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NR 19/17 Godkjenning av referat fra forrige møte.   

 
Vedtak: 

  Referatet godkjennes. 
 

NR 20/17 Konstituering av møtet 
 

Fra møtet: - Trude Marian Nøst erstatter Odd Inge Mjøen (STFK) som medlem i Næringsrådet  
- Hanne Falstad møter som vara for Tord Lien (NHO) 
- Ragnhild Nisja møter som vara for Toril Nagelhus Hernes (NTNU) 
- Ole- Christian Iversen møter som vara for Carl-Jakob Midttun (Malvik kommune) 
 

Vedtak:  
 
Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 
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NR 21/17 Statusoppdatering og restanseliste 
Daglig leder ga Næringsrådet en gjennomgang av status på åpne og pågående saker i 
Trondheimsregionen. Herunder prosjekter og saker som ledes av andre aktører enn 
Trondheimsregionen, men som er av relevans å ha kjennskap til.  

 - Smart Cities; orientering gis i neste Næringsrådsmøte, men Trondheim 
kommune samarbeider med de andre storbyene i Norge, hvor Oslo tar 
lederrollen. Det skal samhandles om åpne data, smart mobilitet, 
innbyggerinvolvering og næringslivsdialog. Byene skal ta ansvar for å utvikle 
strukturer og løsninger som kommer alle kommunene til gode. Handler mye 
om innovasjon gjennom offentlige anskaffelser (IOA). 

- Ønskelig med oppdatering på IOA i neste møte. 
- Trondheim kommune er med i Climate KiC. Det jobbes for øvrig med å få til en 

rammeavtale mellom Trondheim kommune og NTNU når det gjelder 
samarbeid av FoU. Trondheim kommune ønsker å bli en universitetskommune, 
og mye av dette er relevant for andre kommuner. 

- Reiseliv og utvidelse av geografien til Visit Trondheim diskuteres. Vil bli sak i 
regionrådet i september.  

- Dialog mellom SINTEF-digital og NTNU-digital om en digital arena, type 
disruptive lab, hvor Trondheimsregionen kan medvirke.  

- Sammenslåing av næringsapparatet i Trondheimsregionen (TRR) og Trondheim 
kommune (TK) er besluttet av Regionrådet. Totalt utgjør det fem personer, 
hvorav en er i fødselspermisjon. Ser at færre og færre av næringssakene er 
rene TK-saker.  

Vedtak:  
  

Saken tas til orientering.   
 
 

NR 22/17 Havbruksanalysen; havbruksnæringen i Trøndelag  
Guttorm Nygård fra Impello presenterte funnene i havbruksanalysen. Denne analysen 
er en oppdatering av bransjeanalysen for havbruksnæringen som ble gjennomført i 
2015, og ble finansiert av DNB og Trondheimsregionen. Analysen gir oversikt over 
aktørene, virksomhetsplassering, geografisk plassering, antall ansatte, verdiskaping og 
omsetning.   Det er også laget en minikartlegging for Trondheimsregionen.  
 

Fra møtet:  
 

- Trengs det mer informasjon knyttet til marin sektor? Herunder; marked, eksport, 
innovasjonsgrad, FoU-årsverk, robusthet og sårbarhetsfaktorer med mer.  

- Vil måtte se en eventuell oppdatering i sammenheng med utarbeidelsen av marin 
strategi i regi av fylkeskommunene (STFK og NTFK).  

- Presentasjonen og analysen sendes ut til Næringsrådet.  
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
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NR 23/17 Indre Fosen 
Ordfører i Leksvik, Steinar Saghaug, og ordfører i Rissa, Ove Vollan, ga Næringsrådet en 
presentasjon av næringslivet og strukturene for næringsutvikling på Fosen.  

 

Fra møtet:  - Leksvik har mange små teknologibedrifter, som komplementerer mer tung industri i 
Rissa.  
- Det jobbes med å få ”1 dør” som leder til alle aktørene inne virkemiddel- og 
støtteordninger i Indre Fosen kommune. I dag er det mange aktører, men de har lite 
overlapp. 
- Det er over 20 personer som jobber med næringsutvikling i Indre Fosen.  
- Deler oppgaver gjennom Næringsalliansen for Fosen. 
- Indre Fosen er opptatt av innovasjon og omstilling, Trondheim er viktig som 
vekstmotor. 
- Kommunen har fått omstillingsstatus etter søknad til KMD.  Det er et program man 
må følge, med midler fra departementet og hjelp fra blant annet Innovasjon Norge.  
 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering.  

    

 

NR 24/17 Handlingsplan for Strategisk Næringsplan: eksisterende tiltak og mulighet for nye 
Daglig leder gikk gjennom utkast til handlingsplan for strategisk næringsplan og 
forklarte aktivitetene innenfor de ulike målområdene. 

 

Fra møtet:  - Det er viktig å bruke det som finnes av eksisterende målinger 
- Det bør utvikles en Questback som kartlegger næringslivets oppfatning av 
næringsvennlige kommuner. Denne kan for eksempel sendes ut av Næringsalliansen. 
- Det bør være en ambisjon eller tiltak at byggesaksbehandling skal digitaliseres i alle   
kommunene i - Trondheimsregionen. 
- Begrepet ”tidligfasekapital” bør endres til ”vekstkapital”.  
- Det bør jobbes for at det nye mineraldirektoratet for sjø skal legges til Trondheim.  
  

 
Vedtak:  

Næringsrådet tar saken til foreløpig orientering. Godkjenning av handlingsplanen 
utsettes til neste Næringsrådsmøte.  
 
 

NR 25/17 Eventuelt  

 

 - Comtech som orienteringssak på neste møte.  

 
 


