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NR 1/17 Godkjenning av referat fra forrige møte.   

 
Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 
 

NR 2/17 Konstituering av møtet 
 

Fra møtet:  - Velkommen til nytt medlem, Vigdis Harsvik Direktør i Innovasjon Norge 
Trøndelag.  

- Tore Nilssen fratrer diskusjon om vedtak i sak 5/17 da prosjektet er knyttet til 
SINTEF. 

 

Vedtak:  
 
Møteinnkalling og saksliste godkjennes, og Tore Nilssen fratrer behandling av sak 5/17. 
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NR 3/17 Statusoppdatering og restanseliste 
Prosjektleder og daglig leder ga Næringsrådet en gjennomgang av status på åpne saker 
i Trondheimsregionen: 

- IOA – ny ressurs heter Jan Håvard Ryen og er på lass hos NHO. Workshop 17/1 
hadde ca 80 deltakere fra innkjøpssiden i offentlige virksomheter og bedrifter. 
Det vil jobbes med kartlegging av fratidige anskaffelser i kommunene for å 
samkjøre og jobbe målrettet med IOA 

- Student i bedrift (SiB) -  må jobbes med å få opp flere oppgaver i regionen. 
- Handlingsplan for SNP – jobbes med ny handlingsplan som inkluderer relevant 

aktivitet fra Gründerstrategien, og planlagt innspillsmøte med 
næringsapparatet i kommunene. Endelig godkjenning i april.  

- Ocean Week – flyttet til Royal Garden, og  gått tilbake til opprinnelig navn. Felles 
formannskapsmøte mellom Frøya, Trondheim og Hitra vil holdes i forbindelse med 
konferansen. 

- AquaNor – messen er utsolgt, og det har aldri vært så stor interesse fra utlandet før. 
Mange står på venteliste. Det er ønskelig at hallen rives etter messen for å unngå at 
riving og eventuell bygging påvirker to messer. Aqua Trøndelag jobber med et 2-
etasjes alternativ på deler av standen for å øke golvarealet.  

- Internasjonal skole – KD vil snart gi svar på THIS sin anke.  Dersom man ikke får 
medhold vil vi miste 200 internasjonale skoleplasser fra høsten av. Trondheim 
kommune leder et arbeid med to formål. Det første er beredskap dersom THIS 
ikke kan drifte fra høsten. Det andre er langsiktige løsninger for å øke antall 
internasjonale skoleplasser med høy kvalitet og fleksibilitet.  

- Omdømmebarometeret – rapport mottatt, men sekretariatet har bedt om et 
nytt oppsett, som ventes snart.  

- Profilering – vil måtte vurdere engelske versjoner i større grad.  
- Havbruksanalysen – ble litt støy fra en journalist i Fiskeribladet Fiskaren, som 

mente tallene fra rapporten var oppjustert for Trøndelag.  
- UE – daglig leder for UE, Frank Norbeck, og prosjektleder for SNP, Astrid 

Haugslett har forsøkt å komme i dialog med kommunene. Det var et bra møte i  
Malvik, mens møte ti Melhus ble en orienteringssak i et rektormøte, som ikke 
ledet til konstruktiv diskusjon. 

- NTNU-tall 2014 om regional verdiskaping – venter på disse.  
- Investinor – forblir etter mange omkamper og hardt arbeid fra et samlet 

Trøndelag. 
- Fornybarfondet –”audition” for Olje- og energidepartementet,  ingen avgjørelse 

enda. Deloitte vurderer søkerbyene ut fra objektive kriterier, hvor kompetanse 
innen investering og FoU er viktig.  

- Kulturfondet/Kreativt Norge – gode signaler, men ingen avgjørelse enda 

- Luftfartsforum – jobbes med en film om Trøndelag som skal brukes til 
”incomming”. Det har vært audition med 4 tilbydere. Det er også igangsatt en 
tilbringerundersøkelse som planlegges ferdigstilt i februar. Det var et ok møte 
med Norwegian 10/1 2017 vedrørende endringer i rutetilbud. De opplever 
seteavgiften som krevende, og enkelte ruter har gått fra brukbar fortjeneste til 
tap, og dette får konsekvenser for rutetilbudet. Ruteambisjoner som Tyskland, 
Paris og Roma fikk følgende respons; Tyskland er et komplekst og vanskelig 
marked, hvor Norwegian ikke har baser per tiden. Dette kan endre seg. Når det 
gjelder Paris så er det fullt på Orly og ikke forventet noen endringer i 
situasjonen. Roma ble oppfattet som et interessant case, og Luftfartsforum ble 
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bedt om å kontakte Network for å jobbe videre med dette. Det vil etableres 
faste møter mellom Luftfartsforum og Norwegian 1-2 ganger per år, på initiativ 
fra Norwegian.   

