
 

Næringsråd 22.11.2017 
 

 
 

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 22.11. 2017 
Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse:  Dato 13.11.2017  
 

Sted: Rådhuset, Munkegata 1. Møterom C, 2.etg. 

Tidsrom: 22.11.2017, kl 12.00 – 15.00 Lunsj ved møtestart og pause avtales underveis 

Innkalt: Ebbe Deraas Forsvarskoordinator Midt-Norge, Borgar Ljosland fra Trondheim: Only, 
Ole Svengård daglig leder Fornybarklyngen,  

Næringsråd:  Berit Rian, Jon Uthus, Tord Lien,  Toril Nagelhus Hernes,  Tore Nilssen, Katrine 
Lereggen, Vigdis Bolås, Morten Wolden, Carl-Jakob Midttun, Trude Marian Nøst og 
Vigdis Harsvik. 

Sekretariat:  Ola By Rise, Bård Eidet og Aage Schei. 
Prosjektleder: Astrid Haugslett 

 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    

Vedlegg 1: Referat fra møtet 23.8.17  
 

Forslag til vedtak: 
 
 Referatet godkjennes. 
 

NR 36/17 Konstituering av møtet 

 
Forslag til vedtak:  

Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
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NR 37/17  Statusoppdatering og restanseliste 

 

Forslag til vedtak:  
 

Saken tas til orientering.  
  
 

NR 38/17  Forsvarskoordinator Midt-Norge 

 

Sak: Ebbe Deraas, ny forsvarskoordinator for Midt-Norge, vil gi Næringsrådet innsikt i 
planene og ambisjonene for denne satsningen.  
 
Forsvarsaktiviteten rundt Stjørdal og Trondheim vil øke betydelig framover. I tillegg 
åpner Forsvarets Langtidsplan for en rekke muligheter for næringsutvikling i regionen. 
Dette har utløst et behov for å styrke den faglige kompetanse og nettverket knyttet til 
forsvarssektoren. Stillingen er finansiert av Trøndelag fylkeskommune, Trondheim 
kommune og Stjørdal kommune. Proneo AS er formell arbeidsgiver.  

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
  

NR 39/17  trondheim:only 

 
Sak: Borgar Ljosland, og teamet som jobber med trondheim:only, vil gi Næringsrådet en 

oppdatering på status og planer framover.  
 
 Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

  

NR 40/17 Fornybarklyngen 

 

Sak:  
 
 

Daglig leder for Fornybarklyngen, Ole Svengård, vil presentere klyngen for 
Næringsrådet. 
 
En rekke industrielle og offentlige aktører har gått sammen om å etablere en midt-
norsk fornybarklynge. Klyngen er regionalt forankret, men har kunder og 
samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Powel, TrønderEnergi, NTE, Statoil, 
Kongsberg, Siemens og Trondheim kommune er bare noen av medlemmene. Det ble 
søkt om deltakelse i Innovasjon Norges ARENA-program  våren 2017, men klyngen 
nådde ikke opp i første omgang.  
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Mål for klyngen er å  skape et ledende miljø for forretningsutvikling innen fornybar 
energi,  utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller innen fornybar energi,  
øke den samlede innovasjonskapasiteten blant klyngens medlemmer og styrke og 
synliggjøre Trøndelag som fornybarregion.  
 
Energinæringene står overfor enorme endringer og muligheter i tiårene som kommer, 
drevet frem av klimapolitikk, teknologiutvikling og digitalisering. Fornybarklyngens 
målsetning er at Trøndelag og Norge skal lykkes med å skape nye løsninger, 
arbeidsplasser og verdiskaping gjennom dette skiftet.  
 

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
 

NR 41/17  Nærings- og innovasjonsstrategien til Trøndelag fylkeskommune 

 

Sak: Fylkeskommunen legge fram sin nærings- og innovasjonsstrategi for Næringsrådet.  

 
 Forslag til vedtak: 

 
 Næringsrådet tar saken til orientering. 
 

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

 

Sak: Forsker i bedrift (FiB) har vært et langvarig prosjekt i Trondheimsregionen. Det er et 
tiltak som dekker hele geografien vår, og som er blitt et viktig verktøy for å senke 
barrieren mellom bedrifter og forskere. Sak 5/17 fra Næringsrådet 25/1 2017 svarte 
ut spørsmål knyttet til eventuell overlapp mellom ordningene VRI/DISTRIKTSFORSK og 
FiB, og i sak 13/17 fra Næringsråd 15/3 2017 ble nytten og videreføring tatt opp, med 
vedtak om videreføring for 2017 innenfor en ramme på NOK 500 000,- .  
 
