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Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedlegg 1: Referat fra møtet 22.11.17
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes.
NR 2/18

Konstituering av møtet

Forslag til vedtak:
Møteinnkalling og saksliste godkjennes.

NR 3/18

Statusoppdatering og restanseliste

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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NR 4/18
Sak:

Min Veileder og muligheten førstelinjetjeneste
Birger Elvestad, fra rådmannens fagstab i Trondheim kommune, vil presentere Min
Veileder.
Minveileder.no er utviklet av Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) i Trondheim og
videreutvikles av Leiv Eiriksson Rådgiving og Analyse AS LERA, og skal hjelpe gründere
som ikke har tilbud om etablererveiledning i sitt nærområde. Tjenesten tilbys både
som et abonnement for kommuner, og enkelttimer for privatpersoner som trenger
råd under oppstart av egen bedrift.
Om en kommune abonnerer på Minveileder.no, får alle innbyggerne tilgang til gratis
etablererveiledning og næringsfaglig vurdering. Trondheim kommune abonnerer på
denne tjenesten, mens andre kommuner i Trondheimsregionen har andre løsninger.
Det åpnes for å diskutere løsningen, både form, innhold og potensial, for å se om
dette kan ta Trondheimsregionen nærmere en felles førstelinjetjeneste.

Forslag til vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 5/18
Sak:

Vainu: bedriftsdata og analyser ved hjelp av åpne data
Birger Elvestad, fra rådmannens fagstab i Trondheim kommune, vil presentere Vainu.
Vainu er et finsk selskap som opererer på big data i forretningsverdenen. Software
abonnementet er et analyseprogram basert på grunnlagsdata fra Brønnøysund og en
rekke andre datakilder i kombinasjon. Herunder sosiale medier.
I dette verktøyet kan det legges inn en rekke næringsrelaterte spørsmål til automatisk
overvåking, analyse og rapportering. Selskaper (norske og utenlandske) som søker
kompetanse, næringseiendom, produksjonsutvidelser, eierskifter med mer er andre
eksempler der Vainu kan skaffe oss førstehånds informasjon. Bedriftsanalyse, i
begrenset geografi, utvalgte anbud på DOFFIN med mer er også mulig å hente ut.
Flere bykommuner er på kundelisten og Trondheimsregionen har foreløpig gått inn i
en kontrakt på et år, pålydende NOK 50 000;-/år.

Forslag til vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.
NR 6/18
Sak:

Prosjektskisse: Digital byggesaksbehandling i Trondheimsregionen
Daglig leder for NiT sin avdeling Skaun og Melhus, Hans Petter Øien Kvam, vil legge
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fram et prosjektforslag rundt digitalisering av byggesaksbehandling. Dette er et
samarbeid mellom Trondheimsregionen og NiT, med ønske om at
Trondheimsregionen får en enhetlig, forutsigbar digital byggesaksbehandling. Det er
ønskelig med innspill fra Næringsrådet før NiT og Trondheimsregionen jobber videre
med prosjektet.

Vedlegg 2:

Prosjektskisse

Forslag til vedtak:
Næringsrådet tar saken til orientering.

NR 7/18

Forsker i bedrift: nytt prosjekt eller fortsette som før

Sak:

Forsker i bedrift (FiB) har vært et langvarig prosjekt i Trondheimsregionen, og ble
beskrevet godt i sist Næringsråd under sak 42/17. Der sto følgende:

