
 

Næringsråd 6.3.2019 
 

 
 

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET – 6.3. 2019 
Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse:  Dato 1.3. 2019  
 

Sted: Rådhuset, Munkegata 1. Møterom A, 1.etg. 

Tidsrom: 23.1.2019, kl 12.00 – 15.30 Lunsj ved møtestart og pause avtales underveis 

Innkalt: Kristian Mjøen og Chin-Yu Lee, rådgivere i Trondheim kommune, Fredrik Moger og 
Magnus Lysholm Lian fra Junior Consulting og Gleny Foslie fra Trøndelag 
fylkeskommune.  

Næringsråd:  Berit Rian, Jon Uthus, Tord Lien, Toril Nagelhus Hernes, Lisbeth Øyum, Katrine 
Lereggen, Jan Yngvar Kiel, Morten Wolden, Carl-Jakob Midttun, Kirsten Indgjerd 
Værdal og Vigdis Harsvik. 

Sekretariat:  Ola By Rise og Bård Eidet. 
Prosjektleder: Astrid Haugslett 

 Saksliste 

9/19 Konstituering av møtet 

10/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 

11/19 Trondheim kommune og SDG Cities 25+5 Leadership Platform 

12/19 Pilotprosjekt handel og digitaliseringsgrad – endring av konsept 

13/19 Regionale næringsfond og fordeling for 2019 

14/19 Grønn næringsutvikling – samarbeid med miljøenheten 

15/19 Prosjektforslag innovasjonsøkosystem 

16/19 Statusoppdatering og restanseliste 

17/19 Eventuelt 

NR 9/19 Konstituering av møtet  

 
Forslag til vedtak: 

 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 
 

NR 10/19 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 23.1.19  
 
Forslag til vedtak:  

 

Referatet godkjennes. Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  
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NR 11/19    Trondheim kommune og SDG Cities 25+5 Leadership Platform 

 

Sak:  Kristian Mjøen, rådgiver i Trondheim kommune, vil informere Næringsrådet om det 
FN relaterte samarbeidet SDG Cities 25+5 Leadership Platform (SDGC).  
 
Under Trøndelagsmøtet 10. januar 2019 signerte Trondheim kommune og SDGC en 
samarbeidsavtale der partene i løpet av første kvartal 2019 skal etablere et veikart for 
å nå bærekraftsmålene innen 2025. Ved å takke ja til å delta i prosjektet er Trondheim 
vist en tillit og har påtatt seg et ansvar for å demonstrere hvordan byen, sammen 
med 24 andre byer, kan omstille seg for å nå FNs bærekraftsmål. Trondheim skal 
bidra i global kontekst, og hva betyr det for regionen at Trondheim er invitert inn i 
dette arbeidet? 

 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

NR 12/19  Pilotprosjekt handel og digitaliseringsgrad – endring av konsept 

  

 
Sak:  Fredrik Moger og Magnus Lysholm Lian, fra Junior Consulting, vil gi Næringsrådet en 

oppdatering på pilotprosjektet knyttet til handel i midtbyen og digitaliseringsgrad.  
 
Junior Consulting ble engasjert for å teste ut Vainu, et ”big data” verktøy som 
Trondheimsregionen har kjøpt tilgang til. Målet var å se om verktøyet kan fungere til 
vårt formål, gjennom en pilot hvor man så om det var en korrelasjon mellom 
digitaliseringsgrad og omsetning for utvalgte bedrifter i midtbyen. Innledende 
resultater ville avgjøre videre prosjektforløp.  
 
Junior Consulting har jobbet med Vainu og indeksene deres, og har i samråd med 
Trondheimsregionen kommet fram at verktøyet fungerer ikke som ønsket. De jobber 
nå med alternativ datainnhenting og ser hvilke indekser og målinger som kan fungere. 
De vil si mer om prosessen fram til nå, endringene som er gjort og planene videre.  

 
 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
  

NR 13/19  Regionale næringsfond og fordeling for 2019 

 
Sak: Gleny Foslie fra Trøndelag fylkeskommune, vil gi Næringsrådet en orientering om 

regionale næringsfond og fordelingen av disse 
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 Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet tar saken til orientering  

  

NR 14/19  Grønn næringsutvikling – samarbeid med miljøenheten 

 

Sak:  
 
 

Rådgiver i Trondheim kommune, Chin-Yu Lee, vil presentere mulige samarbeidsflater 
og -prosjekter mellom miljøenheten og Trondheimsregionen.  

  
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
 
 
 

NR 15/19  Prosjektforslag innovasjonsøkosystem 

 

Sak:  
 
 

I Næringsråd 23/1 2019 under sak 6/19 ble det diskutert et behov for ikke bare en 
gjennomgang av innovasjonsøkosystemet i Trondheimsregionen, men også en 
kartlegging av roller og rolleforståelse.  
 
I etterkant har daglig leder, styringsgruppeleder og prosjektleder diskutert hvordan 
dette kan gjøres. En kartlegging vil ta noe tid, men er nyttig. Da må man sikre at 
metoden er så god at det blir en gjensidig forståelse av egen rolle og andre sine roller. 
Spørsmålet blir tid tilgjengelig og valg av operatør. En workshop kan gi mer en 
quickfix, et innsyn og kunnskap om rollene og aktørene i økosystemet. En 
oppsummering av denne kan være nyttig, men man må ta høyde for at flere av 
aktørene ikke kan delta.  
 
En kombinasjon av kartlegging og workshop har vi kommet farm til at blir den beste 
løsningen. Da får man samlet interessentene, kjørt en felles faktagjennomgang, 
definere behov og roller. Aktørene kan få en ”selvangivelse” hvor de definerer seg 
selv og andre nevnte aktører. I etterkant følges dette opp mer metodisk og 
systematisk av valgte leverandør. Deretter rapport.   
 
Vi har landet på at vi ønsker å ha et tett samarbeid med NTNU rundt dette prosjektet, 
og starte med en godt forbredt workshop. Denne kan gjerne fasiliteres av 
profesjonelle aktører med kjennskap til innovasjonsdesign og innovasjonsmetodikk.  
Valg av operatør for det videre oppfølgings- og kartleggingsarbeidet bør skje så snart 
som mulig slik at vi kan starte arbeidet, og disse kan være delaktig i workshopen. 
Dersom kartleggingen skal gjelde for hele Trøndelag vil det være naturlig at 
fylkeskommunen bidrar økonomisk.  
 
Det må nevnes at Technoport er i prosess med å kartlegge økosystemet for å kunne 
synliggjøre aktørbildet for Start-ups med flere, hvor de baserer seg på å sende ut en 
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mal til utfylling. Det er usikkert hvor langt de er kommet i denne prosessen, så det 
spørs om man skal kjøre eget prosjekt uavhengig, men i dialog med Technoport. 
Initiativet rundt Digital Innovation Hub (DIH) vil også ha nytte av en slik kartlegging, 
slik at det er flere saker som kan og bør sees i sammenheng her. Dersom det skal 
jobbes videre med DIH kan dette være en delleveranse til dette EU-prosjektet.  
 
 

  
Forslag til vedtak:  

 
Vedtak vil følge diskusjonen.  

 

NR 16/19  Statusoppdatering og restanseliste 

 

  
  
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
 
 

 

NR 17/19  Eventuelt  

 

Sak:   
 
 
 


