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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 24.1.2018 
Saksbehandler:   Astrid Haugslett Referanse: Dato: 6.2.2018  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune 

Tidsrom: 24.1.2018, kl. 12.00 – 15.00 

Tilstede:  Berit Rian, Bård Eidet, Anna Moe, Toril Nagelhus Hernes, Katrine Lereggen, Vigdis 
Bolås, Carl-Jakob Midttun, Tore Nilssen, Aage Schei.  Ola By Rise, Morten Wolden og 
Gleny Foslie deltok fra klokken 1315.  

Fraværende:  Trude Marian Nøst, Vigdis Harsvik, Tord Lien  og Jon Uthus. 
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4/18 Min Veileder og muligheten for felles førstelinjetjeneste 

5/18 Vainu: bedriftsdata og analyser ved hjelp av åpne data 

6/18 Prosjektskisse: Digital Byggesaksbehandling i Trondheimsregionen 

7/18 Forsker i bedrift: nytt prosjekt eller fortsette som før 

8/18 Handlingsplan for Strategisk Næringsplan 

9/18 Eventuelt 

 

NR 1/18 Godkjenning av referat fra forrige møte. 
 

Vedtak: 
  Referat fra Næringsråd 22/11 godkjennes.  

 

NR 2/18 Konstituering av møtet 
 

Fra møtet: Tore Nilsen er inhabil i sak vedr. Forsker i bedrift (flyttes til siste sak på dagsorden). 

Vedtak:  
 
Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

NR 3/18 Statusoppdatering og restanseliste 
Prosjektleder og styreleder ga Næringsrådet en gjennomgang av status på åpne og 
pågående saker i Trondheimsregionen.  
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 - Luftfartsforum: Trøndelag fylkeskommune tar over 
prosjektledelse/sekretariatet. Ny strategi og handlingsplan er på plass, og det 
jobbes for å styrke og beholde eksisterende ruter, etablere nye ruter og få på 
plass miljøvennlig tilbringertjeneste t/r Værnes. Snart blir det gjennomført en 
ny markedsundersøkelse.  

- Visit Trondheim: Flere kommuner utenfor Trondheimsregionen er interessert i 
prosessen som pågår, og en sammenslåing av Visit Trondheim og Destinasjon 
Trøndelag virker å være ønskelig av mange.  

- Internasjonal skole: Det er startet en politisk sak som utreder mulighetene for 
en offentlig internasjonal skole.  

- Study Trondheim: Det nedsettes en gruppe som skal se på de gode historiene 
med kobling av studenter og arbeidsliv i regionen. Det nedsettes også en 
gruppe som skal se på karrieredager/Trøndelagsdagen og hvordan dette kan 
gjennomføres på best mulig måte.  

- Ungt Entreprenørskap: Behov for en ny avtale løpende fra 2019, og møte for å 
diskutere nye tiltak og aktiviteter. 

- Fagråd kommersialisering av teknologi: Ny leder, Gøril Forbord. Godt samsvar 
mellom tiltak i handlingsplanen til Strategisk Næringsplan rundt innovasjon 
gjennom offentlige anskaffelser, Gründerstrategien og diskusjon i fagrådet.  

- Ocean Week blir arrangert 7-9/5, med en egen workshop om plast i havet. 
Fokus på nye innovasjoner og problemløsning. Workshopen er et samarbeid 
mellom Innovasjon Norge, Trondheim kommune, NTNU og NTNU Engage. 

- Storby Marin har konferanse i Oslo 30/1 med fokus på vertskapsattraktivitet. 
Dette på et regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Tematikken er 
allmenngyldig for næringsetablering og –virksomhet, for å tiltrekke og beholde 
talenter, men satt i en marin kontekst.   

- Gjennom en utviklingsavtale mellom KMD og NTNU skal det fokuseres på å øke 
antall studentoppgaver i samarbeid med offentlig og privat sektor. Det skal 
mobiliseres i ut arbeidslivet.  

Vedtak:  
  

Saken tas til orientering.   
 
 

NR 4/18 Min Veileder og muligheten for felles førstelinjetjeneste 
Birger Elvestad fra Trondheim kommune presenterte Min Veileder og ga en oversikt 
over historikken og mulige løsninger fremover. Se vedlagt presentasjon for mer 
informasjon.  
 

Fra møtet:  
 

- Ønske om effektivisering har ledet fram til en digital løsning.  
- Min Veileder ble etablert i 2016/2017. Opplæring og kurs er overtatt av 

Innovasjon Norge, og driftes av Proneo etter anbud. I Trondheimsregionen er det 
bare Trondheim som bruker Min Veileder.  

