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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 22.11.2017 
Saksbehandler:   Astrid Haugslett Referanse: Dato: 1.9.2017  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune 

Tidsrom: 23.8.2017, kl. 12.00 – 15.00 

Tilstede:  Berit Rian, Bård Eidet, Anna Moe, Katrine Lereggen, Vigdis Bolås, Vigdis Harsvik, Ola By 
Rise, Ragnhild Nisja, Carl-Jakob Midttun, Tore Nilssen, Jon Uthus.  

Fraværende:  Trude Marian Nøst, Aage Schei, Morten Wolden, Tord Lien Astrid Haugslett og Toril 
Nagelhus Hernes. 

 

 Saksliste 

35/17 Godkjenning av referat fra forrige møte 

36/17 Konstituering av møtet 

37/17 Statusoppdatering og restanseliste 

38/17 Forsvarskoordinator Midt-Norge 

39/17 Trondheim:only 

40/17 Fornybarklyngen 

41/17 Nærings- og innovasjonsstrategien til Trøndelag fylkeskommune 

42/17 Forsker i bedrift: årsrapportering og videreføring 2018 

43/17 Handlingsplan for Strategisk Næringsplan 

44/17 Eventuelt 

 

NR 35/17 Godkjenning av referat fra forrige møte. 
Tore Nilsen var ikke med. 
Berit – sak 28: Seminar 28 november, 65 påmeldte. 
Sak 30: OIA, oppsigelse av ressurs. 
Techuity: Fått Arenastatus, sikret finansiering i tre år framover.   

Vedtak: 
  Referat fra Næringsråd 23/8 godkjennes.  

 

NR 36/17 Konstituering av møtet 
 

Fra møtet: Konstituering bør være første sak. 
Tore Nilsen er inhabil i FiB. 

Vedtak:  
 
Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 
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NR 37/17 Statusoppdatering og restanseliste 
Daglig leder ga Næringsrådet en gjennomgang av status på åpne og pågående saker i 
Trondheimsregionen.  

 - Technoport.  
- Teknologikonferanse i regi av UKA.  

Seminar byggesaksbehandling. 
- Digitalisering.  
- Smart city arbeidet inkl Barcelona. 
- Magasin i DN, filmer 
- Førstelinjetjenesten 
- Næringsarealstrategi 
- Visit Trondheim 
- Trådløse Trondheim 

  
Vedtak:  

  
Saken tas til orientering.   
 
 

NR 38/17 Forsvarskoordinator Midt-Norge. 
Prosjektleder Ebbe Deraas ga Næringsrådet en orientering og gjennomgang.   
Forsvarskoordinatorrolle, Totalforsvaret, Trident Juncture. 
60% stilling, ansatt i Proneo. Forsvaret, politisk, næringsutvikling. 
Nasjonal forsvarsindustri strategi St meld 9.  
Midsec: Forsvarsklynge. Viktig å utvikle tydeligere. Mulig Arenasøknad. 
 
 

Fra møtet:  
 

- Spill gjerne på næringsforeningene og NHO for å mobilisere næringslivet. 
- Innovasjon Norge vil koble seg på. 
- SINTEF: Har jobbet aktivt med forsvarsinteresser de siste årene, men tungt å få 

nok konkret ut av det. Samarbeidet med krigsskolen avhengig av enkeltpersoner, 
ikke organisasjoner.   
Logistikk: Hvorfor klarer vi ikke å lage st stort nok samarbeid? 
Jon: Bør ha flere klynger enn Midsec. 

Vedtak: 
Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
 

NR 39/17 Trondheim:only 
Hilde Gudvangen og Ola R.Eid orienterte.  
Skal lage nettmagasin med gode historier, for å rekruttere personer som kan prøve ut 
betaversjoner som enda ikke er ferdig utvikllet. 

 

Fra møtet:  - Bare netttjenester? I utgangspunktet ja, men ser for seg også fysiske produkt. 
- Vgdis: Hva er kundeløftet? Gi brukerne tilgang på en større brukermasse 
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- Tore Nilsen: Teknologisk avanserte brukere det viktigste. 
- Kalle: Hva med brukere av kommunale tjenester? 
- Tore: For mye teknikere, for lite andre grupper.  
- Ragnhild: Samling av campus kan bli viktig. 
- Vigdis: Vi har hatt for lite fokus på marked og brukere.  

Vedtak: 
Næringsrådet tar saken til orientering.    
 

NR 40/17 Fornybarklyngen 
Daglig leder for Fornybarklyngen, Ole Svendgård, presenterte klyngen for 
Næringsrådet. 
Stor aktivitet i regionen, lang historie ikke minst mht forskning.  
Watts up: Norges første fornybar inkubator. 
Ønsker å utvikle Trondheim som testområde. 
Mye utveksling av mennesker – konkurransefortrinn. 

 

Fra møtet:  - Testområde interessant. 
- Tore: Kanskje vi kan gå foran med hydrogen? Trondheim kommune gå foran?  
- Nyhavna som innovasjonshub for fornybar? 
- Tar det offentlige for store sjanser ved innkjøp av spesifikke løsninger? Som i neste 
omgang blir uaktuelt? 
 
Se vedlagt presentasjon for mer utfyllende informasjon.  

 
Vedtak:  

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 

NR 41/17 Nærings- og innovasjonsstrategien til Trøndelag fylkeskommune 
Gleny Foslie presenterte strategien. 
Oppstartsmøte 13. desember om handlingsprogram. 

 

Fra møtet:  - Berit: Næringsforeningene for lite involvert. Ville hatt den på høring.  
- Ville hatt den tydeligere.  
 
Se vedlagt presentasjon for mer utfyllende informasjon. 

 
Vedtak:  

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 

NR 42/17 Forsker i bedrift: årsrapportering og videreføring 2018.  

 

Fra møtet:  Berit: Vanskelig å evaluere uten rapportering. 
Kalle: Helt enig 
 

 
Vedtak: Utsettes til neste møte når Næringsrådet har fått etterspurt rapportering. 



 

Næringsråd 23.8.17 
 

 
 

NR 42/17 Handlingsplan for strategisk næringsplan.  

 

Fra møtet:  - Ragnhild: Kom en del endringsforslag/sammenslåing som ikke er tatt med inn.  
- Vigdis: Hvordan er forholdet til fylkeskommunens plan og strategier?  
- Gleny: Burde vært mer fokusert etter workshopen. 
- Kalle: Bør konkretisere hva slags rolle TRR kan spille i det nye Trøndelag? 
- Jon: Synliggjøre TRR som karriereregion 
 

 
Vedtak:  

 Næringsrådet ber sekretariatet gjennomgå og forenkle planen basert på innspill 
workshopen, og samordne den med Trøndelag fylkeskommune sin næring 

 

NR 43/17 Eventuelt  

 

 - Det var ingen saker under eventuelt 

 
 


