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NR 47/18 Konstituering av møtet  

 
Forslag til vedtak: 

 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 
 

NR 48/18 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 10.10.18  
 
Forslag til vedtak:  

 

Referatet godkjennes. Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

 

 

 

NR 49/18  Statusoppdatering og restanseliste 
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Forslag til vedtak:  
 

Saken tas til orientering.  
  
 

NR 50/18  Prosjektskisse: kobling til globale tech selskaper i Trondheimsregionen 

 

Sak:  Christian Haugen fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen vil presentere et 
prosjektforslag med mulige aktiviteter for å starte en prosess som kan knytte de 
globale (både norsk- og utenlandsk eide) tech selskapene enda tettere til regionen.  

 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
  

NR 51/18  Forsker i bedrift 

 
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 etterkant revurderte Trøndelag fylkeskommune den opprinnelige avtalen rundt 
midlene som Trondheimsregionen skulle få til FiB. De ønsket å knytte midlene til sine 
kompetansemeglingsstrukturer i DistriktForsk, som betyr bruk av inkubatorer og 
næringshager. Det ville i praksis bety at FiB kun kunne gå til Orkdal Næringshage, 
Fosen Innovasjon og Proneo, eller til alle sammen som får utvidet geografien sin. 
Derfor ble Næringsrådet i Næringsrådssak 42/18 2018 bedt om å ta stilling til 
følgende alternativer (utklipp fra sak 42/18 i kursiv):  
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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 DistriktForsk1. 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 
de ønsker.   

 
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 anbefalte at alternativ c) ble lagt til grunn på grunn av ønsket om  
studentmobilisering for Trondheim kommune og identifisering av større søkbare FoU-
prosjekter i FiB.  
 
Næringsrådet klarte ikke å fatte en beslutning innenfor de alternativene som var 
skissert, og ba om en ny vurdering og anbefalning fra sekretariatet. Vedtak på nevnte 
sak (42/18) ble å skulle se nærmere på hvordan en stimuleringsordning til fagmiljøer 
der de premieres for å ta med en bedrift fra Trondheimsregionen, kunne organiseres. 
Prosjektleder var ikke til stede i sist møte, så følgende vurderinger og tanker rundt FiB 
er med forbehold om at diskusjonen og nyansene i eventuelle innspill ikke er korrekt. 
 
Det å endre FiB til en stimuleringsordning til FoU-miljøene som samarbeider med 

                                                 
1 
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,-.  
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regionalt næringsliv vil være en relativt enkel måte å få brukt pengene på, og man kan 
forsvare bruken ved at dette kan styrke motivasjonen for FoU i regionalt næringsliv. 
Men spørsmålet er om en slik ordning mest blir en premiering av et arbeid som FoU-
miljøet allerede gjør og et samarbeid som allerede eksisterer. Det er vanskelig å se at 
en stimuleringsordning på forslagsvis NOK 25 000,- vil være utslagsgivende for at 
lokale/regionale bedrifter blir med på nye FoU-prosjekter. Kanskje kan en slik 
stimuleringsordning heller være en del av et nytt Forsker i bedrift prosjekt.  
 
I ettertid har prosjektleder hatt møte med aktører fra oppstartsmiljøet for å 
diskutere, og få innspill på, hvordan eventuelt FiB kan sees på i et såkalt økosystem. 
Dersom man ser for seg en akse fra før etablering til moden bedrift, og har med seg 
tankesettet rundt tidlig innsats og gjennomgående innsats, så kan man se for seg at 
Gründerstrategien dekker området fra ”ikke etablert” til nyetablert. Der er det et lite 
overlapp med FiB som dekker fra ”ny bedrift” via små og/eller medium modne 
bedrifter til store og/eller modne bedrifter Det vil være naturlig å se på dette parallelt 
med at det jobbes med en kartlegging og presentasjon av innovasjonsøkosystemet i 
Trondheimsregionen, ref. bestilling fra NTNU i Næringsråd 10.10.2018. Dette arbeidet 
legges fram i Næringsråd 23/1.  
 
Ut fra dette så kan alternativene oppsummeres kort:  
 
- FiB legges på is.  
- FiB blir til en ren stimuleringsordning til FoU-miljøer som samarbeider med 

regionalt næringsliv. 
- FiB har innhold som skissert i alternativ c) i sak 42/18.  
- Prosjektleder jobber videre med å rigge et forslag til et prosjekt, som sees i 

sammenheng med en bedriftsakse, gjennomgående innsats og 
innovasjonsøkosystemet.  

 
 

 Forslag til vedtak:  
 
Vedtak følger diskusjonen.  

  

NR 52/18  Status IDC, XR Norway og nye muligheter 

 

Sak:  
 
 

Louise Helliksen vil oppdatere Næringsrådet på status IDC, XR Norway, og nye 
muligheter.  

  
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 53/18  Ungt Entreprenørskap, utkast til ny samarbeidsavtaleavtale 

 
Sak: Trondheimsregionen har hatt 2 årige avtaler løpende med UE siden 2012. Disse har 

vært fornyet, uten store endringer. Næringsrådet har ytret ønske om nye elementer i 
avtalen, uten at disse har vært konkretisert. Prosjektleder har lyttet til diskusjoner og 
tanker som har dukket opp under presentasjoner og årsrapporteringer gjort av UE for 
Næringsrådet ila 2017/2018, deltatt på generalforsamlingen til UE 2017, hatt 
samtaler med oppvekst og utdanning hos Trondheim kommune, prosjektleder for 
Områdeløftet, leder for Næringsrådet, UE som stab, daglig leder i UE og daglig leder i 
Trondheimsregionen. De ønsker, problemstillinger og tanker som har kommet 
underveis er blitt kommunisert til UE, hvor de har kommet med et utkast til en ny 
avtale, som fanger opp mye av dette.  Det gjenstår noe arbeid med avtalen før den er 
ferdig, men sekretariatet mener at dette er et godt utgangspunkt for ny avtale 
gjeldende fra 2019. Næringsrådet bes komme med innspill, og gi tilslutning til 
innholdet i avtalen, slik at denne kan ferdigstilles til endelig vedtak i Regionrådet.  

 
Vedlegg 2: Avtaleutkast 
 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet gir tilsutning til avtalens innhold Eventuelle innspill fremkommet i møtet 

innarbeides før avtalen legges fram for endelig vedtak i Regionrådet.  
 

 

NR 54/18  Eventuelt  

 

Sak:   
 
 
 


