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NR 10/18 Godkjenning av referat fra forrige møte. 
 

Vedtak: 
  Referat fra Næringsråd 24/1 godkjennes.  

 

NR 11/18 Konstituering av møtet 

  

Vedtak:  
 
Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

NR 12/18 Statusoppdatering og restanseliste 
Prosjektleder ga Næringsrådet en gjennomgang av status på saker i 
Trondheimsregionen.  

 -  
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- Handlingsplan for Strategisk næringsplan er vedtatt i regionrådet for TRR. 
- Status og videre fremdrift campus NTNU ble gjennomgått og drøftet. 
- Luftfartsforum: Forsøker å få møter med flere av flyselskapene. Ønskelig med 

direkterute til Tyskland, samtidig er også direkteruter til bl.a. Helsinki og 
Brussel viktig. Ny strategiplan er på plass. Fylket tar over sekretariatet fra 1/7.  
Ny markedsundersøkelse gjennomføres av NHO-Trøndelag og NiT for å 
kartlegge næringslivets ønskede flyruter. Næringsrådet vil få tilsendt revidert 
strategiplan og targetliste for Luftfartsforum. 

- Klyngeinitiativ innen sensorteknologi: Forankret i fagråd i NiT. Andre jobber 
med det samme, og det er ønskelig med samarbeid. Naturlig for TRR å støtte 
mobilisering og mulig søknadsfase på lik linje med andre klyngeinitiativ TRR har 
støttet, men der Innovasjon Norge gjør en vurdering av faglig holdbarhet. Det 
er mange arbeidsplasser knyttet til området.  

- Technoport: Ny daglig leder, Snorre Valen.  
- Det skal inngås ny avtale med Ungt Entreprenørskap. 
- Smart City Expo: Tidlig i november. Skal ha fellesstand med NTNU, men tar 

også med mindre bedrifter og oppstartsbedrifter på standen. Har dialog med 
SINTEF mtp om de er interessert i å være en del av den nordiske standen. 
Foregår en del nyttige sidearrangement som workshops og møter.  

- Trøndelag Reiseliv: Fylkeskommunen har satt reiselivstjenesten ut på anbud. 
NOK 8.5 millioner per år for 2019-2021.  

- Visit Trondheim: Ansetter ny direktør i disse dager. May Britt Hansen jobber 
fram til 1/5. Må vurdere om de skal levere på dette anbudet. Diskuteres på 
styrenivå.    

- Digital byggesaksbehandling i TRR: Mange er interessert, men man kan ikke 
påtvinge alle en leverandør. Samtidig er det viktig med systemer som bygger 
på en nasjonal standard og som ”snakker” sammen.  

o Kommentar fra møtet: Digitalisering av offentlige anskaffelser er på 
trappene.  

- Internasjonal skole: Fagstab oppvekst og skole i Trondheim kommune har 
ansvaret for en politisk sak som utreder mulighetene for en offentlig 
internasjonal skole. Det har imidlertid ikke skjedd så mye siden sist der.  

- Study Trondheim: NTNU tar hovedansvaret for å finne/publisere de gode 
historiene. Arbeidsgruppe student-næringsliv skal reise til Ålesund for å se 
hvordan de jobber der. Det sees nærmere på ulike trainee-ordninger 
(kartlegging). Trøndelagsdagen 2018 skal arrangeres til høsten. 

- SUA: Lasse Hovvik, manager i Trondheim, har tatt initiativ til et dialogmøte for 
å se på behovet for oppdateringer, forbedringer med mer.  

- Horizon 2020: Søknadsfrist 5/4 på Smart Cities and Communities (SCC1). Det er 
40 millioner euro i potten, og sannsynligvis blir dette fordelt på 2 prosjekter 
med 5 års løpetid.  

- Ocean Week: Blir arrangert 7-9/5, med workshop om plast i havet i samarbeid 
med Trondheim kommune, NTNU Engage og Innovasjon Norge.  

- Forsker i bedrift: TRR og fylkeskommunen vil skrive et felles anbudsdokument.  
- Næringsareal-sak: Skal opp i neste felles formannskapsmøte i TRR  ( i slutten av 

mars). 
- Henvisning til Strategisk næringsplan (SNP) i saksmal i Trondheim kommune: 

Dette betyr at alle saker vurderes opp mot økonomi, miljø og relevans i SNP. 
Det vil si at f.eks. byutvikling må orientere seg mtp SNP.  Mange har ikke et 
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forhold til SNP, og da må de vurdere om aktiviteten bidrar eller om så ”ikke er 
til hinder for ” SNP.  Ønskes i de andre kommunene også.  

- Innovation Capital søknad sendes for 3. gang nå.  
- Profilering: Spætt lager en ”master-presentasjon” for TRR. I tillegg lages det en 

reiselivsfilm for Trøndelag.  
Vedtak:  

  
Saken tas til orientering.   
 
