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NR 9/19 Konstituering av møtet  
 

Vedtak: 
  Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 10/19 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

Vedtak:  
Referat fra Næringsråd 23.1.2019 godkjennes.  

 

 

NR 11/19 Trondheim kommune og SDG Cities 25+5 Leadership Platform 
Kristian Mjøen, rådgiver i Trondheim kommune, ga Næringsrådet en gjennomgang 
innhold og avtalen knyttet til SDG Cities 25+5 Leadership Platform. Se også vedlagt 
presentasjon.  
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Fra møtet:  - Når det gjelder FN sine bærekraftsmål så kan Midt-Norge bidra med kunnskap 
og teknologiutvikling og – eksport, blant annet for å nå bærekraftsmål #2 Zero 
hunger. I tillegg er regionen god på systemutvikling, som er et viktig bidrag.  
Det handler om å bidra med løsninger og metoder.  

- Trondheim kommune har hatt bærekraft knyttet til egne mål siden 2010. FN 
sine bærekraftsmål kom i 2015, og nå bygges disse inn i Trondheim sine mål. 

- FN jobber med å få planene ned fra statlig nivå til byene, og ønsker å få på 
plass et veikart ila 2019 for hvordan byene kan bidra.  

- FN samarbeider/har arbeidsfordeling med andre tilsluttede organisasjoner og 
NGOer, og SDG Cities 25+5 Leadership Platform er en av disse.  

- Det arbeides med å finne modeller for ”proof of concept” forløsninger for å nå 
målene. 

- Det krever at man jobber med dette i andre prosjekter hvor Trondheim er 
kommet langt i systemutvikling, herunder nevnte prosjekt, +CityxChange, TRD 
3.0 og Stein, saks, papir.  

- Det nasjonale arbeidet rundt innbyggerinvolvering er lagt til Innovasjon Norge 
og Trondheim.  
 

- Ser at samfunnseffekt løftes mer opp, og klarer vi å synliggjøre effekten av det 
vi gjør? Hvordan sikre godeprosjekter/caser som har effektmålsom vi kan 
kommunisere ut? 

o Fasene skapes her og nå. I samarbeid mellom og med flere byer og 
miljøer. Det er ca 40byer som tester ulike løsninger. Trondheim er 
sammen med NTNU invitert til å komme med forslag til hvordan vi kan 
implementere løsninger.  

- Viktig at erfaring og kunnskap deles, og ikke forblir i en engere krets. Her er 
innbyggerinvolvering viktig forspredning og implementering. Det blir viktig å få 
ut effektbevis, resultatmål og suksesshistorier.  

- Vel så viktig at det er logisk og konkret for både næringsliv og folk flest. 
o En pedagogisk utfordring mao når det kommer til hvilke historier som 

skal fortelles. Sjømat Norge har for eksempel definert hvordan de skal 
bidra til nå målene, og regionalt næringsliv kan vise hvordan de kan 
bidra.  

- Hva betyr dette for Trondheimsregionen sine andre kommuner, hvordan kan 
dette operasjonaliseres? 

o Arbeidet er på systemnivå, og TK er regional i mange av sine prosjekter 
og samarbeid. Døren er åpen for andre kommuner, og med referanse 
til kartet over de ulike geografiske punktene med aktivitet, så er det 
uproblematisk om disse er geografisk plassert utenfor TK. Det som er 
viktig er at disse punktene må henge sammen. 

o Også viktig å huske at dette handler om mer enn bare klima og miljø.  
Vedtak:  

  
Saken tas til orientering.   
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NR 12/19  Pilotprosjekt handel og digitaliseringsgrad – endring av konsept 
Fredrik Moger og Magnus Lysholm Lian fra Junior Consulting la frem foreløpige funn og 
konklusjoner knyttet til bruken/nytten av Vainu, og arbeidet med pilotprosjektet. Se 
også vedlagt presentasjon.  
 

Fra møtet:  -  Vainu er en stor bedriftsdatabase som baserer seg på tall og data hentet fra 
offentlig tilgjengelig informasjon (SSB, Proff, web-aktivitet med mer).  

- De har indekser knyttet til web-profiler, som vurderer og gir poeng ut fra ulike 
kriterier.  

