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NR 9/17 Godkjenning av referat fra forrige møte  

   

Vedlegg 1: Referat fra møtet 25.1.17 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
 

NR 10/17 Konstituering av møtet 

 
Forslag til vedtak:  

 

Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
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NR 11/17  Statusoppdatering og restanseliste 

 

Forslag til vedtak:  
 

Saken tas til orientering.  
  

NR 12/17  DISTRIKTSFORSK 2017-2019 

 

Sak: Prosjektleder Linda Bye fra STFK  presenterte i sist næringsråd 25/1 2017 
virkemiddelordningen FORREGION 2017-2019. Denne har i etterkant fått navnet 
DISTRIKTSFORSK, og vil ha primærfokus på distriktskommunene i Trøndelag. I 
presentasjonen framkom det at de sentrale kommunene i Trondheimsregionen (TRR)  
ikke vil være inkludert i kompetansemegling eller studentmobiliseringen gjennom 
fylkeskommunen. Når det gjelder forprosjekter, så er det åpnet for at umodne 
bedrifter fra sentrale deler av Trondheimsregionen kan søke på inntil  20 % av 
totalpotten på NOK 3,5 millioner, dette utgjør søkbare NOK 700 000,- per år.  
 
I møtet ble STFK utfordret på hva det eventuelt ville koste dersom de sentrale delene 
av Trondheimsregionen skulle inkluderes fullverdig i ordningen, og få tilgang på både 
kompetansemegling og studentmobilisering gjennom DISTRIKTSFORSK. Det ble for 
krevende å svare dette ut på så kort varsel, og STFK anbefaler Trondheimsregionen å 
videreføre Forsker i bedrift (FiB). Samtidig er det ønskelig at det er dialog mellom 
aktørene for å unngå at man løper i beina på hverandre. På sikt kan man se nærmere 
på en eventuell samordning. Dersom FiB fortsetter er det naturlig at også disse bidrar 
til å mobilisere til forprosjekter i TRR til DISTRIKTSFORSK.  
 

 
Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
  

NR 13/17  Forsker i bedrift: utvidet mandat, mandat som før eller avsluttes 

 
Sak: Forsker i bedrift har vært et tiltak som har dekket hele geografien til 

Trondheimsregionen. I løpet av 5 år har TRR brukt NOK 2 166 203,-  på rapporten 
”Kunnskapsnav Trondheimsregionen”  og på FiB sin ”oppsøkende” virksomhet. 
Dette har per desember 2016 utløst:  

 Mer enn NOK 9,3 millioner i videre finansiering.   

 66 bedriftsbesøk.    

 55 bedriftskontakter. 

 14 kompetansemeglingsprosjekt. 

 8 konsulentprosjekt. 

 7 videreformidlinger til FoU 

 3 NFR prosjekter. 
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Skillet mellom FiB og tidligere VRI , har vært oppe til diskusjon flere ganger. Det er fra 
SINTEF sin side blitt påpekt at FiB er før kompetansemegling, men kan bli til 
kompetansemegling dersom dette er behovet til bedriften. I motsetning til VRI sin 
kompetansemegling har FiB ikke hatt som hovedmål at arbeidet skal resultere i et av 
Norges Forskningsråd sine programmer, men ”der” det er best for bedriften å bli 
geleidet (herunder studentoppgaver, kompetansemegling, mobilisering til  
konsulentprosjekt, FoU-prosjekter, Innovasjon Norge sine ordninger, regionalt 
forskningsfond, EU  og Norges Forskningsråd sine programmer etc.).  

 
Sett i ly av sak 12/17 og sekretariatets tidligere innstillinger, er det nok ikke 
overraskende at sekretariatet ønsker at FiB videreføres. Årsakene til dette er flere, 
men vi kan trekke frem følgende;  

 

 Det vil være uheldig for bedriftene i de sentrale delene av TRR å stå uten en 
regional ordning med mål om å mobilisere og stimulere til mer forskning og 
innovasjon i bedriftene.  

 STFK anbefaler videreføring av FiB, da de selv ikke kan inkludere alle 
kommunene i TRR i DISTRIKTSFORSK. 

 FiB er et tiltak som dekker hele geografien i TRR. 

 FiB kjenner til og spiller på alle virkemiddelordningene som finnes 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 FiB har plastisiteten til å tilpasse seg bedriftens behov. 

 FiB kan dekke relasjoner og bestillerkompetansen til bedriftene. 

 FiB kan bidra til å mobilisere forprosjekter til DISTRIKTSFORSK fra TRR.  
 
Det er sekretariatets sin oppfatning at FiB har generert en merverdi, men det er  
interessant å se om man kan rigge FiB slik at det kan levere enda mer/bedre.   
 
