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NR 26/17 Godkjenning av referat fra forrige møte    

Vedlegg 1: Referat fra møtet 24.5.17 (mulig ettersendelse av dette) 
 

Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
 

NR 27/17 Konstituering av møtet 

 
Forslag til vedtak:  

Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
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NR 28/17  Statusoppdatering og restanseliste 

 

Forslag til vedtak:  
 

Saken tas til orientering.  
  
 

NR 29/17  Smart Cities; muligheter og betydning for regionen 

 

Sak: Rådmann Morten Wolden vil presentere Smart Cities. Herunder; konseptet, hva som 
er gjort, hva som planlegges og mulighetene som dette representerer for regionen.  
 
Smarte byer /Smart Cities har på kort tid både blitt et markedsføringsbegrep og en 
overskrift/betegnelse for mye av utviklingsarbeidet som foregår i byer i dag. 
Bakgrunnen for denne utviklingen er å finne i flere forhold: 

 Urbaniseringen er en viktig drivkraft i seg selv, men det har også vært en 
forståelse om at byene må ta en viktig rolle i å utvikle nye samfunnsløsninger, 
ut fra at den utviklingskraften de har.  

 Miljø- og klimautfordringene fordrer nye løsninger, og der byene må være 
driverne. 

 Forståelsen av at det både er nødvendig og mulig å få til trendbrudd innen 
mobilitet. 

 Høy teknologisk endringstakt, særlig innen digitalisering, gir både utfordringer, 
men ikke minst muligheter. 

 Økt konkurranse om de beste hodene og behov for å knytte utfordringene 
sammen med utvikling av nytt næringsliv. 

 Demografiske utfordringer som gjør det nødvendig å tenkte nytt om 
tjenesteproduksjon.  

 
Det finnes ikke en allmenngyldig definisjon på hva begrepet innebærer, og det kan 
være krevende å skille det fra for eksempel digitalisering, men i bunn ligger en 
forståelse om at teknologi må brukes i større omfang for å bedre livskvaliteten, gjøre 
byene mer klimavennlige og produktive, legge til rette for næringsutvikling og styrke 
evnen til å håndtere de store samfunnsutfordringene.  
 

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
  

NR 30/17  Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser; planer fremover 

 
Sak: Jon Håvard Ryen, nyansatt ressurs for Trondheimsregionen, og Hilde Sætertrø, 

prosjektleder for leverandørutviklingsprosjektet, vil presentere arbeidet med 
innovasjon gjennom offentlige anskaffelser i vår regionen. Hva er gjort siden 
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oppstart og hva planlegges framover.   
 

 
 Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

  

NR 31/17 Comtech; nytt klyngeinitiativ 

 

Sak:  
 
 

Leder for fagråd for kommersialisering av teknologi, Herbjørn Skjervold, vil presentere 
det nye klyngeinitiativet fra regionen: Comtech.  
 
Klyngen Comtech ble stiftet som forening den 11.mai 2017.  Klyngen har p.t 47 
medlemmer.  Utviklingen av klyngen har skjedd som en utviklingsprosess siden 
slutten av 2015 da ideen oppsto på et initiativ fra SINTEF.  Fagråd for 
kommersialisering av teknologi i Næringsforeningen i Trondheimsregionen har siden 
2016 fungert som prosjektleder for initiativet, som søkte status som klynge på NCE i 
virkemiddelapparatets klyngeprogram i 2016.  Man fikk da ikke anbefaling om å gå 
videre.  Siden har konseptet blitt endret og man er nå i sluttfasen å sende inn søknad 
om Arenastatus.  Søknad skal sendes inn 1.september 2017. 
  
Klyngens hovedmål er økt verdiskaping og avkastning på investeringer i selskaper med 
potensial for internasjonal vekst, og aktivt eierskap er et sentralt virkemiddel for 
klyngen.  Ventureselskaper, engleinvestorer og teknologiselskaper er kjerneaktører i 
klyngen.  
Per dags dato er det 10 ventureselskaper med i klyngeinitiativet. Dette er Investinor, 
Viking Venture, ProVenture, Kverva, Salvesen & Thams, Sparebank 1 SMN Invest, 
Reitan Capital, Staur Management, SINTEF TTO, NTNU Technology Transfer og Leiv 
Eirikson Invest. Videre deltar engleinvestorer både direkte i klyngen og gjennom 
sammenslutninger som Investorforum Trøndelag. Etablerte teknologiselskaper og 
porteføljebedriftene til ventureselskapene inngår også i klyngens kjerne. 
  
Etableringen av klyngen har blitt mottatt med stor entusiasme, noe antall 
medlemmer og deltakelse under stiftelsesmøtet viser.  Utviklingen av klyngen har 
blitt støttet av virkemiddelapparatet, og både Innovasjon Norge og 
Trondheimsregionen har bidratt med finansiering til forprosjektet som har ledet frem 
til stiftelse av foreningen.  Klyngen vil den nærmeste tiden endre sitt navn og komme i 
gang med sine operative aktiviteter. 
 

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 32/17  Visit Trondheim; mulig prosjekt for samarbeid mellom flere kommuner 

Sak: Mai Britt Hansen, reiselivsdirektør i Visit Trondheim, vil legge fram et prosjekt som 
har som mål å se om geografien til Visit Trondheim kan utvides. Helt konkret så 
ønsker man å se om det er interesse for andre kommuner  i Trondheimsregionen å  bli 
en del av Visit Trondheim.  

 
 Forslag til vedtak: 

 
 Næringsrådet tar saken til orientering. 
 

NR 33/17 Handlingsplan for strategisk næringsplan  

Sak: Strategisk Næringsplan (SNP) har hatt en toårig handlingsplan (HP) for å konkretisere 
aktiviteter for å nå målene innenfor Strategisk Næringsplan. Handlingsplan for 2017-
2018 tar utgangspunkt i ny SNP og følger mål og fokusområder gitt av SNP. Endelig 
ferdigstillelse har dessverre lidd under prosjektleders fravær, men videreførte og nye 
aktiviteter er inkludert i HP. Som tidligere nevnt er dette et dynamisk dokument, og 
nye tiltak vil kunne inkluderes suksessivt gjennom hele planens varighet. 
 
Siste versjon ligger vedlagt, og dersom Næringsrådet mener at det har vært 
tilstrekkelig gjennomgang og innspillsmuligheter til denne, til å behandle planen, så 
blir den vedtatt. Alternativt vil handlingsplanen måtte behandles på møtet i oktober.  

Vedlegg 2: Siste versjon av handlingsplanen til strategisk næringsplan 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Saken legges fram for diskusjon. 

NR 34/17  Eventuelt  

 

Sak:   
 
Forslag til vedtak:  
 
 

 

 