- Junior Consulting fikk i oppdrag å se om det var en korrelasjon mellom 
tilstedeværelse på nett og omsetning for bedrifter i midtbyen, med Vainu som 
verktøy. En del av oppdraget var å foreta en kritisk gjennomgang av verktøyet 

o Etter å ha jobbet med Vainu, gått gjennom indekser og snakket med 
selskapet ser man at en del av scorene er ikke like logisk sett opp mot 
innhold. For eksempel graders det å ha en youtube-kana/filml høyt, 
uten tanke på innhold eller antall besøk. En moderne nettside gir 
høyere digitaliseringsscore, selv om denne kan være innholdsløs og 
ikke besøkt. Det å ha nettbutikk/ikke ha nettbutikk ble ikke vektet i 
stor grad.  

o Det er heller ikke mulig å skille ut omsetning og digitaliseringsgrad på 
butikker i kjeder, og det er også en del andre brister som gjør at 
verktøyet ikke fungerer til tenkt formål.   

- I samråd med Trondheimsregionen har Junior Consulting jobbet med å se på 
eksisterende indekser, hvilke som fremstår fornuftig, og se om det er andre 
vektinger og parametre som bør være tilstede dersom man ønsker å se på 
graden av tilstedeværelse på nett og omsetning. De har jobbet med ”web-
scarping”, det vil si hente data fra nettsider, og satt sammen et forslag til 
parametre som kan egne seg til overvåkning. Disse skal testes ut og sees i 
sammenheng med eksisterende indekser for å teste validisering. Kobles til 
forskning etc.  

 
- Positivt at Trondheimsregionen tester tjenester de har anskaffet, det er noe 

flere burde gjøre. Metrikken i denne piloten er tilpasset handel, men hva med 
andre bransjer? Kan dette konverteres til andre næringer?  

o Man vil måtte ta inn andre ting i metrikken om dette skal brukes på 
andre næringer. 

- Fylket har for lenge siden, gjennomført en undersøkelse knyttet til digital 
synlighet for 100 bedrifter i Trøndelag.  De har også akkurat hatt oppstart i et 
pilotprosjekt hvor de skal se på digital synlighet i handelsnæringen i Røros. I 
tillegg skal Næringshagene brukes for å se på en mobiliseringsindeks for 
bedriftene, med referanse til Industri 4.0, og skissere tiltak ut fra behovene. 
Dette omhandler digital modenhet. 

- Spent på oppfølgingen av dette, om man ser modenheten på bedriften, 
vekting av aktive indekser, salgstall mot butikk/nettbutikk, er det en klar 
sammenheng, og interessant å sammenligne med for eksempel et kjøpesenter 
sine butikker. Kvalitativ informasjon er interessant og vil gi mye informasjon 
man ikke nødvendigvis kan Web-scrape.  
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Vedtak: 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

 

NR 13/19 Regionale næringsfond og fordeling for 2019 
Gleny Foslie fra Trøndelag fylkeskommune ga Næringsrådet en gjennomgang av 
regionale næringsfond og fordelingen av disse. Se også vedlagt presentasjon.  
 

Fra møtet:  - Regionale virkemidler har blitt redusert fra staten. 
- Bruker deler av fylkets havbruksfond, NOK 20 millioner, sammen med 

resterende midler, som fordeles på ulike poster. Det er ”greit” med midler 
2019, men lite til fordeling til neste år. 

- Totalt er det NOK 9,6 millioner kroner til fordeling 2019 til regionale 
næringsfond. Fylket beholder fjorårets fordeling. Det vil si NOK 0.6 millioner til 
Trondheimsregionen, 1.2 millioner til Trøndelag Sør/Fosen, 1.8 millioner til 
Orkdalsregionen, 2.2 millioner til Midt-Trøndelag og 2.6 millioner til Namdal.  

 
 - Malvik ønsker å disponere ”sine” midler selv siden Midt-Trøndelag har en 

annen rigging for midlene og det er relativt lett å omgå retningslinjene slik at 
man får det inn på den enkelte kommunes egen bruk. Når det er ”åpnet” for 
dette, vil Malvik ha større nytte av å disponere midlene selv. Syns det er trist 
at Trondheimsregionen, som kan forvalte og disponere midlene, får så lite. 

-  Fylket bør ha klare kriterier som er næringspolitisk fundamentert. Målet er å 
skape størst mulig verdi innenfor bærekraftighet, mens distriktsmål er noe 
helt annet. Trondheimsregionen er de som kan skape verdi av midlene, men 
nå er fordelingen litt personavhengig hos den enkelte ordfører.  

- Mye midler går direkte til konsulentvirksomhet, for eksempel Proneo og 
Næringshagene, er det meningen med disse midlene? 

- Fra et kommunalt ståsted er opplevelsen at rettingslinjene ikke er gode nok ift 
å oppnå det som er tanken med dem.  