 

NR 13/18 Gjennomgang av bransjekartlegging for finans i Trøndelag  
Berit Rian fra NiT presenterte bransjekartleggingen for finansnæringen i Trøndelag. Se 
vedlagt presentasjon for mer informasjon.  
 

Fra møtet:  
 

- En næring i vekst i Trøndelag (nedgang i Norge). Har vært vekst siden 2010.  
- Mer enn 1600 foretak registrert på næringskoder knyttet til finanssektoren. 

Sysselsettingen skjer i 165 foretak, med 4075 ansatte i Trøndelag.  
- Finanssektoren utgjør 2.4 % av de sysselsatte i Trondheim, tilsvarende andel er 

3.1 % i Bergen og 2.0 % i Stavanger.  
- 4700 studenter innen økonomirettede fag (NTNU, Nord Universitetet og BI), og 

300 ansatte i FoU.  
- Sammenlignet med Bergen er vi tett på mtp antall ansatte i finanssektoren og 

studenter i økonomirettede fag.  
- Positiv utvikling for aktive eierfond – kommitert kapital har økt til ca. NOK 30 

milliarder (fra ca NOK 9 milliarder i 2008). 
- Trøndelag har høyest vekst i privat kapital fra 2012-2016, tar innpå Rogaland og 

Hordaland.  
Vedtak: 

Næringsrådet tar saken til orientering.   
 
 

NR 14/18 Invest in Norway  
Vigdis Harvik fra Innovasjon Norge presenterte Invest in Norway. Se vedlagt 
presentasjon for mer utfyllende informasjon. 

 

Fra møtet:  - Har 3 ansatte på hovedkontoret i Oslo. 1 stilling i San Francisco og Tyskland og 
½ stilling i Kina og Japan.  

- Disse kobler investorer, bidrar i prosesser, er nasjonale koordinatorer og 
mottaksapparat. De har vært involvert i 26 investeringsprosjekter så langt. 

- Må passe på og ikke gå for bredt ut, og har tatt utgangspunkt i hva Norge har 
konkurransefortrinn på. Så langt har de fokusert på datasentre, 
batteriproduksjon, elektrisk mobilitet, prosessindustri og marin biotech. 
Rapport om muligheten for etablering av datasentre i Trøndelag fremlegges 
15/3. 

- Modellen (nasjonalt) er uklar enda. Bergen og Agder har kommet lengst, de 
har egne dedikerte ressurser til dette. Andre har deler og jobber litt med 
dette. Har ikke et formalisert mottaksapparat i TRR.  

- Mtp innflagging, er vi litt brennmerket etter Access Mid-Norway? 
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- Bør vi se på verdikjedene og definere hva vi ønsker å oppnå? Hva skal de 
lokale gjøre/ha ansvar for? 

o De lokale skal identifisere/vite av mulighetene hjemme, og ta dette ut. 
Selge muligheter og interesse, og sette dette opp mot det som skjer 
ute i verden.  

- Bør vi tenke andre, utenlandske aktører, inn i Innovasjonssenteret, Ocean 
Space Centre, Campus osv. 

- Invest in Norway ønsker seg et regionalt mottaksapparat i TRR/Trøndelag. 
- Må sees i sammenheng med diskusjonen rundt internasjonalisering (se sak 

18/18).  
 

Vedtak: 
Næringsrådet tar saken til orientering.     
 

NR 15/18 Fordeling av regionale næringsfond fra fylkeskommunen 
Bård Eidet fra Trondheimsregionen la frem fylkeskommunens fordeling av regionale 
næringsfond for 2018.  
 

Fra møtet:  - Ca NOK 200 000,- til fordeling per kommune. I TRR signaliseres det at kun 
Klæbu, Trondheim og Malvik som vil allokere sin andel til TRR. Resterende 
medlemmer vil plassere sin andel i andre regionsamarbeid.  

- TRR har (planlagt) brukt mer enn løpende inntekter, og på sikt må vi ha inn 
mer penger dersom man skal opprettholde alle fire programpostene og med 
tilsvarende aktivitetsnivå som nå.  

- Bør ha ca NOK 10 millioner per år i TRR, og med dagens drift finnes det midler 
ut 2018 og delvis inn i 2019.  

- Næringsposten og profilering står på spill, og også IKAP om fylkeskommunen 
tar over dette området.  

 
Vedtak:  

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 
 

NR 16/18 Rapporteringspunkter for Strategisk næringsplan og drøfting av tiltak 
Astrid Haugslett fra Trondheimsregionen oppsummerte rapporteringspunktene 
vedtatt i Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. Se vedlagt presentasjon og 
notat for mer detaljer.   
  

 

Fra møtet:  - NTNU jobber med et indikatorsett mtp forskningsarbeidet. Rapporterer mye 
inn til departementet, og ønsker et datasett på dette. Mulig dette kan sees på 
i denne sammenhengen? 

