippet om hvem 
som bør være deltaker bør ligge fast, men i praksis har det vist seg vanskelig å være 
helt konsekvent i spørsmålet om det er lov å sende vara, og da er det kanskje slik at 
prinsippet bør tilpasser realiteten. 
 
Et annet spørsmål som har vært diskutert i Næringsrådet er om det skal være en 
søknadsorganisasjon, det vil si midler avsatt som det er mulig å søke i en åpen og 
transparent prosess, med tydelige kriterier, frister og saksbehandlingsrutiner.  Disse 
prinsippene ble lagt til grunn for næringsutviklingsarbeidet i 2011: 
 
- Budsjett næringsutvikling skal ikke forvaltes på en slik måte at en kommer i 

konflikt med, eller vil være til erstatning for øvrig virkemiddelapparat. 

- Tiltak under SNP skal søkes delfinansiert via virkemiddelapparat (regionalt 

utviklings program via fylkene, Innovasjon Norge, VRI Trøndelag…), 

næringsaktører og FoU sektoren etc. der tiltakene er av en slik karakter at 

dette vil være naturlig. 

- Prosjektleder for SNP og budsjett næringsutvikling skal fokusere innsats på 

tiltak av regional betydning, ikke tiltak som kun har betydning i 

enkeltkommune. 

- Lokale tiltak i enkeltkommuner håndteres av kommunen selv, også 

økonomisk. 

- Prosjektleder for SNP kan for lokale tiltak bistå med rådgivningshjelp ved 

behov, men ikke være driver i disse. 

- Ikke alle tiltak igangsatt via SNP vil favne flertallet av de deltagende 

kommuner, eller majoriteten av næringslivet, men alle igangsatte tiltak skal 

bidra til at regionen når de strategiske mål i SNP. 

- Summen av tiltak hvert år bør involvere alle parter i triple helix samarbeidet. 

- Det bør velges ut noen tiltak hvert år som hvor det er lett å kommunisere 
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konkrete positive resultater. 

 

Disse prinsippene bør fortsatt ligge til grunn.  
 
Når det gjelder dette med søknadsorganisasjon så bør ikke Trondheimsregionen ha en 
slik rolle, både ut fra en ressursmessig betraktning og ut fra hva rollen bør være. 
Rollen bør fortsatt være å utvikle prosjekt/tiltak innen SNP med relevante aktører 
innen feltet. Men samtidig må det være rom for å støtte prosjekt/tiltak som åpenbart 
ligger innenfor det SNP prioriterer, som eksterne parter har utviklet og som er 
avhengig av støtte fra Trondheimsregionen/andre offentlige parter for å bli 
gjennomført. Det å være partner/støttespiller i andre sine initiativ, gir oss kjennskap 
og legitimitet innenfor et bredere spekter enn om all satsning/prosjekter skal komme 
fra eget bryst. 

 
Forslag til vedtak:  

 
Saken legges fram for diskusjon.  

 

NR 21/16 Strategisk næringsplan: innspill og diskusjon 

 

Sak: Christian Haugen, prosjektleder for rullering av SNP, vil legge fram forslag til ny SNP. 
Saksgrunnlag vil ettersendes.  
 

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

 

NR 22/16 Statusoppdatering og restanseliste  

 

Forslag til vedtak:  

 
Saken legges frem til diskusjon, og vedtak følger diskusjonen.  

 

NR 23/16  Eventuelt  

 

Sak:   
 
Forslag til vedtak:  
 

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

 