- NiT er med i andre regionråd i Trøndelag, hvor de ikke vet hvordan de skal 
forvalte/bruke disse midlene, enkelte har ikke satt midlene fra i fjor i 
sirkulasjon engang, og fylket må jo ta en vurdering hva de egentlig får ut av 
disse midlene.  

- Begge alternativene Trøndelag Sør og Midt-Trøndelag startet i 2017, bruker 
fylkets næringsplan, og Oppdal er vertskommune. Disse har ikke brukt 
midlene fra i fjor. 

- Det er en dissonans at Trondheimsregionen er motoren og har behov for 
midlene, men tappes for ressurser. Det er et dårlig signal fra fylket og 
regelverket har åpent for at det blir slik. 

- Man kunne ha hatt en en annen fordeling av midlene, hvor 50 % baserer seg 
på folketall og 50 % er et flatt tillegg per kommune.  

- Ønskelig at fylket presenterer hva som kom ut a virkemidlene fordelt i fjor.  
o Husk at det i all hovedsak er distriktsvirkemidler. 

- Dette fremmer ikke kommunesammenslåing slik det ser ut nå.  
- Kan ikke regionrådene gå sammen om prosjekter, med referanse til smarte 
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samfunn, og for eksempel frikjøpe ressurser i helsetjenesten slik at 
kommunen(e) kan delta i prosjekter.  

 
 

Vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering.  
 

 

NR 14/19 Grønn næringsutvikling – samarbeid med miljøenheten 
Chin Yu Lee ga Næringsrådet en gjennomgang av deler av kommunens klimaplan og 
mulighetene knyttet til denne. Se også vedlagt presentasjon.  

 

Fra møtet:  - Dette er et arbeid under utvikling. 
- Klimaplanen kan gjennomføres som en mulighetsplan, den har 6 kapitler, hvor 

Chin-Yu har ansvar for næringsliv, teknologi og det grønne skiftet (NTGS).  
- NTGS kan bidra til grønn næringsutvikling i byen og i Trondheimsregionen.  
- Ønsker å bryte ned siloer og samhandle. Klimaplan 3.0 =TRD 3.0? 
- Jon Svenningsen er prosjektleder for Klimapartnere.  
- Har miljørådgiver i innkjøpstjenesten. Trondheim kommune er største 

innkjøper nord for Dovre med sine NOK 3.5 milliarder/år.  
- Det finnes virkemidler for grønn verdiskaping, for eksempel Enova, Innovasjon 

Norge og Norges Forskningsråd.  
o Når det gjelder bruk av Enovastøtte så er ikke Trondheim kommune 

høyt oppe på listen. Her kan man bli mer målbevisst.  
- Det er flere prosjekter som kan bidra i arbeidet; åpen innovasjon og 

samskaping gjennom f.eks, Climate-KIC, Climathon, +CityxChange, litt 
smartere grønnere hverdag osv.  

- Det offentlige kan bidra som krevende innkjøpere og byggere. Fylket har gjort 
dette gjennom sin anskaffelse av ferger og byggingen av Heimdal vgs.  

- Fylket ønsker å jobbe tettere med Trondheim kommune, med referanse til 
avfallsplanen som er på høring nå. Her er det lite fokus på avfall som næring, 
og det etterlyses en kobling til næring.  

- Hvilke ambisjoner bør/skal vi ha? Utvikling av ny teknologi gjennom innkjøp 
må basere seg på et behov.  

- Hilde Sætertrø i NHO jobber med innovasjon i offentlige anskaffelser, bruk 
henne. 

 
 

                             

Vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering. 
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NR 15/19 Innovasjonsøkosystem 
 

Fra møtet:  - Næringsdepartementet ser på insentiver for kommersialisering fra 
universitetene. NTNU svarer ut denne, men det blir sett internt rundt det som 
skjer i universitetet. Hva skjer etter universitetet? 

o  Er det mangel på kapital?  
o Hvordan fungerer virkemiddelapparatet?  
o Hva med de kommersielle aktørene?  
o NTNU er opptatt av scale-up og hvor tidlig investeringer er på banen.  
o I løypen fra ide til akselerasjon til scale-up, hvordan ser det ut her? 

- Viktig at man er tydelig på hva som skal kartlegges dersom det skal iverksettes 
en kartlegging. Vite hva det er vi ønsker å finne ut av.  

- Opplevelse av at bedriftene stopper opp 2-5 år etter at de er ute av NTNU, og 
”gir” seg på 5-10 millioner. Veldig få som når 100 millioner i omsetning. 
Interessant å ta en analyse av hvorfor det ikke er mer verdi og vekst i 
teknologibedriftene. Det er rett og slett for få som vokser.  