- Årsmelding fra instituttsektoren gir gode tall, skal ligge lett tilgjengelig hos 
Forskningsrådet. Mulig Forskningsrådet kan bidra med mer? 

- Om det skal skje en måling 2020, etter endt varighet på SNP, så bør vi ha 
målene klar i forkant. Dvs ila 2019. 

- «Trøndelag i tall» (fylkeskommunen) kan ha noe.  
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Vedtak:  

Næringsrådet gis mulighet til å komme tilbake med innspill per e-post og i senere 
møter.  

 

NR 17/18 Sirkulærøkonomi 
Per Erik Sørås fra Trøndelag fylkeskommune informerte om fylkets rolle knyttet til 
sirkulærøkonomi. Se vedlagt presentasjon for mer utfyllende informasjon.  

 

Fra møtet:  - I Orkdal ser man på en industriell symbiose, hvor flere industrier samarbeider 
mtp sirkulærøkonomi. En bio-sirkulær industriklynge. Støttes av 
fylkeskommunen, og det vil søkes om midler fra Innovasjon Norge.  

- Industriell symbiose er framtidsmåten, hvor man deler ressursene som er i 
flyt, og får større utnyttelse av det som brukes.  

- Avfall:  
o EU er sentral premissgiver, med mål om 50 % gjenvinning innen 2020.  
o I et nytt rammedirektiv foreslås dette økt til 65 % innen 2035.  
o Vi er langt unna 50 %, og måler bare på husholdningsavfall, som igjen 

bare utgjør 20 % av det totale avfallet.  
o Mye av avfallsressursene sendes ut av regionen, og hvordan kan vi 

utnytte dette bedre? 
o Avfallsfraksjonene som sendes ut av regionen skal kartlegges, dvs 

kartlegging av ressursstrømmen.  
- SESAM, med sensorteknologi i bunnen, kan bidra til å oppnå 50 % 

materialegjenvinning, og klimanytten vil være ca 10 000 CO2 – ekvivalenter per 
år. Dette gjennom utsortering av matavfall, mer utsortert plastemballasje, 
utsortering av metaller, papp og papir.  

o Matavfallet i Trondheim går til forbrenning, er dette sløsing, vil det 
være vilje til å endre avfallsstrømmen? 

o SESAM er en mulighet til å plassere TRR/Trøndelag i ledelsen for 
avfallsindustrien i Norge.  

 
 
Vedtak:  

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 

NR 18/18 Eventuelt  

 - Internasjonalt arbeid:  
o Mange initiativ, invitasjoner med mer, og vi har ikke helt landet eller 

bestemt hvilken rolle vi skal ha og hvilke steder vi bør være. 
o Det er ikke en enhetlig tankegang rundt dette i Trøndelag. Fylket er 

heller ikke tydelig, og vi bør sette oss ned og bli enige om de store 
linjene.  

o London & Partners-modellen sees på, og det er bestilt en politisk sak 
på dette i Trondheim. 

o TRR har en avtale med Technoport om at de skal jobbe med/bidra 
med internasjonal profilering.   

o Hvordan kapitaliserer vi på NTNU, SINTEF, bedrifter og klyngene sine 
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nettverk og fokusområder? 
o NiT har kartlagt antall internasjonalt eide selskaper i TRR, det var 75 

stykk, men hva gjør vi videre med dette? Innovasjon Norge har 
kartlagt de internasjonale bedriftene i Norge – de har intervjuet dem 
for å finne ut hva de er opptatt av. Dette legges frem i 
Innovasjonstalen for 2018. 

o Innovasjon Norge ser også på internasjonale bedrifter nasjonalt sett, 
og de største i Midt-Norge er bemanningsbyråer.  

o Fylkesutvalget vil få en sak om internasjonalt arbeid, og det jobbes 
med handlingsprogram – ikke strategi, men politikere kan snu dette. 
Har overordnet mål som går internasjonalt.  

o Var nylig sak i formannskapet om internasjonalt arbeid, men selv om 
det gjøres mye så er det ikke så samkjørt. Har tidligere hatt 
overordnet tenkning. Samspill med Europakontoret. Energi er viktig i 
Europeisk sammenheng. Tenker strategisk, selv om vi ikke har en 
strategi. TK lener seg mye på NTNU og SINTEF i denne konteksten.  

- Ønskelig med en workshop rundt internasjonalt arbeid: 
o Synliggjøre og tydeliggjøre hva som allerede skjer og gjøres. 

Herunder EU-søknader og -prosjekter. Samle opp det vi gjør på en 
felles plattform.  

o 40 bedrifter med i Horizon 2020-søknaden, og de er driverne.  
o Vurdere om det er mulig å koble på bedrifter fra regionen i noen av 

prosjektene. 
o Dette diskuteres i neste NR-møte. 

- Smart City Horizon 2020 søknaden presenteres på neste møte.  
 

 
 


