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

Tidsrom: 16.10.2019, kl 12.00 – 15.30 Lunsj ved møtestart og pause avtales underveis 

Innkalt: Chin-Yu Lee og Marit Myrstad, rådgivere i Trondheim kommune. Børge Beisvåg, 
næringspolitisk leder i NiT. Jens Storli, kongress og konferansesjef i Visit Trondheim. 
Kristine Rise, prosjektleder i Oi! Trøndersk mat og drikke.  

Næringsråd:  Berit Rian, Jon Uthus, Anna Cesilie Brustad Moe, 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 
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NR 31/19 Konstituering av møtet  

 
Forslag til vedtak: 

 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes. 
 

NR 32/19 Godkjenning av referat fra forrige møte  

Vedlegg 1: Referat fra møtet 29.5.19  
 
Forslag til vedtak:  

 

Referatet godkjennes.  
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NR 33/19    Innovasjonsdistrikt 

 

Sak:  Børge Beisvåg fra NiT vil presentere forprosjektrapporten om hvordan legge til rette 
for at campusutbyggingen fører til større verdiskaping og flere kunnskapsintensive 
bedrifter, og koblingen til arbeidet med innovasjonsdistrikt.  

 
 

Forslag til vedtak:  
 

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
 

NR 34/19  Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen 

  

 
Sak:  I sak 21/19 ble behovet og rammen for kartleggingsarbeidet presentert. Kort 

oppsummert så er "Kartlegge potensialet for det grønne skiftet i Trondheim" et tiltak i 
Handlingsprogram: Klima og energi 2017-2020 for Trondheim kommune. Av 
hensiktmessige årsaker ble Trondheimsregionen fokusområdet for kartleggingen for å 
sikre tettere kobling med Strategisk næringsplan. 
  
Miljøenheten til Trondheim kommune og Trondheimsregionen har samarbeidet om 
utlysningen, og det er sendt ut tilbud til fire aktører i regionen. Dette er Fosen 
Innovasjon, Sintef, Trøndelag Forskning og utvikling, samt Proneo. Totalsummen på 
oppdraget er NOK 250 000,- hvor Trondheimsregionen sitt bidrag er NOK 50 000,-.  
Det er Trondheim kommune som eier oppdraget. Rådgiver Chin-Yu Lee vil legge fram 
bestillingen og mulige oppfølginger i etterkant av leveransen.  

 
 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering.  
 
  

NR 35/19  +CityXChange 

 
Sak: Næringsrådet er tidligere gjort kjent med EU-prosjektet +CityXChange. Trondheim, 

ved fagmiljøer, næringslivet og offentlig sektor har ledet delprosjekter – leveranser – 
til EU. Rådgiver Marit Myrstad har vært prosjektleder for en av disse leveransene, og 
vil informere om resultater så langt, hva dette betyr for regionen og hva som skjer 
framover.   
 

Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet tar saken til orientering  
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NR 36/19  European Region of Gastronomy 

 

Sak:  
 
 

Oi! Trøndersk mat og drikke, Trøndelag reiseliv, Visit Trondheim og Trondheim 
kommune har samarbeidet om en søknad om å bli European region of Gastronomy 
(ERG) i 2022. 9.oktober 2019 presenterte Trøndelag og Trondheim seg i Brussel i 
forbindelse med ”European week of regions and cities”. Hva betyr det for regionen å 
bli ERG 2022, og hvordan kan regionen og byen best mulig forvalte en slik mulighet. 
Prosjektleder fra Oi!, Kristine Rise og kongress- og arrangementssjef i Visit Trondheim, 
Jens Storli vil si noe om søknaden og potensialet i dette.   

  
 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering 

 
 

NR 37/19 Prosess ny Strategisk Næringsplan  

 

Sak:  
 
 

Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen har varighet til 2020. Det er naturlig å 
starte diskusjon rundt prosess og behov for grunnlagsdokumenter for Strategisk 
Næringsplan. Daglig leder for Trondheimsregionen, Bård Eidet vil si noe om tenkt 
prosess så lang, og tenkte bestillinger som grunnlagsdokumenter.  
 

  
Forslag til vedtak:  

Næringsrådet tar saken til orientering.  
 

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

 

Sak:  
 
 

Handlingsplan for Strategisk Næringsplan har varighet ut 2019. På grunn av ny 
Strategisk Næringsplan fra 2021 vil handlingsplanen kun gjelde for 2020. 
Oppbyggingen er lik gjeldende handlingsplan, men det er lagt til aktiviteter og 
gjennomførte tiltak er tatt ut. Det er lagt til et nytt temaområde rundt Trøndelag som 
matregion. Prosess framover er at Næringsrådet får utkastet presentert og kan 
komme med innspill fram til Næringsråd 20/11 2019. Innspill er ikke på struktur, men 
på tiltak eller områder som ikke er belyst eller dekket tilstrekkelig i handlingsplanen. 
Næringsrådet innstiller ny handlingsplan 20/11 2019, deretter legges handlingsplanen 
for godkjenning i Regionrådet 13/12 2019. Det er verdt å merke seg at 
handlingsplanen fortsatt er dynamisk, og tiltak vil kunne inkluderes suksessivt i løpet 
av 2020.  

  
Vedlegg 2: Utkast handlingsplan 2020 
 
Forslag til vedtak:  

 
Næringsrådet tar saken til orientering. 



 

Næringsråd 16.10.2019 
 

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

 

Sak:  
 
 

I Trondheimsregionen/Trøndelag finnes det mange spennende miljø innen autonome 
transportformer, både i form av bedrifter og forsknings- og utviklingsmiljø. 
Trondheim kommune ga Impello Analyse et oppdrag om å kartlegge hva som finnes, 
men også med en tilleggsbestilling om å gi innspill til disse tre områdene: 

 Hvordan kan vi regionalt skape større verdiskaping av disse prosjektene? 

 Er det mulig å dra ut synergieffekter på tvers av disse prosjektene? Kan det brukes til 

stimulere til klyngeutvikling? 

 Hvordan kan Trondheimsregionen som testarena utvikles videre? Hva vil det kreve av 

organisering, tilrettelegging og ressurser? 

Rapporten ligger ved som vedlegg, hovedpunktene blir presentert under møtet som 
et oppspill til diskusjon om hvordan vi følger opp anbefalingene. 
 

Vedlegg 3: Kartlegging. 
Vedlegg 4: Anbefalinger.  
 

 

Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet tar saken til orientering 

 

NR 40/19 Statusoppdatering 

  
 

 Forslag til vedtak:  
 
Næringsrådet tar saken til orientering. 

  

NR 41/19  Eventuelt  

 

Sak:   
 
 
 


