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NR 40/16 Godkjenning av referat fra forrige møte    

Vedlegg 1: Referat fra møtet 12.10.16 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
 

NR 41/16 Konstituering av møtet 

 
Forslag til vedtak:  

Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 42/16  Statusoppdatering og restanseliste 

 

Forslag til vedtak:  
 

Saken tas til orientering.  
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NR 43/16  Forsker i bedrift: årsrapportering, videreføring planer for 2017 

 
Sak: Sigmund Kvernes fra SINTEF vil legge fram resultater og aktiviteter i FiB for 2016, og si 

noe om planene for 2017, gitt videre finansiering av ordningen.  
 
Sekretariatet har hatt flere samtaler med SINTEF, og det har vært framlagt 
aktivitetsoversikt og resultater i flere omganger for Næringsrådet. Vi vurderer det slik 
at denne aktiviteten dekker et område og fyller et behov som er av betydning for 
bedriftene i regionen. Det at en nasjonal og internasjonal forskningsinstitusjon, som 
SINTEF er, kan drive med regional næringsutvikling og -veiledning, er et av våre 
største komparative fortrinn sett opp mot andre regioner. Forskerne som bidrar inn i 
FiB har opparbeidet seg en kjennskap og metodikk som skiller seg fra tradisjonell 
kompetansemegling, og har utløst betydelig med midler gjennom aktiviteten så langt. 
Et annet moment er at når VRI opphører ved årsskiftet vil det komme en ny 
regionssatsning for Trøndelag, og per nå ser det ut til å ha mest fokus utenfor 
Trondheim. I hvilken grad kompetansemegling vil være en aktivitet, slik som den er 
per dags dato, er ikke endelig avklart.   
 
Sekretariatet er positiv til å inngå en 2-årig rammeavtale med SINTEF pålydende NOK 
500 000,- per år for 2017 og 2018. Etter 2018 skal prosjektet evalueres grundig, men 
det vil være innspills- og justeringsmuligheter underveis. Allerede har FiB blitt koblet 
opp mot Studenter i Bedrift (SiB) for å se om det kan genereres flere studentoppgaver 
utenom de tradisjonelle veiene knyttet til den enkelte faglærer eller institutt. Det er 
også inne til vurdering om det skal ligge en opsjon i en eventuell ny avtale knyttet til 
muligheten for hjelp til definering av studentoppgaver der dette er en mulighet, for 
og ytterligere senke terskelen for oppgavesamarbeid mellom studenter og næringsliv.  
 

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet er positiv til å inngå en rammeavtale pålydende NOK 500 000,- per år for 
2017-2018, og sekretariatet vil utforme forslag til ny avtale mellom partene.   

 

NR 44/16  Strategisk Næringsplan: gjennomgang etter høringer og innspill  

 

Sak:  Forslaget til rullert Strategisk næringsplan (SNP) ble sendt ut på høring i juni, med 
høringsfrist 5. november. Saksgangen fremover et at SNP er inne hos Næringsrådet, 
deretter i Rådmannsforum, AU og tilslutt for endelig vedtak i Regionrådet 16/12. Det 
vil kunne komme innspill til endringer i samtlige runder. I tillegg har Trondheim 
kommune varslet at de vil behandle SNP i Formannskapet 22/11, endringsforslag 
derfra vil eventuelt bli innarbeidet i saken til Regionrådet. Etter dette blir den 
endelige planen sendt ut til kommunene for vedtak i kommunestyrene. Det legges 
opp til at alle kommunene slutter seg til planen og forplikter seg til å legge den til 
grunn for næringsutviklingsarbeidet sitt, men der det er fullt mulig å prioritere deler 
av planen og tilpasse den til hver enkelt kommune sine forutsetninger. 
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Prinsipielt er det slik at Næringsalliansen har fått et betalt oppdrag om å lage et 
forslag til rullert SNP. Det er imidlertid sekretariatet i Trondheimsregionen sitt ansvar 
å legge fram et anbefalt forslag til Regionrådet. Det betyr at vi legger fram et forslag 
som er endret både ut fra høringsuttalelsene og vårt faglige skjønn. 
 
Høringsuttalelsene slutter seg i det alt vesentlige til det foreslåtte innholdet, men 
innspillene om endring kan oppsummeres slik, og med en kommentar om hvordan 
det er fulgt opp: 
 

 Flere innspill om at kommunene v/rådmenn burde vært sterkere representert 

i Næringsrådet. 

