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NR 31/19 Konstituering av møtet  
 

                Vedtak: 
                Møteinnkalling og saksliste godkjennes.  

 

NR 32/19 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

  

              Vedtak:  
            Referat fra Næringsråd 29.5.2019 godkjennes.  
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NR 33/19 Presentasjon av Innovasjonsdistrikt 
Børge Beisvåg, Næringspolitisk leder i NiT, presenterte arbeidet med 
Innovasjonsdistrikt. Se vedlagt presentasjon.  

  

Fra møtet:  - NTNU vil rundt juletider vite hvilke arealer de kan bygge på og hva som er igjen.  

- Ønskelig at aktørene sitter sammen og definerer overordnet samarbeid.  

- Eiendomsbesitterne må være med om man skal planlegge programmering av 

området.  

- Dokumentasjon om Leuven, hvor man ser på deres suksessfaktor, er viktig.  

- Innflagging må være både nasjonal og internasjonal, og man må se etter 

utviklingsavdelinger vel så mye som hele bedrifter. 

- Bør sette opp lister på hvem man ønsker, definerer hvorfor de bør komme hit og 

finne plattformer/treffpunkt for å kommunisere dette. 

             Vedtak:   
                   Saken tas til orientering.   

 

NR 34/19  Oppdatering på kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen  
Astrid Haugslett la frem oppdragsbeskrivelsen.  
 

Fra møtet:  - Tilbudsforespørselen gikk ut 14.10 2019 og står til 4.11. 2019, med endelig 
leveringsdato 31.1.2020. 

- Fire aktører er tilsendt tilbudet. Dette er Proneo, FI, Sintef og Trøndelag 
Forskning og Utvikling.  

                      Vedtak: 
                   Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 35/19 +CityXChange, resultater så langt og hva dette betyr for regionen 
Marit Myrstad, prosjektleder fra Trondheim kommune, presenterte arbeidet så langt. 
Se vedlagt presentasjon.  
 

Fra møtet:  - Prosjektet er rigget som Horizon Europa blir framover, og dette gir verdifull 
erfaring og kunnskap. 

- Synd at Sintef energi ikke er med. 
 

                        Vedtak:             
                                          Næringsrådet tar saken til orientering. 

 
NR 36/19 European Region of Gastronomy 

Jens Storli fra Visit Trondheim og Kristine Rise fra Oi! Trøndersk mat presenterte 
arbeidet med søknaden og Bid booken som er blitt overlevert.  
Se vedlagt presentasjon. 

 

Fra møtet:  - Stor entusiasme rundt mat, noe alle i hele fylket kan relatere seg til.  
- Juryen kommer på besøk 12-15.11.2019.  
- Det eksisterer ikke noen klynge innen mat og reise. 
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- Rundt årsskiftet får vi svar på søknaden om å bli ERG 2022.  
                           

                       Vedtak:  
                       Næringsrådet tar saken til orientering 

 

NR 37/19 Prosess ny Strategisk Næringsplan 

   

Fra møtet:  - Det er ønskelig å utforme en ny plan gjeldende fra 2021. 
- Det innhentes bakgrunnsinformasjon. 
- Fornuftig å bruke NiT som prosessleder.  
- Utfordring å få en plan som alle kommunene kjenner eierskap til. 
- Store deler av formannskapene deltar ikke på regionrådsmøtene, og det er en 

utfordring når ny plan skal implementeres. 
- Viktig å få fram hva vi har komparative fortrinn i, og store viktige prosesser 

som Ocean Space Centre, Campus og Innovasjonsdistrikt.  
 
Vedtak:  
                 Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 38/19 Gjennomgang av utkast til handlingsplan for SNP 2020 

 

Fra møtet:  - Innspillsfrist fram til Næringsråd 20.11.2019. 
- Er et informasjonsdokument og en handlingsplan med flere ansvarlige parter.  
- Det er positivt om relevante punkter i Handlingsplanen til SNP tas inn i 

Universitetskommune samarbeidet. 
 

Vedtak:  
                 Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 39/19 Impelloanalysen om autonome transportformer – hvordan ta det videre? 
   

Fra møtet:  - Vi er best på vann, men autonomi vil henge sammen med hverandre, så man 
bør ikke velge bare et område. 

- Trondheim kommune har signert en SFI-søknad rundt autonomi, og en 
klyngesøknad. 

 
 
Vedtak:  
                 Næringsrådet tar saken til orientering.  
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NR 40/19 Statusoppdatering og restanseliste 
 

Fra møtet:  - Luftfartsforum har hatt møte med SAS. Ønskelig med kveldsrutetilbud mellom 
Trondheim og Oslo, bedre forbindelse med Ålesund og direktefly til Tyskland. 

- Stavanger-erklæringen ble signert under Nordic Edge. 
- Bærekraft må løses i kommunene, i budsjett og økonomiplaner. 
- Trondheim etablerer et Centre of excellence i bærekraft. Dette er det femte 

senteret som UNECE etablerer (The UN Economic Commission for Europe).  
- Det jobbes med en Cruisestrategi i fellesskap mellom flere aktører (NiT, Visit 

Trondheim, Trondheim kommune og Trøndelag Reiseliv). 
- THIS mangler areal /skolebygg for vekst i antall elever. 
- Digital Innovation Hub blir et nasjonalt anliggende, og det er flere som ønsker 

dette. Det blir en regional jobb for å få lagt sentrale funksjoner til regionen. 
                             

                            Vedtak:  
 

                        Næringsrådet tar saken til orientering. 

 

NR 41/19 Eventuelt  

 - Det bør opp en sak rundt innovasjonssystemet i Trondheim.  

 