- Hva får man i Oslo som man ikke får her? Er det tilgang på kapital, nærhet til 
marked eller andre ting? Er det et ”sug” mot hovedstaden basert på reelle 
problemstillinger/mangler her, eller er det mer komplekst.  

o Er problemstillingen fra start-up til scale-up, fra etablert til stor? 
o Spisse problemstillingen og se om vi har de riktige aktørene og 

virkemidlene.  
- Kanskje er Trondheim et FoU-NAV? 
- NHO har egen analyse på verdikjeden på støtteapparatet nasjonalt. 
- Det finnes bedrifter som jobber med å hente inn internasjonal kapital. Er det 

der vi mangler vi kontakter i Trøndelag? 
- Hvorfor er det så mange med ”10 ansatte og 10 millioner i omsetning” i 

Trøndelag? 
 
 
Vedtak:  
                 Næringsrådet ønsker at sekretariatet spisser problemstilling slik at de kan 
ta stilling til innhold i en kartlegging.  

 

 

NR 16/19 Statusoppdatering og restanseliste 
Store deler av saken utgikk, men noen av områdene presenteres i referatet. 
Resterende kommer i neste møte/ved behov.  

Fra møtet:  - Luftfartsforum:  
o Avventer svar fra Finnair. 
o  Det igangsettes en samfunnsnytte undersøkelse. Det som opptar 

flyselskapene er risikominimering.  
o Avinor skal i gang med masterplan for Trondheim Lufthavn Værnes 

(midten av mars) der TK er med i referansegruppen.  
o Det opprettes ei strategigruppe for cruise der NiT og Visit vil bli invitert 

inn for å sikre at havn og by har felles ønske for cruise framover. 
Invitasjonen kommer fra havna. Dette bl.a for å ha en felles 
mediestrategi. 
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- +CityXchange: 
o +CxC har blitt brukt i flere sammenhenger som har bidratt til å få 

ytterligere medfinansiering til byen.  
o Kristin Næss blir ansatt fra 15.mars for å ivareta innbyggernedvirkning i 

prosjektet. Ny utlysning på stilling som prosjektutvikler.  
o Prosjektledergruppen for +CxC drar til Limerick for å ha fyrtårnsbymøte 

19-22.mars. Rådmannen deltar fra 21-22. mars for å møte Linericks 
rådmann.  

- Study Trondheim: 
o Satsningsprosjekter for StudyTrondheim 2019 ble vedtatt sist onsdag:   
o Dugnad sommerjobb: øke andelen relevante sommerjobber for 

studenter i Trondheim.  
o Mobilitet i studiebyen: mobilitetsforbedringer i studiebyen. 

Interessenter som allerede er koblet på er Miljøpakken, AtB, VT og 
kommunen. Det vil også være naturlig å koble på Fylket og 
utdanningsinstitusjonene. Mobilitet innen sykkel, gange og kollektiv 
skal stå i fokus.  

o En psykt vanlig uke: forebyggende tiltak psykisk helse og studenter. 
Skape økt bevissthet om psykisk helse, normalisere det å ha det 
vanskelig av og til og å vise frem hjelpetilbudet studenter kan benytte 
seg av.  

o I tillegg løfter styringsgruppa frem nybygg Samfundet er et viktig 
prosjekt for studiebyen i 2019 og håper alle aktører i byen aktivt 
bruker sine nettverk for å fremsnakke dette prosjektet. Eksisterende 
bygg er fra 1929 da det var 700 studenter i byen. I dag er det 37.000. 
Samfundet er det eneste studentersamfundet i Norge som eier og 
driver sitt eget hus, men trenger nå hjelp fra hele byen for å kunne 
realisere nybyggplanene. 

o Profilering av Trondheim: finans- og næringskomiteen i Trondheim 
kommune, i samarbeid med NiT har tatt til ordet for å utforske 
hvordan vi kan forsterke arbeidet med profilering og synliggjøring av 
Trondheim og Trondheimsregionen som et sted å arbeide, studere, 
besøke og etablere bedrifter.  

o StudyTrondheim har med bakgrunn i dette sammen med 
Trondheimsregionen tatt initiativ til å jobbe videre med en ekstern 
analyse av behov og muligheter for samarbeid om profilering i 
Trondheim. 