Oppfølging: Representasjonen fra kommunene i Næringsrådet økes fra to til 

tre rådmenn, med rullering etter to år. Flere av kommunene ønsker enda 

større representasjon, alternativet kan være fire rådmenn. 

 Virkemiddelapparatet/ innovasjonsselskapene må få en sterkere rolle i 

gjennomføringen av SNP. 

Oppfølging: Innovasjon Norge får en plass i Næringsrådet. Ytterligere 

oppfølging må utredes nærmere. 

 Sterkere involvering av Næringsapparatet i kommunene i gjennomføringen av 

SNP. 

Oppfølging: Næringsapparater blir tett koblet til arbeidet med en ny 

handlingsplan, og det vil formaliseres to årlige møter med næringsapparatet 

om gjennomføring. 

 Fylkeskommunenes forslag til høringsuttalelser er ganske like, begge to tar 

opp at planen er for mye fokusert på Trondheim, at den ved det ikke 

reflekterer bredden i de 10 kommunene og har for lite fokus på å understøtte 

distriktskommunenes utfordringer og muligheter. 

Oppfølging: Disse uttalelsene tar ikke hensyn til hvor tett sammenvevd 

Trondheimsregionen er, den er for de fleste formål en funksjonell bo- og 

arbeidsmarkedsregion, best synliggjort gjennom pendlingsstatistikk.  Det gjør 

at næringsarbeidet må være frikoblet fra kommunegrensene, og det ligger jo 

også i hele tanken med et regionalt samarbeid: Der skal det prioriteres som 

går utover den enkelte kommune. Disse uttalelsene blir derfor ikke fulgt opp. 

 Sammenhengen mellom SNP og øvrige planer som FoU-strategi for Trøndelag 

er lite belyst. 

Oppfølging: Godt poeng, blir forsøkt ivaretatt i handlingsplanen. 

 Muligheter i ”det grønne skiftet” bør løftes fram. 

Oppfølging: Det legges inn en ny strategi som dekker dette. 

 Ansvarsfordeling mellom Trondheimsregionens sekretariat, Næringsrådet, den 

enkelte kommune og fylkeskommunen bør tydeliggjøres. 

Oppfølging: Innarbeides i de toårige handlingsplanene.  

 
Endringene som har blitt gjort i mål og strategier gås gjennom nedenfor. Når det 
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gjelder den delen som går på organisering av næringsutviklingsarbeidet har det blitt 
gjort en del redaksjonelle endringer i form av forkorting og innstramming av teksten, 
der blant annet begrunnelser/diskusjoner er tatt ut. Innholdsmessige endringer 
nevnes eksplisitt. Det som går på indikatorer/målepunkt er også tatt ut, det skal ikke 
vedtas. 

 
Disse endringene er blitt gjort i NAT sitt forslag: 
 

 Delmål 1 er endret til: 

”Trondheimsregionen skal være best på å utvikle eksisterende og starte nye 

bedrifter i samspill med forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU).” 

Forklaring: Målet favner bredere på denne måten, ikke begrenset bare til 

bedrifter basert på FoU. 

 Nytt delmål 1.2: 

”Trondheimsregionen skal legge til rette for innovasjon og gründerskap i 

eksisterende næringsliv.” 

Forklaring: Innovasjon i eksisterende bedrifter er viktig, bør være en del av 

SNP. 

 Omformulering av mål 1.2: 

”Trondheimsregionen skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, 

FoU/utdanningsmiljø og offentlige myndigheter (Triple Helix).” 

Forklaring: Omformulering fra et mål til en strategi. 

 Stryker mål 1.3. 

Forklaring: Sier det samme som delmål 1, mål og ikke strategi. 

 Endring i 2.2.: 

Vurdere sitt arbeid med planen annet hvert år, ikke hvert år. 

 2.4 tas ut: 

”Sørge for at regionen og kommunen har en kompetent offentlig sektor med 

tilstrekkelig kapasitet som møter næringslivet med et godt og forutsigbart 

offentlig tjenestetilbud.”  

 Forklaring: Hører ikke hjemme i SNP, tilnærmet et altomfattende mål for 

offentlig sektor. 

 3.1 og 3.2 er slått sammen for å gjøre planen enklere og kortere. 

 Redaksjonelt: 2.7 er endret til delmål 3. 

 2.10 foreslås tatt ut: 

”Saksbehandlingstiden for bygge- og reguleringssaker skal være blant de 

korteste i Norge målt hhv. fra første innsendte søknad og fra komplett 

søknad.” 