- Technoport – rådmannen og daglig leder i TRR har hatt et konstruktivt møte 
med daglig leder for Technoport vedrørende gjennomføringen av konferansen, 
Starmus og Ocean Week. Jaya Thomlison, fra rådmannens fagstab, er leid ut i 
50 % stilling til Technoport for å bidra i arbeidet med konferansen. Trondheim 
kommune går inn med totalt NOK 2,0 millioner, og politikerne vil ha inn en liste 
med prioriteringer. Det er naturlig at Technoport overtar Trondheimtech og er 
et verktøy i internasjonaliseringsarbeidet.  SINTEF legger fagseminar til dagen 
før konferansen. Innovasjon Norge vil dele ut prisen ”Female of the year” 
8.mars på konferansen, denne har tidligere blitt delt ut i Oslo.  

- Fellesformannskapsmøte – 23-24/3 på Scandic Hell, det jobbes med endelig 
program, men både Bymiljøavtalen og næringsutvikling er tema som skal 
dekkes opp.  

- Maritim strategi – Maritimt Forum Midt-Norge drar i gang en ny Maritim 
strategi for Trøndelag. TRR bidrar med en liten andel til dette.  

- Næringsapparat TRR og Trondheim – disse slås sammen, og daglig leder for TRR 
vil være operativ leder.  

- Førstelinjetjeneste – Birger Elvestad fra TK vil jobbe med dette på vegne av alle 
kommunene. Det vil si vurdere dagens modell/ordninger. se etter ”best 
practice” og avdekke om det er kommuner som ønsker å samarbeide om dette. 

- Internasjonalisering – det er naturlig å inkludere bedrifter fra hele regionen i 
dette arbeidet.  

- Gründerstrategien – DIGS, Work Work og NTNU Accel skal komme med forslag 
til hvordan de sammen kan styrke innovasjonsmiljøene i byen. Til dette 
avsettes det NOK 1,6 millioner. Resterende NOK 0,4 millioner går til City labs, 
som kan jobbe med utviklingsprosjekt og utviklingsbehov i kommunene.  

- Smart City – næringsutvikling innen Smart Cities, Climate Kick og EU-prosjekter 
følges opp av daglig leder for TRR. Det vil bli en egen avtale med NTNU på 
dette. Noe som også Innovasjon Norge vurderer å ha.  

- Invest in Norway – daglig leder i TRR og Jaya Thomlison fra rådmannens fagstab 
jobber med dette, og har deltatt i møter med Innovasjon Norge sentralt. Andre 
regioner har mer utstrakt industriell tenkning enn TRR, og man ser at vår region 
er rigget litt annerledes.  

- New Lab – Thomas Ulleberg fra Trådløse Trondheim, kjører et mulighetstudie 
knyttet til Sluppen og Kjeldsberg. Dette er finansiert av Innovasjon Norge.  

- Digital arena – Toppindustrisenteret blir med stor sannsynlighet i Oslo. I 
Trondheim jobbes det med å få til en digitaliseringsarena , med utgangspunkt i 
studentene.  

  

Vedtak:  
  

Saken tas til orientering.   
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NR 4/17 FORREGION 2017-2019 
Linda By, STFK, presenterte FORREGION, tenkt innhold og pilarer.  

Fra møtet:  
 

- Forregion har årlig budsjett på NOK 8 millioner per år. Den er bygd opp av tre 
pilarer; mobilisering, kapasitetsløft og kunnskap og dialog.  

- Programmet har et distriktsfokus, skal være bransjeåpen, men styrke det vi er 
gode på og bidra til teknologiutvikling innen havrommet og grønn sektor.  

- Forskningsrådet bidrar med NOK 5,1 millioner og fylkeskommunen med NOK 2,9 
millioner, samt personalressurser fra fylket.  

- Fordeling av midlene er tenkt som følger;  
- Kompetansemegling: 2,9 millioner kroner 
- Studentmobilitet: 0.6 millioner kroner 
- Forprosjekt: 3,5 millioner kroner 
- Nettverksmøter: 0,44 millioner kroner 
- Administrasjon av kompetansemegling: 0,16 millioner kroner 
- Administrasjon av forprosjekt: 0,4 millioner kroner  

 
- Av det totale årlige budsjettet blir 3.5 millioner kroner søkbare til forprosjekter.  

Umodne bedrifter/oppstartsbedrifter fra sentrale deler av Trondheimsregionen 
kan søke på inntil 20 % av disse midlene (NOK 700 000,-). Det kan støttes med 
inntil NOK 200 000,- , og støtten kan maksimalt utgjøre 50%.  

- De sentrale delene av Trondheimsregionen er ikke inkludert i studentmobilisering 
eller kompetansemeglingen.  

 
 

o Er det størst behov i distriktene eller er det føringer fra Kommunal departementet 
som har gitt prioriteringene? 

o Potensiell feilkilde i grunnlagsmaterialet hvor det vises hvor midler har gått. For 
eksempel SINTEF-prosjekter er registrert i Trondheim, men kan være 100 % 
operativ i for eksempel Orkanger.  

o Teknologiutviklingen i Trondheim, for eksempel innen havbruksteknologi, vil jo 
komme andre regioner til gode, men de er ekskludert fra ordningen med mindre 
det er en umoden bedrift.  

o Helhetstenkning, å få hele regionen inkludert i ordningen, vil forenkle dette for 
bedriftene. 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering og STFK utfordres på hvorvidt om hele Trondheimsregionen 
kan inkluderes i FORREGION, og hva dette vil koste.  

