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REFERAT, NÆRINGSRÅDET – 29.5.2019 
Saksbehandler:   Bård Eidet Referanse: Dato: 12.6.2019  
 

Sted: Rådhuset, Trondheim kommune 

Tidsrom: 29.5.2019, kl. 12.00 – 15.30 

Tilstede: Berit Rian, Bård Eidet, Jan Yngvar Kiel, Torill Nagelhus Hernes, Jon Uthus, 
Lisbeth Øyum, Anna Cecilie Brustad Moe. 

Fraværende: Ola By Rise, Morten Wolden, Katrine Lereggen, Vigdis Harsvik, Tord Lien, Carl 
Jakob Midttun, Astrid Haugslett og Kirsten Indgjerd Værdal.  

 

 

  

  

 Saksliste 

18/19 Konstituering av møtet 

19/19 Godkjenning av referat fra forrige møte 

20/19 Kartlegging av grunnlaget for grønn næringsutvikling i Trondheimsregionen 

21/19 Presentasjon av prosjektet Klimapartnere Trøndelag 

22/19 Hvordan styrke verdiskapingen av campusutbyggingen 

23/19 Visit Trondheim – bidrag til Vekstprosjektet 

24/19 Sluttrapport/tanker om veien videre for Interactiv Digital Center 

25/19 Impelloanalysen om autonome transportformer – hvordan ta det videre? 

26/19 Måling av digitaliseringsgrad i næringslivet – sluttrapport fra Junior Consulting 

27/19 Havromsanalyse for Trøndelag – tilbud fra SINTEF 

28/19 Tecuity Cluster Scaleup program 

29/19 Statusoppdatering og restanseliste 

30/19 Eventuelt 

NR 18/19 Konstituering av møtet  
SINTEF er inhabil i sak 27/19. 

Vedtak: 
  Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 19/19 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

Vedtak:  
Referat fra Næringsråd 6.3.2019 godkjennes. Næringsrådet ber om at referatene kortes 

litt ned. 
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NR 20/19 Kartlegging av grunnlaget for grønn næringsutvikling i Trondheimsregionen. 
Chin-Yu Lee Trondheim kommune innledet. Se også vedlagte presentasjon.  

  

Fra møtet:  Ser bra ut, NTNU vil også se på sitt eget fotavtrykk og hvordan det kan forbedres. 
Muligens for teknologifokusert, ta også med råstoff-økonomien.  
Hvordan kan indikatorene brukes både i kommunene og i europeisk sammenheng? 
Mandatet må være tydelig på ambisjonsnivå, må kobles til hvor det er viktig at vi gjør 
en forskjell. Ta med fagrådene også. 

 

Vedtak:  
  

Saken tas til orientering.   
 

 

 

NR 21/19  Presentasjon av prosjektet Klimapartnere Trøndelag 
Jon Ambrosius Svenningsen, leder Klimapartnere Trøndelag, presenterte status og 
planer. Se også vedlagte presentasjon.  
 

Fra møtet:  - Koble til godstransportanalysen? 
- Viktig at det er incentiver for den enkelte bedrift 

 
Vedtak: 

Næringsrådet tar saken til orientering. 
 

 

NR 22/19 Hvordan styrke verdiskapingen av campusutbyggingen 
Børge Beisvåg fra NiT presenterte arbeidet så langt. Se også vedlagte presentasjon.  
 

Fra møtet:  - Henger godt sammen med NTNU sitt totale arbeid med eksterne parter. 
- All innovasjon skal ikke foregå i et innovasjonssenter. 
- Møte med alle fagmiljøene for å kartlegge eksterne samarbeidspartnere, 

grunnlag for dimensjonering. 
- Ønsker inkubatorer/forskningspark(er) som en del av den totale campus.  
- Starter campus-pilot om arbeidslivs-næringssamarbeid. 
- NTNU vil være Europas beste på studentinnovasjon.  
- Skal være ferdig med runden med eksterne 1. oktober.  
- Hvor kjent er dette for relevante bedriftslederne? Nok og bred nok ekstern 

kommunikasjon? 
 

Vedtak:  
Næringsrådet tar saken til orientering.  
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NR 23/19 Visit Trondheim – bidrag til Vekstprosjektet 
 

Fra møtet:  - Stor entusiasme på felles formannskapsmøte i april.  
- Kompetansekravene endres seg, viktig at man aksepterer at Trondheim er 

porten inn. Men Visit må gjøre hjemmeleksen sin.  
- Vi må sette oss sammen og bli enig om organisering og 

markedsføringskonsept.  
- Lær av hvordan Åre har jobbet med utvikling av målgrupper og konsepter.  
- Prøver Visit Trondheim å ta Trøndelag Reiseliv sin rolle? 

 
                           

Vedtak:  
Næringsrådet bevilger NOK 300 000,- til Visit Trondheim sitt Vekstprosjekt. 
Bevilgningen gjøres ut fra en forutsetning om at prosjektet gjennomføres mest mulig i 
tråd med prosjektbeskrivelsen, og at eventuelle endringer fortløpende avklares med 
daglig leder/prosjektleder SNP. Det bes om at det gis en underveisorientering i 
Næringsrådet i løpet av høsten 2019, og det leveres regnskap og en kort 
prosjektrapport etter at prosjektet er gjennomført. 
 
 

 

NR 24/19 Sluttrapport/tanker om veien videre for Interactiv Digital Center 

  Louise Helliksen innledet. 

Fra møtet:  - Hvem er aktørene? Hvordan ta det videre? 
- State of the art teknologi har kort holdbarhetsdato 
- Barn og unge kanskje viktigste målgruppe.  
- Må opp som tema på et senere næringsråd.  

 
Vedtak:  
                 Næringsrådet tar saken til orientering.  

 

 

NR 25/19 Impelloanalysen om autonome transportformer – hvordan ta det videre? 

  Saken utsatt. 

Fra møtet:   
 
 
Vedtak:  
                 Næringsrådet utsatte saken.  
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NR 26/19 Måling av digitaliseringsgrad i næringslivet – sluttrapport fra Junior Consulting 

  Birger Elvestad innledet. Fant en korrelasjon mellom 
innholdsmarkedsføring/tilstedeværelse i sosiale medier nasjonalt/regionalt og økt 
omsetning, men ikke på de som kun har lokal tilstedeværelse. Er det aktuelt for 
fagrådet å ta det videre? Aktuelt å søke sammen med andre kommuner om et midtby-
prosjekt? 

 

Fra møtet:  - Koble til et nytt prosjekt om økt byliv i regi av Trondheim kommune? 
 
 
Vedtak:  
                 Næringsrådet tar saken til orientering.  
 

NR 27/19 Havromsanalyse for Trøndelag – tilbud fra SINTEF 

 

Fra møtet:  - Hva er tilleggsverdien utover det som ligger i hovedanalysen? 
- Hva skal det brukes til?  
- Hvilken metode brukes? 

 
Vedtak:  
                 Næringsrådet gir sekretariatet fullmakt til å bevilge NOK 150 000,- til å 
gjennomføre en ringvirkningsanalyse, etter å ha sjekket nærmere de spørsmålene 
som kom opp i Næringsrådets møte. 
 
 

NR 28/19 Tecuity Cluster Scaleup program 
   

Fra møtet:   
Vedtak:  
                 Næringsrådet tar saken til orientering.  

 

NR 29/19 Statusoppdatering og restanseliste 
Saken utgikk.   

Fra møtet:   

                             

Vedtak:  
Næringsrådet utsatte saken. 
 
 

NR 30/19 Eventuelt  

 - Ingen saker. 

 


