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Saksbehandler: Astrid Haugslett
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NR 40/16

Godkjenning av referat fra forrige møte.

Vedtak:
Referatet godkjennes.
NR 41/16

Konstituering av møtet

Fra møtet:

Tore Nilssen, SINTEF, fratrer sak 43/16 da prosjektet er knyttet til SINTEF.

Vedtak:
Møteinnkalling og saksliste godkjennes, og Tore Nilssen fratrer behandling av sak
43/16..

NR 42/16

Statusoppdatering og restanseliste
Prosjektleder og daglig leder ga Næringsrådet en gjennomgang av status på åpne saker
i Trondheimsregionen:

Næringsråd 23.11.16

-

-

IOA - det er ansatten ressurs knyttet til, med forventet oppstart første kvartal
2017. Kjøres en workshop 17/1.
Student i bedrift (SiB) - har fått roll-up, nye plakater og flyere for å informere
om ordningen. TRR har også en roll-up som kan brukes ved relevante
arrangement.
SiB og FiB - har hatt et positivt kontaktmøte.
Handlingsplan for SNP – videreføring av eksisterende tiltak, samt stadig nye.
Sannsynlig godkjenning først i april.

-

Ocean Week – skiftet navn til Ocean Technology Week. Technoport har
prosjektledelsen.

-

Internasjonal skole – det jobbes langs flere akser for å opprettholde
skoletilbudet i regionen.
Omdømmebarometeret – rett rundt hjørnet.
Profilering – Stor seerskare på filmene, mest brukt regionalt, men kan brukes
nasjonalt og eventuelt internasjonalt.
Havbruksanalysen - leveranse er forventet i desember.
Start up guiden – produsert og levert.
UE – daglig leder for UE, Frank Norbeck, og prosjektleder for SNP, Astrid
Haugslett har vært i møter med Malvik. Planlegger 1:1 møter med alle
NTNU-tall 2014 – er bestilt.
TRR – bruker av fondsmidlene, og dette vil kunne opprettholde dagens
aktivitetsnivå fram til 2019. Diskusjon rundt finansiering og ønsket
aktivitetsnivå bør starte allerede i 2017.
Smart City – daglig leder jobber litt med dette, men det er MNTNU som er
nasjonalt ansvarlig for Smart City.
BRB – avvikles.
Fornybar – ingen avgjørelse enda.
Investinor – jobbes for å beholde dette.
Luftfartsforum – NTNU og Nord Universitetet er nå medlemmer. AVINOR har
sett på utviklingstrender innen luftfart, og flytrafikken er forventet doblet ila 15
år. Norfakta har kjørt undersøkelse for å avdekke ulike bransjers
destinasjonsbehov. Ålesund, Olso, Bergen og Stavanger er deviktigste innlands.
København, Stockholm, Amsterdam og London er de viktigste internasjonalt.
Norwegian har varslet reduksjon i ruter (Tromsø, Evenes, Berlin, København,
Korfu og Antalya), og det skal vær et møte med dem 12/12.

-

-

-

Vedtak:
Saken tas til orientering.
NR 43/16

Fra møtet:

Forsker i bedrift: årsrapportering, videreføring planer for 2017
Sigmund Kvernes, SINTEF, presenterte resultatene i FiB på vegne av Sverre Konrad
Nilsen.
-

Næringsråd 23.11.16

SMS-bedrifter uten erfaring med FoU er vanskelig å få i gang med forskning.
Ser at det er viktig med tilstedeværelse i kommunene og knytte seg opp mot
nøkkelpersoner der det finnes.
Noen områder er lettere enn andre. Etter årsrapportering 2015 var det ønskelig
med mer fokus på Orkanger, Rissa/Leksvik og Malvik, da det var målt mindre
aktivitet i disse kommunene.

-

I Orkanger er det flere aktører (kommunen, Næringshagen, Næringsforeningen og
regionrådet) og det er viktig å få avklart rollene her. Potensialet i Orkanger ansees
som stort.
o Det er gjennomført møter med politisk og administrativ
ledelse i Orkanger kommune
o Møter med etablert arbeidsgruppe.
o Innledning og deltagelse på seminar arrangert av
Orkanger næringsforening.
o Oppfølgende møte med leder for Olje & Gassforum.
o Et seminar/workshop planlegges sammen med
arbeidsgruppen
o Planlegging og gjennomføring innledende møte med
Washington Mills for identifikasjon av behov for
samarbeid med FoU-miljø.
 Identifikasjon av relevante forskningsmiljø og
nøkkelpersoner i Trondheim – tilrettelegging og
planlegging for møter og Workshop med bedrift.
 Deltagelse i gjennomføring av to workshops for å
innlede mulig samarbeid på flere ulike
forskningstema.
 Oppfølgende tilrettelegging for igangsetting av
forskningsprosjekt (bla NDA – avtale) - flere
prosjekter og samarbeid om bruk av
forskningslaboratorium i SINTEF (kjøpte
tjenester) regner en med kommer i gang – både
finansiert av bedriften selv – og senere søknad
på BIA-programmet.
o Initiativ fra bedrift fra Orkangerregionen, Environ
Minerals:
 Arrangert møte med nøkkelmiljø i Trondheim.
Kompetanse for etablering av ny virksomhet er
klarert. Bedriften jobber med finansiering
sammen med FoU-miljøene

