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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 23.1.2019 
Saksbehandler:   Astrid Haugslett Referanse: Dato: 13.2.2019  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune 

Tidsrom: 23.1.2019, kl. 12.00 – 15.30 

Tilstede:           Berit Rian, Lisbeth Øyum, Ola By Rise, Jon Uthus, Bård Eidet, Toril Nagelhus Hernes,  
Jan Yngvar Kiel, Carl Jakob Midttun, Anna Cesilie Brustad Moe, Kirsten Indgjerd 
Værdal og Astrid Haugslett. 

Fraværende:  Tord Lien, Vigdis Harsvik, Katrine Lereggen og Morten Wolden.  

  

 Saksliste 

1/13 Konstituering av møtet 

2/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 

3/19 Velkommen til nye medlemmer 

4/19 Statusoppdatering og restanseliste 

5/19 Visit Trondheim – vekstprosjekt 

6/19 Innovasjonsøkosystem 

7/19 Omdømmeundersøkelsen 2018 

8/19 Eventuelt 

NR 1/19 Konstituering av møtet  
 

Vedtak: 
  Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 2/19 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

 Presentasjonen fra IDC ble etterlyst og vil bli sendt ut fra sekretariatet.   

Vedtak:  
Referat fra Næringsråd 21.11.2018 godkjennes.  

 

 

NR 3/19 Velkommen til ny medlemmer 
Næringsrådet sine tre nye medlemmer ble ønsket velkommen, og samtidig ble det tatt 
en kjapp presentasjonsrunde av de øvrige medlemmene i Næringsrådet.  
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Fra møtet:  - Jan Yngvar Kiel, rådmann i Skaun, erstatter Vigdis Bolås. Kirsten Indgjerd 
Værdal er ny direktør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune, og tar 
over etter Trude Mariann Nøst. Lisbeth Øyum, seniorforsker hos SINTEF 
Digital, tar over etter Tore Nilssen.   

Vedtak:  
  

Saken tas til orientering.   
 

 

NR 4/19  Statusoppdatering og restanseliste 
 

Fra møtet:  - Luftfartsforum:  
o Planen er å utvikle Værnes som hub for landsdelen og deler av Sverige. 
o Ønskelig med flere direkteruter. 
o 26-27/11 møte med Finnair, mtp etablering av direkterute til Helsinki. 

Beslutning er forventet ila januar. Det er en storinvestering om de 
satser på Værnes, og vi vil få tilgang til Asia gjennom Helsinki.  

o Jobbes hardt med direkterute til Tyskland, som ansees som viktig både 
for næringslivet og turismen.   

o Det er satt på anbud en ”samfunnsnytteanalyse” av Værnes som hub, 
og betydningen av dette for Trøndelag.  

- +CityXchange: 
o De fleste arbeidspakker og prosjekt er startet opp.  
o Fokuserer på Brattøra og Sluppen.  
o Jobber akkurat nå med regulering, innbyggermedvirking, 

forretningsmodeller og hardware. 
- Internasjonal skole: 

o Skrives en politisk sak (avd. oppvekst)februar/mars. UDIR har innvilget 
utvidelse av Birralee. 

- Visit Trondheim:  
o Strategiprosess på gang. Må tas noen grep om reiselivet - Trøndelag 

Reiseliv og Visit Trondheim har ulike mandat.  
o Mer i møtet om vekstprosjekt.  

- Study Trondheim: 
o Det er gjennomført en evaluering av nettverket høsten 2018. Visjonen 

Nordens beste studieby står sterkt blant samarbeidspartene og 
evalueringen viser at vi kan bli enda flinkere til å kommunisere den.  

o Fra 2019 går nettverket bort fra faste innsatsgrupper til 
prosjektorganisert aktivitet.  

o Fremkommelighet og kollektivtilbud har til nå ikke vært tema i 
studiebysamarbeidet. Studentenes helse og trivselsundersøkelse 2018 
viser at vi skårer dårligere på dette området nå enn for fire år siden. 
Det er derfor gjennomført en rapport om fremkommelighet i 
bycampus av studentkonsulentselskapet Spire. Samarbeidet ser på 
mulighetene for å få til et større prosjekt på dette i 2019.  

o Satsningsprosjekter for kommende året blir avgjort på 
styringsgruppemøte i februar.    
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- Campus: 
o  NTNUs rapport om “Faglig lokalisering i samlet campus” er på høring 

med frist 4.feb. (anbefaler modeller for hvem skal hvor) 
o Formannskapet behandler TKs høringssvar 22.jan. 
o Toril Hernes har oppfordret samarbeidspartnere til å komme med 

innspill, med særlig vekt på innovasjonssenter og tilstrekkelig 
tilgjengelig areal i klyngen der dette ønskes, slik at det er plass til 
eksterne aktører. 

o Planprogram for bycampus Elgeseter og NTNUs campussamling skal 
behandles i Bystyret 25.april (gir rammene for hvor det kan bygges og 
hvor mye).   

