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39/18 Godkjenning av referat fra forrige møte 

40/18 Statusoppdatering og restanseliste 

41/18 +CityxChange, presentasjon av Smart City prosjektet 

42/18 Forsker i bedrift, ut på anbud eller integreres i DistriktForsk? 

43/18 Kompetanseutviklingsprogram NTNU 

44/18 Prosjektforslag ”Næringsvennlig politiker” 

45/18 Orientering om planlagt kartlegging av digitaliseringsgraden i Trondheimsregionen 

46/18 Eventuelt 

NR 38/18 Konstituering av møtet  

 
Forslag til vedtak: 

 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 
 

NR 39/18 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 5.9.18  
 
Forslag til vedtak:  

 

Referatet godkjennes. Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
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NR 40/18  Statusoppdatering og restanseliste 

 

Forslag til vedtak:  
 

Saken tas til orientering.  
  
 

NR 41/18  + CityxChange 

 

Sak:  6. juli 2018 fikk Trondheim positivt tilslag på Horizon 2020-søknaden, og ble med det 
én av to fyrtårnbyer i konsortiet +CityxChange. Dette er et Smart City prosjekt under 
Horizon 2020 sitt forsknings og innovasjons program, med tema ”Smart Cities and 
communities”.  NTNU er verstskap og leder av konsortiet sammen med Trondheim 
kommune, Limerick by og region. Rådgiver Marit Myrstad fra Trondheim kommune vil 
presentere prosjektet og planene framover. 

 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
  

NR 42/18  Forsker i bedrift: ut på anbud eller integreres i DistriktForsk? 

 
Sak: I Næringsrådssak 7/18 2018 ble Næringsrådet ble bedt om å ta stilling til følgende 

alternativer (utklipp fra sak 7/18 i kursiv):  
 
Næringsrådet bes å 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.  

 
 
Næringsrådet besluttet å gå for alternativ b). Trøndelag fylkeskommune skulle bidra 
med NOK 250 000,- og Trondheimsregionen med NOK 500 000,- årlig, med 2 års 
prosjektvarighet med opsjon på 1+ 1 år. Med det nye anbudsreglementet var det 
antatt at dette kunne foregå som et forenklet anbud hvor FoU-aktørene i 
Trondheimsregionen ble invitert til å delta på konkurransen.  
 
I sak 7/18 ble det diskutert å inkludere identifisering av studentoppgaver i ordningen 
og at FiB kunne også jobbe med mer modne bedrifter for å identifisere søkbare 
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prosjekter. Da var det særlig med fokus på BIA-prosjekter1 og EU-prosjekter. Dette 
fordi et slikt mobiliserings – og søkerløp tar lang tid. FiB vil kunne bidra til å 
identifisere flere søkbare prosjekter og henvise bedriftene videre. Dette for å korte 
ned søkerløpet i tid, men forhåpentligvis også bidra til å generere flere store FoU-
prosjekter i regionen. FiB skal ikke skrive søknader.  

 
Underveis i utformingen av anbudet framkom det, i dialog med innkjøpstjenesten til 
Trondheim kommune, at de anbefaler oss å ikke benytte forenklet anbud. Totalsum 
for prosjektet overstiger nasjonal terskelverdi2, og det er usikkerhet knyttet til om 
unntaksregelen ved kjøp av FoU kan benyttes her.  
 
Innkjøpstjenesten anbefaler Trondheimsregionen å gå for en åpen 
anbudskonkurranse. Vi vil kunne sette som kriterium at tilbyder skal ha kjennskap til 
regionens næringsliv og ha fysisk tilhørlighet i regionen, gitt prosjektets tenkte 
arbeidsform med delvis oppsøkende virksomhet.  
 