- Tidligere kartlegging av førstelinjetjenesten i Trondheimsregionen viste at det var 
mange ulike tilnærminger til dette. Bør man tenke stort og se på en felles løsning? 

o Interessant løsning for flere kommuner. 
o Viktig å få avklart rollefordelingen mellom aktørene.  
o Fungerer Min Veileder? Bør man få eksterne til å vurdere denne løsningen 

og samtidig se hva som finnes av andre digitale løsninger? 
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o Ønskelig med en idédugnad hvor flere med innsikt og kjennskap til 
tematikken har en arbeidsøkt. Hvilke erfaringer sitter vi på. Foreslåtte 
deltakere: SINTEF, NTNU, NiT, NHO og kommunene.  

Vedtak: 
Trondheimsregionen og Trondheim kommune får i oppdrag  invitere til en felles 
idédugnad rundt førstelinjetjeneste.   

 
 

NR 5/18 Vainu: bedriftsdata og analyser ved hjelp av åpne data 
Birger Elvestad fra Trondheim kommune presenterte Vainu og bruksmulighetene. Se 
vedlagt presentasjon for mer utfyllende informasjon. 

 

Fra møtet:  - Vainu er et verktøy for å se på verdiskaping, næringsstrukturer, 
oppstartsbedrifter med mer, basert på åpne data 

- Kan man koble studenter og forskere til dataen som Vainu samler? De kan i så 
tilfelle være interessante oppgaver knyttet til dette.  

- Ønskelig at det blir en ny orientering etter at Trondheim kommune og 
Trondheimsregionen har gjort seg erfaringer med verktøyet og valgt sine 
parametre for overvåking og analyser.  

 
  

Vedtak: 
Næringsrådet tar saken til orientering, og ønsker ny orientering når verktøyet er tatt 
i bruk.    
 

NR 6/18 Prosjektskisse: Digital Byggesaksbehandling i Trondheimsregionen 
Daglig leder for NiT avdeling Skaun og Melhus, Hans Petter Øien Kvam, presenterte 
bakgrunnen for ønsket prosjekt, og en skisse over mulig prosjektinnhold. Næringsrådet 
ble invitert til å komme med innspill. Se vedlagt presentasjon for mer utfyllende 
informasjon.  
 

Fra møtet:  - Bygg og anlegg er største verdiskaper i Trøndelag (ref. PWC-rapport).  
- KOSTRA-tallene viser at det er store variasjoner i beregnet kostnad per søknad 

i våre kommuner.  
- Trondheim kommune er nasjonal pilot i digitalisering av byggesaksbehandling, 

og Trondheimsregionen kan dra veksler av dette.  
- Dialog i ”fredstid” mellom næringsliv og kommunene er viktig.  
- Næringsrådet er positiv til prosjektet, og ønsker nasjonale systemer 

velkommen.  
 
 
Se vedlagt presentasjon for mer utfyllende informasjon.  

 
Vedtak:  

Næringsrådet tar saken til orientering og er positiv til skissert prosjekt.   
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NR 7/18 Forsker i bedrift: nytt prosjekt eller fortsette som før 
Prosjektleder for Strategisk Næringsplan, la frem alternativene for Næringsrådet, hvor 
de ble bedt om å ta stilling til to alternativ vedrørende tiltaket Forsker i bedrift.  
  

 

Fra møtet:  - Alternativ a) Trondheimsregionen går videre med SINTEF, som skissert i sak 
42/17. 

- Alternativ b) Trondheimsregionen går sammen med Fylkeskommunen om et 
nytt prosjekt, hvor innhold vil defineres sammen, og operatør velges gjennom 
en forenklet anbudsprosess. 

 
 
Vedtak:  

Næringsrådet innstiller på alternativ b) Trondheimsregionen går sammen med 
Fylkeskommunen om et nytt prosjekt, hvor innhold vil defineres sammen, og operatør 
velges gjennom en forenklet anbudsprosess, og ber Regionrådet fatte vedtak på dette.  

 

NR 8/18 Handlingsplan for Strategisk Næringsplan  
Styreleder og prosjektleder la frem Handlingsplanen og redigerte underveis, samt tok 
inn nye punkter i løpet av møtet.  

 

Fra møtet:  - Næringsrådet får tilsendt dokumentet ryddet for ”sporinger”, med de 
tilføyelsene som kom i møtet, samt det som måtte komme i Rådmannsforum 
30/1. Så blir det en kort tilbakemeldingsfrist for endelig 
korrigering/presisering før dokumentet går videre til Arbeidsutvalget for 
Regionrådet.   

 
Vedtak:  

Næringsrådet godkjenner handlingsplanen for Strategisk Næringsplan for 2018-2019, 
og ber Regionrådet fatte endelig vedtak 

 

NR 9/18 Eventuelt  

 

 - Det var ingen saker under eventuelt 

 
 