Studentmobilisering: Omriggingen sekretariatet ser for deg inkluderer mer hjelp til 
formulering og ”akademisering” av problemstillinger  for studentoppgaver. 
Herunder både identifisere mulige oppgaver, bidra til å finne fagmiljø/veileder og 
formulere problemstillinger.  Vi ser allerede gjennom studenter i bedrift (SiB) at 
den største utfordringen er å få opp tilstrekkelig med oppgaver i regionen, og da 
særlig utenfor Trondheim kommune. Det er slik at oppgavene som formidles 
gjennom NTNU-Bridge ikke omhandler alle fagretninger, da flere fagretninger og 
deres faglærere har stående avtaler med deler av næringslivet i regionen. Disse 
studentene er i liten grad tilgjengelig for andre aktører som ikke har etablert 
denne kontakten med NTNU. Det er også slik, i alle fall foreløpig, at 
studentmobiliseringen til DISTRIKTSFORSK kun gjelder næringslivet og ikke 
offentlig sektor. Dersom FiB forsette, vil studentmobiliseringen også gjelde for 
offentlig sektor i hele TRR.  
 
Økt fleksibilitet: Sekretariatet er positiv til at FiB kan ta kontakt med bedrifter som 
har vært i kontakt med FoU-miljøene før. Dette handler om flere mulige positive 
resultater. Gode søkerløp tar gjerne rundt 2 år fra første kontakt til forskbare 
problemstillinger, og det vil være  bedrifter som er nærmere i ”tidsaksen” enn de 
FiB per dags dato kan fokusere på (mandatet fram til nå har vært bedrifter som 
ikke har vært i kontakt med FoU-miljø tidligere). I tillegg så vet vi ut fra prognosene 
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i Impello-analysen at ønsket vekst i antall ansatte i teknologibedrifter blir 
vanskeligere å nå, enn ønsket vekst i antall bedrifter. Dette skyldes nok flere 
årsaker, men man kan se om FiB kan bidra til vekst i også etablerte selskap 
gjennom fokus på forskbare problemstillinger som kan generere knopskyting og 
innovasjoner. Det kan også være aktuelt at FiB følger opp arbeid med bedrifter 
med mål om å sikre at det leveres gode søknader til virkemiddelapparatet slik at vi 
får et stadig sterkere og mer kunnskapsbasert næringsliv i regionen. FiB sitt 
oppdrag vil da være om å få i gang dialogen og få frem søkbare problemstillinger. 
Videre arbeid med søknader med mer vil bedriften og FoU-miljøet være ansvarlig 
for selv.     
 
Sekretariatet er positiv til en videreføring av FiB, og mener omrigging til å inkludere 
studentmobilisering og øke fleksibiliteten i mandatet er verdt å prøve ut. Vi ønsker 
samtidig å ha fokus på umodne bedrifter, og ser at FiB vil måtte dekke flere 
oppgaver enn tidligere og nødvendigvis bruke noe mer tid. Det vil være en 
forutsetning at FiB må ha tilstrekkelig med dialog og kjennskap til DISTRIKTSFORSK 
sine utøvende miljøer, slik at man unngår å løpe i beina på hverandre i 
kommunene det er overlapp. Økt studentmobilisering, utvidet mandat og større 
forutsigbarhet vil fordre større ressursbruk, og sekretariatet er positive til å utvide 
rammene inntil 20 % for 2017 og 30 % for 2018. 
 

 
Vedlegg 2: Prosjektskisse fra SINTEF 
 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet anbefaler at Regionrådet  viderefører Forsker i bedrift innen  en 
rammeavtale på NOK 600 000,- for 2017 og NOK 650 000,- for 2018.  

  

NR 14/17 Handlingsplan for Strategisk Næringsplan: eksisterende tiltak og mulighet for nye 

 

Sak:  
 
 

Strategisk Næringsplan (SNP) har hatt en toårig handlingsplan (HP) for å konkretisere 
aktiviteter for å nå målene innenfor Strategisk Næringsplan. Aktivitetene har ulike 
eiere og utførere, som for eksempel Trondheimsregionen, Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen 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 tar utgangspunkt i ny 
SNP. I forbindelse med ny HP har sekretariatet gjennomført møter med ulike aktører 
for å få innspill, og vil presenterte for Næringsrådet hvilke aktiviteter som foreligger 
per dags dato. Som tidligere nevnt i sak 6/17, så er HP til SNP et dynamisk dokument, 
og man kan komme med innspill gjennom hele planens varighet.  
 

 
Forslag til vedtak:  

 
Saken legges fram for diskusjon.  
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NR 15/17 Maritim strategi for Trøndelag  

Sak: Maritimt- forum Midt-Norge ønsker å lage en maritim strategi for Trøndelag i 
samarbeid med flere interessepartnere. Herunder også Trondheimsregionene. TRR 
har sagt ja til å bidra med NOK 50 000,- til faktagrunnlaget for strategien. Daglig leder 
for Maritimt-forum Midt-Norge, Wollert Krohn-Hansen, og managing partner i 
Impello, Frode Iglebæk, vil presentere tankene rundt den nye strategien for 
Næringsrådet.  