-

Rissa/Leksvik har mer avklarte roller, men mye har ligget på is pga arbeid med
NCE-søknad. Her blir man å ta opp tråden i 2017.
o Initiativ for å øke tilgjengelig og relasjoner med Leksvik
og Rissa
 Møte med leder av LIV AS og Næringsalliansen
på Fosen for å planlegge videre aktivitet.
 Nytt møte i april hvor møter med
nøkkelpersoner fra næringsliv ble planlagt.

-

Malvik
o Initiativ for å etablere relasjoner med Malvik



Næringsråd 23.11.16

Møte med næringssjef Ole Kristian Iversen (via
kontakt med Ordfører Ingrid Aune) og NiT Malvik v/
Kåre Hagerup.
Avtalt oppfølging med enkeltbedrifter ved at
Iversen/Hagerup tar kontakt med disse.

-

Det er startet opp 6 bedriftsprosjekter i 2016 gjennom FiB, samtidig som det er 7 i
startgropen.
Det er foretatt 15 nye bedriftsbesøk og 31 bedrifter har hatt besøk, oppfølging og
dialog.

o Stjørdal Næringsforum med flere hadde et større initiativ som dessverre ikke
resulterte som forventet. Det ble noen studentoppgaver, men det er ønskelig at
FiB deltar med sin kompetanse. Per tiden er det fokus på bygg og digitalisering.
o Rapporteringen gir et bilde over hva som skjer og hvilke bedrifter NTNU og SINTEF
er involvert med.
o Er det hensiktsmessig å koble FiB bevisst litt mer opp mot nye bedrifter?
o Trengs det et lokalt samarbeids- og kontaktforum?
o Skal man jobbe litt annerledes? Ta område for område med FiB?
o Viktig å få koblet opp studenter.
o Startet på dette gjennom SiB møter FiB.
o Orkdal og Fosen har næringshager, kan man dele på oppgaver i kommunene, og
ha mest trykk i de kommunene uten eget apparat?
o Ønsker FiB mer spisset.

Vedtak:
Årsrapporteringen tas til orientering. Beslutning om eventuell videreføring utsettes.
NR 44/16

Fra møtet:

Strategisk Næringsplan: gjennomgang etter høringer og innspill
Daglig leder gikk gjennom forslag til ny SNP.
-

Indikatorene er tatt ut fordi disse ikke skal vedtas.

o
o
o

Ønsker ikke å ta ut punkt 2.4, da det ansvarliggjør kommunene og er viktig å ha med.
Punkt 2.10, som foreslås tatt ut, er viktig for næringslivet, og ønsker å beholde dette.
Søknader til byggesaker burde digitaliseres slik at de ikke kan sendes inn ukomplett.

Vedtak:
Saken tas til orientering.
NR 45/16

Handlingsplan for Strategisk Næringsplan: eksisterende tiltak og mulighet for nye

Vedtak:
Saken utsettes, og legges fram for Næringsrådet på et senere tidspunkt.

Næringsråd 23.11.16

NR 46/16

Trondheim:Only: prosjektidè
Borgar Ljosland, Parrot Play, presenterte konseptet Trondheim:Only

Fra møtet:

-

-

For digitale oppstartsbedrifter er det viktig med tilgang på de ”krevende
kundene” så tidlig som mulig. Disse gir viktige og verdifulle tilbakemeldinger
slik at man kan justere produktene ut fra tilbakemeldninger. Denne kunden
finner du ikke i sluttbrukermarkedet, og det er svært kostnadskrevende å få
opp en tilstrekkelig stor testgruppe lik de krevende kundene i tidlig
fase/betafasen.
Trondheim:Only ønsker å bruke regionens befolkning til å bidra som krevende
kunder. Dette gjennom en egen digital plattform hvor de kan teste ut og gi
tilbakemeldinger til oppstartsbedriftene. Plattformen kan ha flere
tilleggsfunksjoner.

o Appelerer til patriotismen, og gir et innblikk i hva som skjer og rører på seg.
o Vil være unikt for regionen, og med på å befeste regionens befolkning som
brukere og deltakere i living lab.

Vedtak:

NR 47/16
Fra møtet:

Næringsrådet er positiv til Trondheim:only og vil bidra med prosjekttilskudd på NOK
250 000,-.
Eventuelt
-

Næringsråd 23.11.16

Det var ingen saker under eventuelt.