- Campus: 
o  NTNU-ledelsen går for alternativ C for faglig lokalisering, det vil si 

Økonomi og innovasjon i Hesthagen, Kunst Arkitektur og Musikk (KAM) 
i Høyskolebakken, og Humaniora og samfunnsfag oppå 
Gløshaugplatået . 

  59 innspill påvirket dette valget, en oppsummering av 
merknader til NTNUs rapport om faglig lokalisering er publisert 
(handler om hvem som skal hvor).  

 Innovasjonssenter (innhold og omfang) skal utredes videre 
 NTNU-styret drøfter forslaget 14.mars, deretter beslutter 

rektor. 
o Rådmannens forslag til Planprogram for universitets- og campusformål 
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i Bycampus Elgeseter og Veiledende plan for offentlige rom og 
forbindelser i Bycampus Elgeseter (VPOR) er nå sendt til politisk 
behandling for fastsetting i Bystyret 25.april. 

 TK anbefaler oppstart av reguleringsplanarbeid på alle 
områdene NTNU har foreslått, med god utnyttelse av tomtene. 

 TK har nå et godt grunnlag for det videre arbeidet med 
samlingen av campus. Omfang av utbygging, konsekvenser av 
tiltak og opplegg for medvirkning vil bli avklart i 
reguleringsplanarbeidet. 

 Det er utarbeidet en VPOR som skal sikre helheten i 
transportnettet for ulike trafikanter og uterom, byrom og 
parker, og som gir en forutsigbarhet for alle som har 
utbyggingsplaner i området 

 Planprogrammet med vedlegg kan leses her  
 Veiledende plan med vedlegg kan leses her  

o  Felles tenkning og ambisjon om å utvikle Innovasjonsdisktrikt 
Elgeseter    

 TK/TREG, NTNU, Nit, SINTEF og SIVA i dialog 
 Følger opp ulike 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 Arup, 
fra en rapport om innovasjonsdistrikt i UK, Oslo sin campusstrategi og 
Oslo Science City. 

- Matfokus:  
o Trondheim har fått to restauranter med Michelin stjerne i 2019. 
o Utdeling i Århus, med + 100 internasjonale journalister til stede.   
o Dette gir synlighet internasjonalt, som kan brukes til å vise fram hele 

verdikjeden knyttet til mat. Det jobbes med hvordan byen og regionen 
kan kapitalisere på dette.  

o Århus fikk stjerne i 2014, og etter det økte antall internasjonalt 
besøkende med 17 %. De har satset med god kobling til universitetet 
og matforskning.  

o Tidligere var utdelingene forbehold hovedstedene i Norden, men 
organisasjonen har kommet fram til at råvarene er i all hovedsak ikke 
fra hovedstedene. I år, i Århus, er første gangen at arrangementet ikke 
legges til en av hovedstedene. Man må ha stjerne og et universitet som 
er opptatt av mat for å være relevant vertskapsby for utdeling.  

o I Århus var hele byen involvert, med arrangementer overalt. Det var 
flere journalister til stede i år (+100 sammenlignet med 60-70 normalt 
sett), fordi det regnes som mer eksotisk å dra til en by som ikke er 
hovedstad.  

o Visit jobber godt med å få neste års utdeling til Trondheim i februar, 
men Stavanger (med stjerne) og Bergen (uten stjerne) har meldt seg 
på. Å få arrangementet hit vil sette byen på kartet. Beslutningen tas i 
juni.  

o Trondheim er på ”la mappa foodies”, som er viktige influencere for 
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hvor matinteresserte turister velger å dra. De besøker også andre 
restauranter og matsteder enn de med stjerner.  

o Det har vært møter med fylket og Århus rundt det å hente erfaring og 
få kompetanseoverføring.  

o Det er viktig å jobbe strategisk rundt mat, reiseliv og opplevelser. Det 
vil være samlende for by og land.  

o I mars er det et møte i Catalonia som handler om European regions of 
gastronomy. Det er en plattform man må søke om medlemskap i. Visit 
jobber med dette, Oi er koblet på og Trøndelag reiseliv vil også kobles 
til.  

o Et slikt fellesskapsprosjekt vil være positivt for regionen, og planen er å 
søke 2022. Stavanger søker 2023.   

o Oi kan bruke ”home of the nordivc flavours” i internasjonal 
sammenheng, og dette er et begrep som Visit har jobbet mye med.  

- Ocean Week:  
o 6-8/5 arrangeres det i Trondheim. Bra program. Frøya har trukket seg 

fra å arrangere dag 4. 
                             

Vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering. 
 
 

NR 17/19 Eventuelt  

 - Ingen saker. 

 