Sekretariatet ønsker å fortsette aktiviteten i 2018, med økt innsats og budsjett for å 
styrke regionen. Kort oppsummering av saksgang og argumenter:  
 
Geografi: Det geografiske nedslagsfeltet og virkeområdet har blitt mer viktig nå som 
flere av kommunene i Trondheimsregionen (TRR) ikke er en del av DISTRIKSTFORSK, 
som er arvtageren til VRI. DISTRIKTSFORSK er forankret i Forskningsrådets nye 
program FORREGION - Forskningsbasert innovasjon i regionene, og er Trøndelag 
fylkeskommune sin regionale satsning for å styrke og utvikle distriktsnæringslivet i 
fylket. Et annet moment er at det er få av våre kommunene som har næringshage og 
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. Viser også til sak 13/17 2017 hvor STFK anbefalte videreføring av FiB, da 
de selv ikke kan inkludere alle kommunene i TRR i DISTRIKTSFORSK. 
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Virkemåte/metodikk: FiB kjenner til og spiller på alle virkemiddelordningene som 
finnes regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De har plastisiteten til å tilpasse seg 
bedriftens behov og kan dekke relasjoner og bestillerkompetansen til bedriftene De 
kan også bidra til å mobilisere forprosjekter til DISTRIKTSFORSK fra 
Trondheimsregionen. SINTEF har lang erfaring i å jobbe tett med små og mellomstore 
bedrifter (SMB). Det opplyses fra SINTEF at det et prioritert område for SINTEF å bli 
enda mer tilgjengelig for SMB, og for å rekruttere flere SMB fra ulike regioner. 
Samarbeid med Trondheimsregionen er slik sett ett viktig område for dem. I dialog 
med SINTEF framkom det at Norges Forskningsråd ønsker at SINTEF skal bidra til å 
rekruttere flere bedrifter som ikke har erfaring fra arbeid med forskningsprosjekter, 
samtidig som det er viktig for NFR å få flere kvalifiserte søknader med relevante 
bedrifter. Forsker i Bedrift har bidratt til at det er blitt levert og innvilget søknader til 
NFR fra bedrifter som ikke har hatt erfaring med FoU arbeid tidligere. 
 
Utvidet mandat studenter: I Næringsråd 15/3 2017 ble det åpnet for at FiB kunne 
jobbe med studentmobilisering, gjennom hjelp til hjelp til å identifisere mulige 
oppgaver, bidra til å finne fagmiljø/veileder, oppgaveformulering og ”akademisering” 
av problemstillinger for studentoppgaver. Denne student mobiliseringen ville også 
gjelde for offentlig sektor, hvorpå DISTRIKTSFORSK er rettet mot næringslivet. Det ble 
ikke tilført ekstra midler til dette i vedtak for 2017. I dialog med SINTEF presiseres det 
at flere av deres forskere har stillinger både i SINTEF og som veiledere ved NTNU. Det 
er også tett samarbeid med NTNU  i andre prosjekter i regionen,  og dette vil bidra til 
å styrke felles anliggende i regionen. 
 
Utvidet mandat bedrifter: I Næringsråd 15/3 2017 ble det åpnet for at FiB kunne ta 
kontakt med bedrifter som har vært i kontakt med FoU-miljøene før. Gode søkerløp 
tar gjerne rundt 2 år fra første kontakt til forskbare problemstillinger, og det vil være 
bedrifter som er nærmere i ”tidsforløpet” enn de FiB i utgangspunktet skulle fokusere 
på (mandatet har vært bedrifter som ikke har vært i kontakt med FoU-miljø tidligere).  
FiB kan bidra til vekst i 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. Det ble ikke tilført ekstra midler til 
dette i vedtak for 2017.  
 
 
Sekretariatet er positiv til en videreføring av FiB, og mener det er få, om noen, som 
kan ivareta denne rollen for TRR. Dersom det skal bli aktivitet på et ønsket nivå bør 
rammen utvides sammen med mandatet. Økt satsing på FiB gir større forutsigbarhet 
og en innretning som gjør det lettere og mer relevant å levere tjenester fra ett SINTEF 
allerede tidlig i prosjektets faser, i de første møtene. Ved en eventuell oppskalering av 
FiB vil SINTEF, i det videre arbeidet,  basere seg på kompetanse fra 
kompetansemegler Terje Bakken. I tillegg vil institutter som SINTEF Materialer og 
kjemi, SINTEF Digital, SINTEF Ocean og SINTEF Teknologi og Samfunn bidra med 
dedikert personell ut fra behov. SINTEF Teknologi og Samfunn vil ha et overordnet 
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ansvar for prosjektet. 
  