 
 Forslag til vedtak: 

 
 Næringsrådet tar saken til orientering. 
 

NR 16/17 Verdiskapingstall fra NTNU 

Sak: Trondheimsregionen har basert sitt hovedmål ut fra beregninger som viser 
verdiskapingen i regionen (BNP) sett opp mot verdiskapingen i Norge, hvor målet er 
at innen 2020 skal vår andel av BNP være lik vår andel av befolkningen. Disse tallene 
innhentes fra samfunnsøkonomisk institutt ved NTNU,  og ble oppdatert i 2015, og 
igjen nå i 2017. Fordi beregningene tar tid å innhente, og det er en tidsforskyvning, 
har vi oversikt fra 2008-2015. Ut fra målet i  TRR sin strategiske næringsplan, så går 
dette rette veien.  
 
Oppdateringen på 2013-tallene viser at faktisk vekst i TRR var betydelig høyere enn 
først anslått, og over landsgjennomsnittet dersom man ser målt BNP opp mot antall 
innbyggere. Tallene for 2014 viser samme utvikling, hvor regionens andel av BNP øker 
noe mer, mens veksten i samlet BNP var noe under landsgjennomsnittet. På grunn av 
lavere vekst i innbyggertall fikk man noe høyere BNP per innbygger enn i Norge sett 
under ett.   
 
For 2015 er det gjort et anslag for utviklingen ved å benyttet oppdaterte 
sysselsettingstall der det antas at verdiskapningen per sysselsatt er den samme som i 
2014. Her viser tallene en svak utvikling for Trondheimsregionen med en vekst nær 
null. Dette vil føre til at også  bruttoprodukt per innbygger blir lavere enn 
landsgjennomsnittet. I rapporten presiseres det at dette er et anslag. En viktig driver 
for reduksjonen i veksten er fallende sysselsetting innen faglig, teknisk og 
vitenskapelig tjenesteyting, forretningsmessig tjenesteyting og omsetning av 
eiendommer. Hvis redusert sysselsetting har gitt høyere effektivitet i form av økt 
verdiskapning per sysselsatt vil anslaget for vekst i verdiskapning være undervurdert. I 
e-post kommunikasjon med professor Per Tovmo, som har foretatt beregningene, sier 
han at han tror resultatet for 2015 er feil, og at det skyldes at de ikke klarer å fange 
opp økt produktivitet i en del næringer med beregningsmetoden de benytter. Dette 
kommer kun til syne i tallene for Trondheimsregionen og ikke i de nasjonale tallene.  
 

Vedlegg 3: Trondheimsregionens verdiskaping 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Næringsrådet tar saken til orientering 
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. 

NR 17/17 Omdømmeundersøkelsen 2016  

Sak: Omdømmebarometeret for 2016 viser at Trondheimsregionen har bedre ry enn Oslo, 
Bergen og Stavanger.  Tidligere målinger har også plassert Trondheimsregionen på 
topp.  Kort oppsummert kan vi si at; flere kan tenke seg å jobbe i TRR enn i de andre 
storbyregionene, flere kan tenke seg å bo her enn i de andre storbyregionene, og 
flere kan tenke seg å studere her enn i de andre storbyregionene. Syv av ti mener at vi 
er Teknologihovedstaden og 71 % av befolkningen forbinder oss med begrepet 
”teknologihovedstaden”. Undersøkelsen har mange underspørsmål. Som før skårer vi 
generelt høyt på tema teknologi og kunnskap, men dårligere på karrieremuligheter. 
Her ligger en utfordring i arbeidet med å rekruttere gode hoder for å utvikle lokalt 
næringsliv. Trondheimsregionen er best av alle (etterlatt inntrykk) på blant annet: 
 

 Mest nyskapende næringsliv 

 Beste forskningsmiljøer 

 Beste studiested 

 Best og tryggest å vokse opp 

 Best for fotgjengere og syklister 

 Prioriterer miljø høyest 

Trondheimsregionen har relativt dårlig etterlatt inntrykk på blant annet: 
 

 Enkelt/vanskelig å starte egen bedrift 

 Karrieremuligheter for begge i et par 

 Transportforbindelser til utlandet 

 Internasjonal orientering 

Alle regionene har dårligere målt omdømme nå enn i tidligere undersøkelser uten at 
det er gitt noen sikker forklaring. Det innbyrdes styrkeforholdet, med Trondheim på 
topp, er nokså stabilt. 

 
Vedlegg 4: Omdømmeundersøkelsen 

 
Forslag til vedtak: 

 
 Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 
 
 

NR 18/17  Eventuelt  

 

Sak:   
 
Forslag til vedtak:  

 