I tillegg har Trøndelag fylkeskommune revurdert den opprinnelige avtalen rundt 
midlene som Trondheimsregionen skulle få til FiB. De ønsker nå å knytte midlene til 
sine kompetansemeglingsstrukturer som finnes innen Trøndelag sitt 
mobiliseringsprosjekt DistriktForsk (se vedlegg 2 for mer informasjon om 
DistriktForsk)). Dette er inkubatorer og næringshager. Det vil for vår del si at 
prosjektet kan gå til Orkdal Næringshage, Fosen Innovasjon og Proneo, eller til alle 
sammen som får utvidet geografien sin. Dette gjør de fordi de ønsker å bruke de 
samme aktørene mot kommunene og ha de samme kompetansemeglerne. Det er et 
ønske om samarbeid på tvers og styrking av allerede eksisterende strukturer Samtidig 
signaliserer de at de at tildelingen på NOK 500 000,- for en toårsperiode vil 
sannsynligvis frafalle dersom Trondheimsregionen setter opp FiB utenfor denne 
strukturen. De skisserer noen alternative modeller.  
 

a) Med Trondheim: Fylkeskommunen bruker sine NOK 250 000,- /år for å åpne 
for at ”restkommunene”; Melhus, Malvik, Midtre Gauldal, Trondheim og 
Klæbu får ta del i deler av DistriktForsk sitt mobiliseringsprogram. 
Trondheimsregionen legger da sine NOK 500 000,- til DistriktForsk via 
fylkeskommunen for å styrke kompetansemeglingen for våre kommuner. Det 
åpnes for å gi tilgang til studentmobilisering, men ikke for bedriftene i 
Trondheim. Det vil fortsatt være et tak på maksimalt 20 % av 
forprosjektmidlene i DistriktForsk3. Denne andelen vil ikke endre seg om 
Trondheimsregionen blir med.  

b) Uten Trondheim: Fylkeskommunen bruker sine NOK 250 000,- /år for å åpne 
for at ”restkommunene”; Melhus, Malvik, Midtre Gauldal og Klæbu får ta del i 
deler av DistriktForsk sitt mobiliseringsprogram. Andel søkbare 
forprosjektsmidler til restkommunene vil være den samme som under 
alternativ a). Trondheimsregionen står fritt til å bruke sine NOK 500 000,- slik 

                                                 
1
 Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) er et av Norges Forskningsråd største programmer. BIA finansierer FoU-prosjekter 

initiert av næringslivet hvor drivkraften er bedriftenes egne strategier og behov. BIA lyser ut midler med 

søknadsfrist i oktober hvert år, og er bransje- og sektoruavhengig. 
2 
NOK 1,3 millioner. (referanse:Regjeringen.no) 

3 
Dette er søkbare midler som i dag kan utgjøre maksimalt NOK 800 000,- for bedrifter fra ”restkommunene”. Det tilsvarer 

3-4 forprosjekter med bidrag opptil NOK 200 000,-.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/justerer-opp-terskelverdier/id2596319/
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de ønsker.   
 

Det vil være enkelt, administrativt, å gå for løsning a), men Trondheimsregionen og 
Næringsrådet må vurdere følgende momenter:  
 

 Er miljøene i DistriktForsk, som kan ta oppdraget, de som er best egnet til 
dette i Trondheimsregionen? 

 Hvem skal være eier av prosjektet, da løsning a) betyr at midlene til 
Trondheimsregionen legges til etablert ordning i fylket, heller enn at fylket 
gir midler til Trondheimsregionen som opprinnelig tenkt.  

o Hvilken type eierskap, kontroll og rapportering ønsker vi.  
o Hvor viktig er det å knytte midlene til egne prosjekter, framfor 

forsterke andre sine initiativ.  