Forklaring: En næringsspesifikk strategi som like gjerne kan handle om 

kvaliteten på søknaden som søknadsbehandlingen. 

 2.11 og 2.12 er slått sammen til nytt 3.2: 

”Offentlig sektor i Trondheimsregionen skal bidra til næringsutvikling og 

innovasjon gjennom sine anskaffelser og sine tjenester, og bidra til utvikling av 
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nærmarkedet ved å handle lokalt der dette er mulig.” 

 2.13 er omformulert til nytt 3.3.: 

”Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og 

gründerkompetansen.” 

Forklaring: Gir en bredere inngang til å jobbe med gründerskap. 

 Nytt delmål 4.4: 

”Trondheimsregionen skal arbeide for at kommersialisering av teknologi skal 

bidra til det grønne skiftet.” 

Forklaring: Jmf høringsinnspill.  

 Omformulering av 5.4 (tidl. 4.4): 

”Trondheimsregionen skal benytte merkevaren teknologihovedstaden i profilering av 

regionen.” 

Forklaring: En spissing i tråd med det som er realiteten i profileringsarbeidet i 

Trondheimsregionen.  

• Nytt 5.5: 

”Styrke Trondheimsregionens omdømme som innovasjonstyngdepunkt 

nasjonalt og internasjonalt.” 

Forklaring: Det er enormt trykk i innovasjonsmiljøet for tiden, 

Trondheimsregionen bør være med og støtte opp under 

det. 

 

I den delen som går på gjennomføring er disse punktene endret: 

 

• Punktet om at Næringsrådet skal ha møter ute i kommunene tatt ut, det 

må Næringsrådet selv bestemme.  

• I malen for oppfølging i kommunene er punkt 2 tatt ut, det dekkes av det 

påfølgende punktet. 

• Den administrative beløpsgrensen er endret kr 200 000, -. I samråd med 

leder Næringsrådet er endret til at leder informeres, i tråd med det som 

de reelle ansvarsforholdene. 

 

I sum skal dette gi en tydeligere og mer fokusert Strategisk næringsplan for 

Trondheimsregionen, med 5 delmål og 22 strategier. Planen gir et godt grunnlag for 

næringsutviklingsarbeidet både i kommunene, for andre aktører innen 

næringsutviklingsfeltet i Trondheimsregionen, og for Trondheimsregionen som 

organisasjon. 

 
Vedlegg 2: Kortversjonen av forslag til rullert Strategisk Næringsplan. 

 

Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet ber Regionrådet vedta forslaget til rullert Strategisk Næringsplan.  
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NR 45/16 Handlingsplan for Strategisk Næringsplan: eksisterende tiltak og mulighet for nye 

 

Sak:  
 
 

Strategisk Næringsplan har hatt en toårig handlingsplan (HP) for å konkretisere 
aktiviteter for å nå målene innenfor Strategisk Næringsplan. Aktivitetene har ulike 
”eiere”/utførere, som for eksempel Trondheimsregionen, NiT og Trondheim 
kommune med flere. Felles for aktivitetene er at de svarer ut mål og strategier i SNP. 
  
Det er behov for en ny handlingsplan for 2017-2018, og denne vil ta utgangspunkt i ny 
SNP. Det er aktiviteter/tiltak innenfor gjeldende HP som skal videreføres, og vi har 
også operert med en dynamisk HP. I det ligger det at nye tiltak/aktiviteter inkluderes 
ettersom de oppstår/iverksettes, og det er ikke tidsfrister for å komme med gode 
prosjekter/aktiviteter. Dette prinsippet ønsker vi å videreføre. På grunn av pågående 
prosess med ny SNP, vil ny HP for SNP først ligge klar for vedtak i Regionrådet i april 
2017.   
 
I forbindelse med ny HP har sekretariatet gjennomført et møte  med 
næringsapparatet i kommunene 1/11, adressert tematikken i møte med BI, NTNU og 
SINTEF, samt at det i tillegg er planlagt møter med andre aktører(SINTEF, 
oppstartsmiljøet, Technoport og NiT) for å identifisere eventuelle nye aktiviteter og 
områder med behov for tiltak. Vedlagt følger et dokument hvor eksisterende tiltak er 
plassert under målene foreslått i ny SNP. Dette er for å gi en oversikt over hva vi har 
under de ulike områdene, for og lettere se hva som eventuelt mangler.  
Næringsrådet oppfordres til å komme med innspill og ideer til tiltak, nå i møtet, men 
også i etterkant.  
 