 

NR 5/17 Forsker i bedrift; eventuell videreføring og endring 
Sverre Konrad Nilsen, SINTEF, svarte på spørsmål om Forskeri Bedrift (FiB) og skisserte 
muligheten for å bruke FiB på flere måter. 

 

Fra møtet: - Det er mulig å fortsette FiB ”som i dag”, som et lavterskel tilbud til næringslivet i 

regionen. FiB er leddet før kompetansemegling. FiB tar deg til trappen, hvor 

kompetansemegling er første trinnet i trappen.  

- Forskjellen på FiB og VRI:  Kompetansemegling har som mål å rekruttere bedrifter til 

forskningsrådet sine programmer, mens FiB har som mål å veilede bedriftene dit de skal, 
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ikke bare til Norges Forskningsråd sine virkemidler, selv om dette også kan være en 

naturlig utgang.  

- Næringshagene skal  mobilisere, men de og FiB har ulike nettverk, og det har vært støy 

rundt dette fordi næringshagene ønsker bedriftene inn i egne programmer og ser forbi 

andre ordninger/løsninger.  

-  FiB kan også inkludere studentoppgaver/hjelp til definering av studentoppgaver i en mer 

formalisert form enn i dag.  

- Spørsmålet er om man får maksimalt ut av midlene som investeres?  

o Oppdraget besto av å ta kontakt med bedrifter man ikke tidligere hadde hatt 

kontakt med, og man skulle heller ikke forfølge disse til eventuelle søknader.  

o Det er mulig å få høyere avkastning dersom det åpnes for å enten inkludere mer 

aktivitet i FiB, dvs øke fleksibiliteten i FiB, eller endre oppdraget.   

o Gode søkerløp tar ca 2 år fra kontakt til forskbare problemstillinger, men dersom 

man åpner for å inkludere bedrifter som har vært i kontakt med FoU-miljøene i 

FiB så kan man bidra til å få opp både antallet og tempoet.  

 

o Direktekontakt mellom forskere og bedrifter er av stor betydning. 

o Vi kan bruke FiB der FORREGION ikke vil tilby kompetansemegling i TRR, da 

kompetansemegling og studentmobilisering var forbeholdt distriktene.  

o Det er ingen bedrifter i TRR som er modne hvis man tenker EU-prosjekter og Norges 

Forskningsråd sine prosjekter.  Det er svært krevende å nå igjennom, og det kreves mye 

kapital.  

o Problematisk med delingen til FORREGION hvis man tenker på klyngene våre, hvor noen 

er ”med” mens andre ikke.  

 
      Vedtak: 

     Sekretariatet legger fram en forslag til vedtak for Næringsrådet 15/3 2017.  

 

NR 6/17 Handlingsplan for Strategisk Næringsplan: eksisterende tiltak og mulighet for nye 
 

   
Vedtak:  
 

 Næringsrådet oppfordres til å komme med innspill til handlingsplanen.  
 

NR 7/17  Møtelokalisering: i Trondheim eller ut i kommunene? 

  
 
Fra møtet: - Det er både fordeler og ulemper med å ha Næringsrådene ute i kommunen.  

- Forslag er å ha Næringsråd en gang i halvåret i andre kommuner, og da 
knyttet til andre arrangement og/eller tematikk. Forberedte møter som er 
mer enn bare et Næringsrådsmøte.,  

- Rissa/Leksvik vil gjerne ha være første kommune ut, og foreslår at 
Næringsråd 24/5 legges til Leksvik.  
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Vedtak:  

Næringsrådet er positiv til å avvikle Næringsrådsmøter i kommunene med en 
hyppighet på ca 1 gang i halvåret. Første kommune ut blir Rissa/Leksvik 25/5 2017.  
  

NR 8/17 Eventuelt  

 

Fra møtet:  - Strategisk Næringsplan er vedtatt i Regionrådet (16/12 2016) 

- Det vil bli valgt inn fire rådmenn til Næringsrådet i neste Rådmannsforum. 

Forslag til vedtak er at det velges inn to nye i tillegg til de to som allerede sitter i 

Næringsrådet. 

- Det skal være et møte om allianse for nye Trøndelag for næringsforeningene 

gjennom Næringsalliansen i Trøndelag. 

- Næringsforeningen opplever liten påmelding fra kommunene til 

Trøndelagsdagen, og oppfordrer særlig Trondheim kommune og STFK til å bruke 

anledningen til å vise fra regionen for framtidig arbeidskraft. Både når det 

gjelder yrkes- og karrieremuligheter, men også profilering av regionen med 

mer.  

- Innovasjon Norge vil sannsynligvis kutte ut Gründerrådgivningen gjennom LEN 

fra 2017 grunnet manglende midler til dette. Dette har vært et spleiselag 

mellom TK og Innovasjon Norge.  

- Det er viktig å synliggjøre at TRR får det de skal ha når TRR og TK sitt 

næringsapparat slås sammen.  

 
 


