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NR 38/18 Konstituering av møtet  
 

Vedtak: 
  Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 39/18 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

 Berit Rian spurte om oppfølging av Thamsklyngen og finansiering. Vigdis Harsvik 
orienterte om at klyngen har fått status som nasjonalt bedriftsnettverk.  

Vedtak:  
Referat fra Næringsråd 5/9 godkjent.  

 

NR 40/18 Statusoppdatering og restanseliste 
Næringsrådet fikk en gjennomgang av status på saker i Trondheimsregionen. 

 

- Akselerator/inkubatorer i Trondheim: Hva er status? Hva gjør vi?  
o NTNU har en gjennomgang på sitt apparat nå, ferdig til jul 
o Tema på neste møte. Må lages et underlag og presentasjon. 
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- Kartlegging av internasjonalt eide bedrifter: 
o Næringsforeningen har gjort en kartlegging, og har kommet med et prosjektforslag.  

- Digital byggsaksbehandling: 
o Felles forhåndskonferanse 6/12.  

- Teknologihovedstaden: 
o Flere filmer snart klar 

- Autonomi/luftrom som testarena 
o Det jobbes konkret med prosjekter både for autonome busser og ferjer. SINTEF har 

laget en rapport om luftrommet som testarena for bærekraftig luftfart, arbeid på gang 
for å eventuelt posisjonere Mist-Skandinavia. 

- Mathall: 
o Det jobbes med å finansiere et forprosjekt.  

- Omdømmeundersøkelsen: 
o Vil gjennomføres i høst. 

- Regionale næringsfond: 
o Fylkeskommunen må legge mer objektive kriterier til grunn, som er relevant for 

næringsutvikling. 
- Mineralnæring/grus og pukk/deponi. 

o Flere aktuelle saker med næringsaktører som sliter med begrensninger i 
rammevilkårene. 

o Burde det vært en regional plan for det? Dialog med fylkespolitikerne. Fylkesmannen 
en utfordring. 

- Trøndelagsdagen. 
o Avholdes 26. oktober, standområdet utsolgt. 

- Oppfølging Junior Consulting. 
o Følges opp både mht rekruttering og profilering. 

- Innflagging/FDI/Campus. 
o Fylkeskommunen: Beslutning om å vurdere en stilling. 
o Samtaler med Trondheimsregionen og Innovasjon Norge om temaet, med mulig 

tilknytning til campus-utbyggingen. 
- Nyhavna/arealkrevende virksomhet. 

o Muruvik havn: Bane Nor har solgt, gir muligheter. 
o Samtaler med Trondheim havn om samarbeid. 

- Klynger. 
o Vi er for dårlig til å skryte av klyngene våre. 
o Vi bør ha møtepunkter 

- Trondheim Techguide/Technoport.  
o Samtaler med Technoport om hvordan det kan løses. 

- Digital Innovation Hubs – mulig H2020 prosjekt sammen med NTNU og TFK. 
 

Vedtak:  
  

Saken tas til orientering.   
 

 

NR 41/18 +CityxChange, presentasjon av Smart City prosjektet 
Annemie Wychmans NTNU og Marit Myrstad Trondheim kommune presenterte 
prosjektet. 
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Fra møtet:  - Hvordan slipper oppstartsbedrifter til? Prosjektet er koblet til aktuelle 
inkubatorer, vil være mulig å knytte seg til via dem. 

- Vil presentere prosjektet for hele Innovasjon Norge regionalt. IN kan løfte 
fram bedrifter via sine ordninger.  

- Det unike er Trondheim kommune sin store rolle, utvider nedslagsfeltet.  
SINTEF sitt prosjekt My Neighbourhood kan sikkert bidra metodisk. 

- Næringsorganisasjonene vil gjerne bli utfordret på hvordan de kan bidra.  
- Trøndelag fylkeskommune skal utvikle smarte samfunn, Trondheim kommune 

må være lokomotiv.  
- Bedriftene kan ha stort utbytte av å være i tilknytning til prosjektet, ikke 

nødvendigvis i selve prosjektet. 
 

Vedtak: 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 42/18 Forsker i bedrift: ut på anbud eller integreres i DistriktForsk? 
Bård Eidet innledet. 

Fra møtet:  - Linda Bye: Fylkeskommunen vil fortsette bruken av miljøer som har vist seg å 
fungere godt. Næringshagene er relativt rimelig, og notifisert.  Vil gi tilgang på 
nettverk og kompetansepåfyll.  T-Lab også aktuell. Workwork og DIGS mer 
utleiere i dag, ikke samme kompetanse som apparatet utenfor.  

- Viktig med færrest mulig mellommenn. Kan studentorganisasjoner brukes i 
større grad? Fagmiljøene vil ha direktekontakt i størst mulig grad.  

- SINTEF i mindre grad på denne banen. Blir ikke dette for komplisert? Hva med 
å gi en belønning til de fagmiljøene som tar med en bedrift fra 
Trondheimsregionen? 25’? 

- Distriktsforsk primært et virkemiddel for å få mer forskning utenfor 
Trondheim. Næringshagene lokal, men inkubatorene (T-lab, Proneo) er 
nasjonal.  

- Stimuleringsordning kan være attraktivt.  

Vedtak:  
Næringsrådet ber om at Sekretariatet utreder nærmere hvordan en 
stimuleringsordning kan organiseres, og hvordan en slik ordning kan forenkles mest 
mulig. Det legges fram en ny sak i neste møte. 
 
 

NR 43/18 Kompetanseutviklingsprogram NTNU 
Toril Nagelhus Hernes presenterte NTNU sitt Strategiske program for kunnskapsbasert 
innovasjon.  
NTNU har en erkjennelse av at de er for dårlige på å utnytte forskningsresultater 
kommersielt, det er et uforløst innovasjonspotensial.  
Innovasjonslederne skal ikke være rådgivere, men utvikle ideer sammen med 
forskerne.  De skal være fagpersoner på innovasjon, utvikles eget kompetanseprogram 
for dem. 
Skal NTNU involvere seg sterkere i inkubatorvirksomhet så må det knyttes sterkere til 
hovedstrategier, utredes nå.  
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Vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering. 
 
 

NR 44/18 Prosjektforslag ”Næringsvennlig politiker” 
 

Fra møtet:   

 God ide! Aktuelt for både NTNU og SINTEF 

 Hvordan formidle det som foregår i Næringsrådet? Vil gjerne ha orientering i 
kommunestyret. 

 Noen happeninger som bør prioriteres, for eksempel immatrikulering, 
Vitenskapsfestivalen.  

 Forskjell mellom heltids- og deltidspolitikere, men lokale besøk viktig. Usikker 
på om en link på hjemmesida har noe for seg.  
 

 

 

Vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering, og oppfordrer sekretariatet til å 
invitere seg inn kommunestyrene.  
 

 

NR 45/17  Digitaliseringsgrad i Trondheimsregionen 

   

  

Vedtak: 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 46/18 Eventuelt  

 - Ingen saker. 

 