 Er DistriktForsk sitt mobiliseringsprogram, herunder de delene som vi tilbys 
tilgang til, tilsvarende det vi ønsker gjennom FiB?  

o FiB var fra oss og operatøren definert som før kompetansemegling, 
men kunne bli til kompetansemegling i enkelte tilfeller. Kan dette 
inkluderes i DistriktForsk?  

o Aktivitetene gjennom DistriktForsk inneholder ikke mobilisering til 
flere studentoppgaver for bedrifter i Trondheim.  

o De nye momentene tenkt i ”FiB 2.0”, som identifisering av søkbare 
BIA- og EU-prosjekter er ikke en del av pakken. 

 Vil Trondheimsregionen allikevel få mer verdi ut av sine NOK 500 000,- 
gjennom DistriktForsk-tilgangen, selv om det er noen begrensinger og ikke 
identisk det som var tenkt for ”FiB 2.0”? 

 
De siste alternativene kan se slik ut:  

 
c) Uten midler fra fylkeskommunen: Eget prosjekt som tenkt, med hele 

geografien til Trondheimsregionen. Vi definerer prosjektet slik vi ønsker med 
de nye momentene (studentoppgaver og identifisering av større FoU-
prosjekter) og setter det ut på anbud. Uten midlene fra Trøndelag 
fylkeskommune havner prosjektet under nasjonal terskelverdi, og vi kan 
benytte forenklet anbud. Det vil da utlyses for to år med NOK 500 000,- per år. 
Kommunene Melhus, Malvik, Klæbu og Midte Gauldal vil i tillegg få tilgang til 
kompetansemeglingen til fylkeskommunen, sammen med Skaun, Orkdal, 
Stjørdal og Indre Fosen gitt at fylkeskommunen bruker sine NOK 250 000,-/år 
på dette. Trondheim vil ikke ha tilgang til dette gjennom fylkets ordning, men 
ha tilgang gjennom ”FiB 2.0”.  

d) Pluss pakken: En mulighet er at Trondheimsregionen går for alternativ a) med 
en prøveperiode på 1 år, og samtidig rigger et eget prosjekt som dekker de 
elementene man mener at man mister og har behov for i regionen.  

 
Sekretariatet ser både fordeler og ulemper ved å allokere midlene til DistrikForsk. 
Administrativt vil det forenkle prosessen ved å få satt midlene til nytte ganske 
umiddelbart, og det kan være at man får mer ut av midlene. Samtidig så blir det da 
ikke ”FiB 2.0”, men noe som dekker deler av tenkt prosjekt. Det oppleves litt uheldig 
at fylket snur, og fastsetter i prinsippet hvem som kan drive kompetansemegling i 
Trondheimsregionen, dersom de skal støtte Trondheimsregionen økonomisk i dette 
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tiltaket.  
 
Sekretariatet mener at studentmobilisering for Trondheim kommune og identifisering 
av større søkbare FoU-prosjekter bør inkluderes for at dette skal være en fullgod 
løsning. Det er for sekretariatets del fortsatt litt usikkerhet knyttet til om de nevnte 
mulige operatørene gjennom DistriktForsk er de som ville ha kommet best ut i en 
eventuell anbudskonkurranse. Samtidig er det er riktig å nevne at både Proneo og 
Fosen Innovasjon var tenkt invitert til å levere tilbud ifb med forenklet anbud 
sammen med blant annet Trøndelag Forskning og Utvikling, NTNU og SINTEF.  I 
senere tid har sekretariatet også diskutert om det er deler av oppstart- og 
innovasjonsmiljøet som kunne ha tatt en slik rolle, herunder for eksempel konsortiet 
DIGS, NTNU Accel og Work Work.  

 
 
Vedlegg 2: Notat om DistriktForsk 

 
 Forslag til vedtak:  

 
Sekretariatet anbefaler at alternativ c) legges til grunn.  

  

NR 43/18  Kompetanseutviklingsprogram NTNU  

 

Sak:  
 
 

NTNU vil oppdatere Næringsrådet på sitt kompetanseutviklingsprogram og 
ansettelsene av innovasjonsledere.  