 Blir omfattende runder i alle kommunale råd og komiteer i 
februar og mars 

 Mest spennende diskusjoner/avveininger her: a) KAM-klynge 
(Kunst, Musikk og Arkitekt) med NRK og nybygg Samfundet 
langs Høyskolebakken versus kulturminner og siktlinje mot 
Domen. b) Økonomiklynge med Innovasjonssenter ved 
Hesthagen og kobling til Gløshaugenplatået versus 
grøntinteresser/park 

o Planprogrammet behandles parallelt med Veiledende plan for 
offentlige rom og forbindelser, som skal sikre velfungerende bydel for 
gående, syklende, kollektiv og bil også i framtiden med 10 000 flere 
"innbyggere" + skape attraktive uterom og møteplasser  

o 23.jan kl.10 etableres et eget Lederforum for campus- og byutvikling 
for bedre koordinering, samkjøring og helhetstenkning slik at vi oppnår 
realisering av Felles masterplan for Trondheims bycampus og NTNUs 
kvalitetsprinsipper for ny campus 

o Statlig kvalitetssikringsprosess for å sikre finansiering av NTNUs 
campussamling foregår i regi av Statsbygg. Rapport ble levert før jul, er 
på ekstern kvalitetssikring nå i vår. Målet er regjeringsbeslutning i vår 
og oppstartsmidler på Statsbudsjettet 2020. 

o Felles tenkning og ambisjon om å utvikle Innovasjonsdisktrikt 
Elgeseter.   

 TK/TREG, NTNU, Nit, SINTEF og SIVA hadde et første møte før 
jul om status Innovasjonssenter og muligheter for å utvikle et 
innovasjonsdistrikt Elgeseter. Deretter et lunsjseminar 9/1 med 
50 deltakere, som resulterte i et oppfølgingsmøte 23/1 knyttet 
til flere elementer i dette:    

            - Innovasjonssenter 
            - Forprosjekt innflagging    
            - Helhetstenkning innovasjonsdistrikt Elgeseter  

o KS Storbynettverk kunnskapsby- og næring samles i Trondheim 25.-
26.mars: hovedtema Innovasjonsdistrikt, med bl.a. innledning fra Oslo 
Science City 

- Technoport:  
o Konferanse redusert til 1 dag, dette blir 27/3. Tema Deep Tech.  

- Spaceport 4-5/9 2019: 
o Prøver å lande denne romfartskonferansen, som da flyttes til 

Trondheim fra Stavanger.  
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o Snakk om 300 deltakere + 300 studenter. 
o Månen som business case.  
o Ola Dokka leder dette, og TK skal ha møter internt mtp bidrag til 

arrangementet.  
- Næringslivsdialog:  

o Ønskelig at kommunen, med ulike avdelinger, er tilgjengelig 2-3t hver 
fredag hos nye DIGS.  

o Det skal være tydelig kontaktmulighet gjennom nettsidene til 
kommunen, og med tidsfrister som gir forutsigbarhet.  

- Autonome transportsystemer:  
o Det er et krav om at det må være noe nytt som testes ut, 

sammenlignet med det som er gjort før mtp autonome busser.  
o I loopen er det både autonome ferger og autonom luftfart.  
o Impello kartlegger prosjekter, næringsliv med mer mtp autonome 

transportsystemer. Levering i april.  
- Åpne data:  

o Beta-versjonen lagt ut på nett, komplisert prosess. 
o Har hatt en workshop om hvordan dette kan brukes videre. 
o Det er dialog med næringslivet mtp hvordan dette kan brukes.  
o Det er levert en åpne data prosjektsøknad sammen med SINTEF Digital. 
o Har hatt workshops med næringslivet. 
o Storbysamarbeid for å skalere dette opp.  

- Mathall:  
o Stor interesse for arrangement om dette på mandagen (venteliste) 
o Engasjementet er stort om ny Mathall, men det må være kommersielt 

bærekraftig.  
- Matfokus:  

o Trondheim har to restauranter som er aktuelle for Michelin stjerne i 
2019. 

o Samtidig jobbes det med å få neste års utdeling lagt til Trondheim.  
- Smarte byer:  

o Prøver å få på plass en risikoavlastning for kommunene og bedriftene 
som tester ut nye løsninger i et innovasjonspartnerskap.  

o Møte 12-13/2 i Oslo om dette.  
- Forsvarskoordinator: 

o Ebbe Derås planlegger en konferanse i juni.  
- The List: 

o Magasinet er satt i spill, da initiativtaker og prosjektleder Wil Lee-
Wright har fått en annen jobb. 

o Må se på hvordan dette kan løses i samarbeid med andre aktører 
(Visit, Study Trondheim, Technoport, TK, TREG med mer) for å finne en 
trygg havn for The List.  

