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NR 29/18 Konstituering av møtet  

 
Forslag til vedtak: 

 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 
 

NR 30/18 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 14.3.18  
 
Forslag til vedtak:  

 

Referatet godkjennes. Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
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NR 31/18  Statusoppdatering og restanseliste 

 

Forslag til vedtak:  
 

Saken tas til orientering.  
  
 

NR 32/18  Årsrapportering fra Ungt Entreprenørskap 

 

Sak:  Dagligleder for Ungt Entreprenørskap, Frank Norbeck, vil gi Næringsrådet en 
gjennomgang av aktiviteter og deltakelsen i Trondheimsregionen sine kommuner for 
skoleåret 2017/2018. Dette vil samtidig være en fin anledning til å komme med 
innspill, ønskede endringer eller presiseringer til ny avtale. Gjeldende avtale står ut 
2018.  

 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering, og sekretariatet følger opp eventuelle innspill med 
tanke på utforming av ny avtale.   

 
  

NR 33/18  Thamsklyngen 

 
Sak: I Næringsråd 8/6 2018 ble Thamsklyngen presentert av styringsgruppeleder Bjørn 

Wiggen, og prosjektleder John Kåre Solem. Thamsklyngen er en klynge med bedrifter, 
tilhørende ulike industrier, som ønsker å samarbeide innenfor fagfeltet 
sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.  
 
Høsten 2018 skal de stifte forening og jobbe aktivt med prosjekter basert på funn og 
ønsker etter gjennomført bedriftsworkshop mai 2018. De omsøker 
Trondheimsregionen NOK 250 000,- til dette, og opplyser samtidig planlagte søknader 
til både Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Næringsfondet i 
Orkdalsregionen. I tillegg vil bedriftene bidra gjennom kontingent og egeninnsats. 
Totalbudsjettet er på NOK 2 400 000,-., hvor bedriftenes egeninnsats ikke er 
medberegnet.  For mer informasjon om prosjektet vises det til presentasjonen fra 
8/6, sak 25/18, og vedlagt søknad.  
 
Sekretariatet har hatt dialog med Trøndelag Fylkeskommune, og er på lik linje med 
Fylkeskommunen, positiv til prosjektet. Det grønne skiftet og sirkulærøkonomi er 
områder som er trukket frem i egne strategier og mål, og også ansett som viktige 
bidragsytere for å nå flere av FN sine bærekraftsmål, herunder særlig mål 11, 12 og 
13.  
 
 

Vedlegg 2: Søknad fra Thamsklyngen  
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 Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet er positiv til prosjektet og innvilger NOK 250 000,- til klyngen og 
aktiviteter knyttet som de skal gjennomføre.  

  

NR 34/18  Studentundersøkelse  

 

Sak:  
 
 

Prosjektleder fra Junior Consulting, Eirik Auråen, vil presentere funnene fra 
studentkartlegging gjennomført i 2018. Dette er en oppfølging og videreutvikling av 
tidligere undersøkelse om studentenes kjennskap til regionen, og arbeidsmarkedet i 
regionen (ref. undersøkelse gjennomført av Humanister i praksis).  Sekretariatet har 
samarbeidet tett med Junior Consulting, og ressurser i Trondheim kommune, om 
utforming av spørsmål og en del nye punkter. Herunder Study Trondheim, 
Kunnskapsby og næringsavdelingen.  Rapporten er foreløpig levert som en ppt-
presentasjon, men Næringsrådet gis en mulighet til å komme med innspill til endelig 
skriftlig rapport.   

 
 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
 

NR 35/18  Næringsarealstrategi for Trondheimsregionen  

 
Sak: Prosjektleder Esther Balvers, fra Trondheim kommune, vil presentere 

Næringsarealstrategien for Trondheimsregionen.   
 

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering.  

 
 

NR 36/17  Målekriterier for Strategisk Næringsplan 

 

Sak: I sak 16/18 fra møtet 14/3 ble rapporteringspunktene til Strategisk Næringsplan 
oppsummert, i tillegg til indikatorer satt i handlingsplanen. I møtet kom noen innspill 
på andre analyser og kartlegginger man kunne se til, men det var noen punkter som 
ble stående åpen grunnet begrenset med tid. Det var blant annet om vi har satt opp de 
rette parametrene og indikatorene, eller om vi bør tilføye/sløyfe noen. Det bør også 
defineres ønsket intervall for dette.  
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Vedtatt overvåkning per dags dato:   
 
Delmål 1: 
Trondheimsregionen skal være best på å utvikle eksisterende og starte nye bedrifter i samspill med 

forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU). 
Overvåkning: 
A.   FoU statistikk. Antall årsverk og utgifter til FoU i universitets- og instituttsektoren og 

næringslivet. 
B.   Antall nystartede bedrifter fra FoU/utdanningsmiljøene i Trondheimsregionen 

sammenlignet med Bergens-, Stavanger- og Osloregionen. 
C.                       Regionens andel av FoU bevilgninger og deltakelse i FoU programmer sammenlignet 

med Bergens-, Stavanger- og Osloregionen. 
 
Merknad:   
 A: Nifu og SSB. 
 B og C: Noe fra forskningsrådets statistikkbank, SSB og noe må bestilles. Fornyprogrammet ga ut 

deler av dette før.  

 
Delmål 2: 
Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne og 

kommuneadministrasjonene i Norge 
Overvåkning: 

A. Undersøkelse: Andelen næringslivsledere i storbyregionene i Norge som sier seg enig i at 
deres politikere gjør en god jobb for å utvikle næringslivet. 
 

Merknad: Må bestilles, med mindre Næringsforeningene gjør slike undersøkelser av egeninteresse.  

 
Delmål 3: 
Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle eksisterende og starte 

nye bedrifter. 
Overvåkning: 

A. Plassering i NHOs årlige Kommune - NM for kommuner/regioner. 
 
Kommentar: Årlig analyse (Menon Economics). 

 
Delmål 4: 
I 2025 skal Trondheimsregionen ha 1.000 teknologibedrifter med 20.000 ansatte. 
 
Indikatorer / overvåkning: 

A. Utviklingen i teknologiselskapene som dokumenteres årlig gjennom Impello- 
analysen. 
 

Kommentar: Årlig analyse. 
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Delmål 5: 
Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge. 
 
Indikatorer / overvåkning: 

A. Omdømmemåling. Gjennomføring av omdømmebarometer i storbyregionene med 
hensiktsmessig frekvens. 

 
Innspill fra møtet 14/3:  

 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. 
   
Forslag til vedtak:  
 

Vedtak vil følge diskusjonen.  
 

NR 37/18  Eventuelt  

 

Sak:  Neste Næringsråd er satt til 10/10, som er i høstferieuken. Det er ønskelig å endre 
dato.   

 
Forslag til vedtak:  