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.
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
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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 FoUmiljøet 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 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.
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Saken ble utsatt på grunn av manglende rapportering fra SINTEF. I etterkant er SINTEF blitt bedt om
å lage et notat hvor de skisserer hvordan de vil løse ”nye” FiB dersom Trondheimsregionen utvider
mandat og budsjett. Se vedlegg 3.
I samtaler med Fylkeskommunen har det kommet fram at de har cirka NOK 650 000,- i restmidler fra
VRI som de kan bruke hele, eller deler av, på et 2årig samarbeidsprosjekt med Trondheimsregionen.
Partene vil da skrive en kravspesifikasjon/anbudsdokument sammen, og kjøre en forenklet
anbudsprosess, hvor SINTEF vil være en av flere naturlig mottaker. Vi ser for oss at
Trondheimsregionen bidrar med NOK 500 000,-/år og Fylkeskommunen NOK 250-300 000,-/år.
Næringsrådet bes ta stilling til disse to alternativene og komme med en anbefalning til Regionrådet
basert på det;
a) Trondheimsregionen går videre med SINTEF, som skissert i sak 42/17, som i sin helhet er
referert til i denne saken (se blå tekst i kursiv).
b) Trondheimsregionen går sammen med Fylkeskommunen om et nytt prosjekt, hvor innhold vil
defineres sammen, og operatør velges gjennom en forenklet anbudsprosess.
Fordelen med alternativ a) er at vi kan iverksette umiddelbart, og ikke må bruke tid på en
anbudsprosess. Ulempen er at vi går glipp av Fylkeskommunen sitt bidrag og muligheten til å
redefinere tiltaket. Fordelen med alternativ b) er at vi blir samkjørt med Fylkeskommunen og kan
definere form og innhold på et nytt prosjekt. Ulempen er at det tar mer tid, og vi vil være uten
virkemidlet inntil ny avtale er definert, kjørt på anbud og signert. Ved valg av eventuell ny leverandør
vil oppstartstid også kunne påvirke progresjonen.
Sekretariatet mener alternativ b) er å foretrekke da det har vært så mange runder og usikkerhet i
Næringsrådet knyttet til FiB. På denne måten får man mulighet til å rydde opp og redefinere innhold
og bestilling til leverandøren, og fjerne eventuell tvil. Vi vil også få bidrag fra Fylkeskommunen, og
kan samkjøre tiltak slik at vi styrker hverandre og regionen. SINTEF vil også være en av flere
mottakere av anbudet.

Vedlegg 3: Notat fra SINTEF
Forslag til vedtak:
Næringsrådet innstiller på alternativ b) og ber Regionrådet fatte vedtak på dette.

NR 8/17

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.
Under behandling av sak 43/17, hvor forslag til ny handlingsplan skulle vedtas,
framkom det ønske om at sekretariatet tok en ny runde. Dette for samkjøre flere tiltak,
skifte enkelte overskrifter og vise til andre strategier og handlingsplaner gjeldende i
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regionen, herunder særlig Fylkeskommunen sin strategi for innovasjon og
verdiskaping. Vedtak ble derfor utsatt, og det har blitt tatt en ny gjennomgang av
denne. Det har blitt jobbet videre i samarbeid med blant annet Study Trondheim, NiT
og Trondheim Kommune. Sekretariatet har deltatt på Trøndelag fylkekommune sin
workshop med fokus på innspill til egen handlingsprogram for innovasjon og
nyskaping. Det er skrevet inn ønske om tiltak og forslag til tiltak på flere punkter som
Næringsrådet må ta stilling til. Det er gjort tekst og oppsettsredigering, og det vil
kunne gjøres flere endringer basert på innspill fra Næringsrådet. Planen er fortsatt
dynamisk, og nye tiltak kan inkluderes også etter en eventuell godkjenning.
Sekretariatet mener at innholdet i kan godkjennes slik det står nå, og inkludere
eventuelle innspil som fremkommer av møtet. En godkjenning med forbehold, om
nødvendig, om endringer før Regionrådet skal fatte vedtak. Dette gjelder også det å
eventuelt ta ut nye foreslåtte, tiltak.
Vedlegg 4: Handlingsplan for Strategisk Næringsplan
Forslag til vedtak:
Næringsrådet godkjenner handlingsplanen for Strategisk Næringsplan for 2018-2019
med de eventuelle endringer som fremkommer i møtet, og ber
Regionrådet fatte endelig vedtak.

NR 9/18

Eventuelt

Sak:
Forslag til vedtak:
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