- Ocean Week:  
o 6-8/5 arrangeres det i Trondheim. 9/5 er det ”dag 4” i både Ålesund og 

på Frøya.  
o Bra program, og konseptet har begynt å feste seg.  
o Viktig arena for Trondheim, NTNU, SINTEF med flere.  

Vedtak: 
Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 5/19 Visit Trondheim - vekstprosjekt  
Sunniva Evjen fra Visit Trondheim presenterte planen rundt vekstprosjektet. Se vedlagt 
presentasjon.  
 

Fra møtet:  - Sterk regiontankegang i andre deler av landet, men ikke her. De bruker byen 
som spydspiss for hele regionen, noe som har vært positivt for både Bergen og 
Tromsø.  

- Byen er merkevaren og motoren i Trøndelag, men hvor de andre byene har 
bygd sin merkevare rundt byen, gjør ikke vi det.  

- Trøndelag har tapt store markedsandeler, og derigjennom også kraft. Mer 
penger inn genererer mer markedsføring.  

o For eksempel så er det kun 1500 av ca 200 000 årlige Kinesiske turister 
som kommer til Trondheim. De bruker i snitt NOK 8000,-/døgn, 
sammenlignet med andre turister som legger igjen rundt NOK 1800,-
/døgn. Kongressgjester legger igjen rundt 3900,-/døgn.  

o Bergen selger opplevelser for NOK 78 mill/år, mens vi har NOK 1,5 
mill/år, hvorpå halvparten er utenfor sentrum. 

- Hvem er vi/hvem skal vi være?  
o Bergen er Fjordnorge og Tromsø er nordlys og det arktiske.  

- Aktiviteter man viser til på nett, bør kunne selges fra samme nettside, ref. 
Bergen hvor de selger opplevelser via nettsiden eller i turistbutikken.  

- Vekstprosjektet er nødvendig, mange kommuner vil være med og ser at 
Trondheim er inngangen. 

- Hitra betaler NOK 22,-/innbygger, som tilsvarer det Visit Bergen får betalt fra 
sine kommuner.  

 
Innspill:  - En fusjon mellom destinasjonsselskapene er vel naturlig for å kunne løfte 

tankegangen? 
- Visit Trondheim er i all hovedsak privateid, og TK vurderer å kjøpe seg opp i 

Visit.  
- Visit må bli tydelige på hva de kan bidra med.  
- Dialogen med kommunene tilsier at stemningen er god, og at nå handler det 

om å få på plass et tilbud og en avtale.  
- Lillehammer, med egen historie og identitet, er med i Visit Oslo, hvorfor er det 

så vanskelig for Trøndelag å samles under Trondheim? 
- Hvis man samler destinasjonsselskapene så får man samlet sett mer ressurser, 

fokus, tydelig kommunikasjon, markedsføring med mer. 
- Opplevelsesnæringene blir mer og mer viktig, og vi må jobbe for at de ute ser 

verdien av Trondheim, og Trondheim ser de andre.  
- Små destinasjonsselskaper når ikke markedet med sine produkter.  
- Profilerer vi det som er riktig?  

Vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering.  
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NR 6/19 Innovasjonsøkosystem 
Jaya Thomlison og Astrid Haugslett ga Næringsrådet en gjennomgang av 
innovasjonsøkosystemet i Trondheimsregionen. Se vedlagt presentasjon 

Fra møtet:  - Det er ønskelig med en rolleforståelse, internt og eksternt, blant aktørene i 
økosystemet. Det handler om å vite hvem som gjør hva, og hvor de definerer 
sitt virke. Har aktørene rett rolleforståelse av seg selv, og korrelerer den med 
forståelsen fra de andre i systemet? 

- Finne ut hva vi er gode på og hvor vi kan bli bedre.  
- Ønskelig å få identifisert hvem som er/gjør hva.  
- Kan løses gjennom kartlegging, workshops med mer. 
- Kartlegging av rolle og vilje hos de ulikeaktørene.  
- NTNU skal jobbe enda mer med innovasjon, og det kommer til å komme enda 

mer ut av NTNU. Da er det viktig med et godt ”mottaksapparat”.  
- Dersom kartleggingen av roller med mer skal utvides til hele Trøndelag, så er 

det naturlig at fylket bidrar.   
                             

Vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering. 
 
 

 

NR 7/19 Omdømmeundersøkelsen 2018 
 

Fra møtet:  Saken ble utsatt til neste møte 
 

 

 

 

NR 8/19 Eventuelt  

 - Ingen saker. 

 