Som en tilleggsopplysning kan det nevnes at SINTEF er engasjert av innovasjon Norge 
for  å lage det faglige grunnlaget for deres nye konsept Næringsvennlig region. 
Trondheimsregionen vil kanskje kunne bli en god pilot eller case i en næringsvennlig 
region.  

 
Vedlegg 2: Årsrapportering fra SINTEF 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Næringsrådet ønsker videreføring av FiB med en rammeavtale på NOK 1 mill kroner for 
2018, med opsjon for videreføring i 2019.   

 

NR 43/17 Handlingsplan for strategisk næringsplan  

 

Sak: Strategisk Næringsplan (SNP) har hatt toårige handlingsplaner (HP) for å konkretisere 
aktiviteter, og for å nå målene innenfor Strategisk Næringsplan. Handlingsplan for 
2018-2019  tar utgangspunkt i ny SNP og følger mål og fokusområder gitt av denne.  
Handlingsplanen skal vedtas i Regionrådet 15/12 2017.  
Det har gjennom 2017 vært arrangert innspillsmøter og en workshop 17/10 for å få 
innspill til nye tiltak/aktiviteter. Det er ikke kommet opp nye aktiviteter gjennom 
denne prosessen, men hva som regnes som viktige områder kom tydelig fram under 
workshopen.  Dette var Trondheimsregionen som utprøvingsarena for ny teknologi, 
innovasjon gjennom offentlige anskaffelser og det å fremme digitalisering i 
næringslivet. Her har vi noen eksisterende aktiviteter, men det er tydelig at dette er  
tematiske områder hvor det er ønsket mer aktivitet. Det ble også påpekt at det var få 
eller ingen aktiviteter knyttet til det å være næringsfremmende kommuner, men at 
her var det vanskelig å pålegge den enkelte kommune tiltak og aktiviteter i regi av 
TRR. Det var også etterlyst tiltak innen samferdsel, selv om Regionrådet har stort 
fokus på dette.  
 
Vi må kanskje akseptere at de lavthengende, innlysende tiltakene allerede er 
gjennomført eller er i drift, og i bunn og grunn så er dette et arbeidsdokument som 
viser et øyeblikksbilde av hva vi gjør akkurat nå. Ved gjennomgang av referatene fra 
workshopen ser prosjektleder at det var litt vanskelig for deltakerne å skille på at 
dette er en handlingsplan, som ramser opp hva vi gjør per nå, og ikke et 
strategidokument som sier hvor vi skal. Det gjør SNP. Retrospektivt mener 
prosjektleder at workshopen kunne ha tatt utgangspunkt i hvert av delmålene (1-5) 
og jobbet mer med nytt innhold under hver av disse, framfor å bruke mye tid på hva 
som var mest relevant og hva som hadde størst potensial av de eksisterende tiltakene. 
Dette var gjort bevist slik at alle deltakerne måtte gjøre seg kjent med SNP og 
innholdet i handlingsplanen, men det ble for liten tid til å jobbe med å meisle innspill 
til konkrete tiltak. Fokuset ble på pågående aktiviteter og SNP, og ikke 
framtidige/potensielle tiltak til handlingsplanen. Samtidig så var det nyttig at 
deltakerne var samlet i oppfatningen av hva som var de mest relevante og hva som 
hadde størst potensial av eksisterende tiltak. Noe som tydelig peker ut områder som 
fortjener mer fokus og tiltak framover. Som tidligere nevnt er dette et dynamisk 



 

Næringsråd 22.11.2017 
 

dokument, og nye tiltak vil kunne inkluderes suksessivt gjennom hele planens 
varighet. Det vil si at ingen dører lukkes med denne handlingsplanen.   

 
 
Vedlegg 3: Siste versjon av handlingsplanen til strategisk næringsplan 
Vedlegg 4: Oppsummering av workshop 17/10 2017 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Næringsrådet stiller seg bak innholdet i Handlingsplanen for strategisk næringsplan 

2018-2019 Trondheimsregionen.  
 

NR 44/17  Eventuelt  

 

Sak:   
 
Forslag til vedtak:  
 
 

 

 