 
 

Vedlegg 3: Eksisterende tiltak i HP satt opp mot mål og strategier i forslag til rullert SNP 
 
 
Forslag til vedtak:  

 
Saken legges fram for diskusjon.  
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NR 46/16 Trondheim:Only: prosjektidè  

Sak: Borgar Ljosland fra Parrot Play vil presentere prosjektet Trondheim:Only for 
Næringsrådet.  
 
Trondheim:Only er en mobil og internett tjeneste der bevisste trøndere kan være 
kunder for trønderske oppstartsselskaper - som en slags digital Trøndersk Matfestival 
for varer og tjenester produsert i regionen. Trondheimsregionen har ikke produsert 
betydelige varer og tjenester for sluttbrukere innenfor teknologisektoren. Dette står i 
sterk kontrast til den eventyrlige veksten innenfor teknologibaserte selskaper som 
leverer varer og tjenester til bedriftsmarkedet i regionen.  
 
Når man fra et forbrukerståsted tenker på teknologiselskaper så ser man først og 
fremst på de som leverer teknologiske varer og tjenester til sluttbrukermarkedet. 
Dette er kjente navn som: Apple, Samsung, Google, Facebook, Snapchat, Spotify 
(Sverige), Skype (Litauen) osv. Disse selskapene bidrar til økt synlighet fra et 
medieståsted og letter rekruttering og tilgang til internasjonal risikokapital. I 
Trondheimsregionen, ei heller i Norge, har vi ikke noen slike flaggskip av betydning.  
 
Trondheim:Only er tenkt som en løsning på denne utfordringen ved og: 
 

1. La innbyggere i regionen få delta i den tidlige kommersialiseringsfasen ved å 

bli tidlige “krevende” kunder. Innbyggere som ønsker å engasjere seg i å bygge 

Teknologihovedstaden kan bidra med det viktigste for oppstartsselskapene; 

nemlig med engasjement og tilbakemeldinger til oppstartsselskapene. 

 

2. Oppstartsselskapene får tidlig kritisk tilbakemelding fra sluttbrukere som 

ønsker oppstartsselskapet vel. Verdien av et slikt engasjement kan knapt 

kjøpes for penger og vil således gi oppstartsselskapene viktige data og 

beslutningsgrunnlag for videre utvikling av produktene/tjenestene sine. 

 
Trondheim:Only vil være møtet mellom patriotiske brukere og oppstartsselskaper i 
tidlig kommersialiseringsfase. Dette vil kunne gi oppstartsselskapene en unik 
konkurransefordel i forhold til internasjonale oppstartsselskaper, og dermed øke 
sannsynligheten for at våre oppstartsselskaper vil bidra meningsfylt til et enda bedre 
velferdssamfunn gjennom økt sysselsetting. 
 
Prosjektforslaget dreier seg om å utvikle selve den digitale tjenesten og tiltrekke seg 
samarbeidspartnere og finansiering for drift av organisasjonen. Det er foreløpig lagt 
inn cirka 100t i egeninnsats, og budsjettet tar høyde for ytterligere 150t i egeninnsats. 
Kapitalbehovet er på rundt NOK 350 000,-, og det er ønskelig med 
Trondheimsregionen inn som partner. Beløpet som etterspørres er NOK 250 000,-.  
 
Sekretariatet mener at prosjektet er spennende og nytenkende. Det er ikke lignende 
plattformer, oss bekjent, slik at vurderings- og sammenligningsgrunnlaget er 
utfordrende. Når det er sagt så har vi mål om å etablere flere teknologiselskaper, 
synliggjøre Trondheim som teknologihovedstaden, ha en region som er attraktiv for 
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oppstartselskaper med mer (ref. mål i forslag til rullert SNP), og dette prosjektet tar i 
tillegg sikte på å bidra till å nå flere av målene i eksisterende versjon av SNP (Mål 1: 
Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på 
forsknings- og utviklingsmiljøene og utdanningsinstitusjonene, Mål 4: 
Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle og starte 
en bedrift, Mål 2: som ble endret til kommersialisering av teknologi og Mål 6: 
Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge).  
 
Sekretariatet er positiv til Trondheim:Only, men vil gjerne at Næringsrådet bidrar i 
vurderingen av prosjektet. 
 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Saken legges fram for diskusjon. 
 

NR 47/16  Eventuelt  

 

Sak:   
 
Forslag til vedtak:  
 
 

 

 