  
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
 

NR 44/18  Prosjektforslag ”Næringsvennlig politiker”  

 
Sak: Trondheimsregionen har som et av sine mål å ha de mest næringsfremmende 

politikerne og kommuneadministrasjonene i Norge. Med det for øye ønsker 
sekretariatet å fremme et prosjektforslag som kan bidra til nevnte mål.  
 
Sekretariatet ønsker å utvikle en egen møtekalender på Trondheimsregionen sine 
nettsider hvor næringsrettede arrangementer med relevans for politikere legges inn. 
Dette kan være konferanser, frokostmøter, debattmøter, seminarer med mer. Lenke 
til denne kalenderen vil ligge på kommunenes nettsider, med tittel ”næringsvennlig 
politiker”. Det er ønskelig at det også linkes til denne hos andre aktører som ønsker å 
fremme dette. Om mulig så vil vi at det kan krysspubliseres med NiT sin 
møtekalender, de politikerrelevante møtene, og denne. I tillegg vil sekretariatet 
måtte legge inn andre arrangementer som meldes inn. På den måten kan vi få et 
verktøy som gjør det enkelt for politikerne å se hva som skjer, og hva de kan delta på. 
Kalenderen kan trekkes fram på felles formannskapsmøte, og også promoteres 
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internt i hver enkelt kommune. Utfordringen blir å få andre aktører til å melde inn 
sine arrangementer, men vi håper at de vil se dette som et positivt tilskudd og melde 
inn relevante arrangement.  
 
Det er ikke foretatt prisundersøkelse på hva en slik løsning koster, men det er antatt 
at en ramme på NOK 100 000,- vil holde. Det er velkomment å komme med innspill og 
betraktninger.  
 

 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet ber sekretariatet gå videre med dette prosjektet, med en øvre ramme på 

NOK 100 000,-.  
 
 

NR 45/17  Digitaliseringsgrad i Trondheimsregionen 

 

Sak: I sak 5/18 presenterte Birger Elvestad, fra rådmannens fagstab i Trondheim kommune, 
Vainu. Dette selskapet gir bedriftsdata og analyser ved hjelp av åpne data. Flere 
bykommuner er på kundelisten og Trondheimsregionen har foreløpig gått inn i en 
kontrakt på et år, pålydende NOK 50 000;-/år.  
 
Sekretariatet, i samarbeid med Birger Elvestad, vil gjennomføre et mulighetsstudium 
for analyse av digitalisering av næringslivet. Dette ved bruk av Vainu og Junior 
Consulting. Det er tatt kontakt med Junior Consulting, som ser på dette som et 
spennende prosjekt, og det vil være et oppstartsmøte i nærmeste framtid.  
Prosjektbeskrivelsen og leveranse vil utformes i dialog. Mulighetsstudiet vil måtte 
avgrenses i form av næringsområder, for eksempel bygg og anlegg, handel eller 
finansiell tjenesteyting og i geografi (Trondheimsregionen). Det vil også avdekkes om 
måleparameterne til Vainu er tilstrekkelig til å si noe om digitaliseringsgrad, om vi 
finner digitaliseringindikatorene som kjennetegner vinnere (vekst) og tapere (fall i 
lønnsomhet og omsetning). Det er mulig vi klarer å sammenligne oss med andre 
regioner innenfor gitte bransjekode. Da vil det være naturlig å sammenligne 
Trondheimsregionen med de regionene vi sammenligner oss med ifb med 
omdømmeundersøkelsen. Det settes av inntil NOK 100 000,- tildette arbeidet, og 
Næringsrådet vil holdes orientert. De kan også komme med innspill til måleparametre 
og aktuelle bransjer å se nærmere på. Vedlagt følger et eksempel på data som er blitt 
generert av Vainu. 

 
Vedlegg 3: Bedriftsdata ved bruk av Vainu 

 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
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NR 46/18  Eventuelt  

 

Sak:   
 
Forslag til vedtak:  


